
 

2020/2021ة للدور االول للعام الدراسي  االلكرتوني جدول االمتحانات النهائية    
( الكرتوني وحضوري ) )نظري(   2020/ 25/7املوافق   االحد أبتداءًا من      

 قسم تقنيات املختربات الطبية 
 المرحلة االولى  اليوم و التاريخ 

663 

 المرحلة الثانية 

419 

 المرحلة الثالثة 

170 

 المرحلة الرابعة 
234 

25/7/2021  

االحد    

 الفسلجة البشرية  ___________ 

 (الكتروني)

 الكيمياء السريرية

 (الكتروني)

سريرية  ال  الكيمياء 
 متقدمة 

 
(الكتروني)  

26/7/2021  

االثنين    

 السلوك المهني واالمان 

 )الكتروني(

 

 اللغة االنكليزية 

 (الكتروني)

 االنسجة المرضية 

 (حضوري )

قاعات امتحانية(  5)  

 الطفيليات الطبية 

 (حضوري )
قاعات امتحانية (  7)  

27/7/2021   

 الثالثاء 

 اجهزة المختبرات

 (الكتروني)

 الكيمياء الحياتية

 (حضوري )

قاعة امتحانية( 12)  

 التقنيات المختبرية 

 (الكتروني)

 ادارة مختبرات

 (الكتروني)

28/7/2021  

 االربعاء 

الحياتياالحصاء  ___________  

 (الكتروني)

 اللغة االنكليزية 

 (الكتروني)

 ___________ 

29/7/2021  

 الخميس 

 االنسجة  ___________ 

 (الكتروني)

 تطبيقات الحاسبة االلكترونية

 (الكتروني)

 اللغة االنكليزية 

 (الكتروني)

31/7/2021  

 السبت 

 حقوق االنسان 

 (الكتروني)

 امراض الدم  _______ 

 (حضوري )

امتحانية( قاعات  5)  

 بكتريا تشخيصية 
 )حضوري( 

قاعات امتحانية (  7)  

/8/2021  1 

 االحد 

 علم االحياء الجزيئي ___________ 

 (حضوري )

قاعة امتحانية( 12)  

 الفايروسات والفطريات 

 (الكتروني)
 االنسجة المرضية 

 (الكتروني)

/8/2021 2 

 االثنين 

ة الكيمياء العام   

 )حضوري( 

امتحانية(قاعة  16)  

 _______  _______  ___________ 

3 /8 /2021  

 الثالثاء 

 اللغة االنكليزية 

 (الكتروني)

 _______ _______  _______ 

4 /8 /2021  

 االربعاء 
 

 تشريح ومصطلحات طبية 

 (الكتروني)

 المناعة السريرية _______ 
 )حضوري( 

قاعات امتحانية(  5)  

 نقل الدم 
 )حضوري( 

قاعات امتحانية (  7)  

  

5 /8 /2021  

 الخميس 
 

 علم االحياء المجهرية  _______
 )حضوري( 

قاعة امتحانية( 12)  

_______  

   _______  _______ 



 

7 /8 /2021  

 السبت 
 
 

 تطبيقات الحاسوب 
 )الكتروني(

 
 
 
 
 

 
 

8 /8 /2021  

 االحد 
 

 
 علم االحياء البشري

 (حضوري )
قاعة امتحانية( 16)  

 _______  _______  _______ 

 
9 /8 /2021  

 االثنين 
 
 

 الوراثة البشرية   _______ 
 )حضوري( 

 

قاعة امتحانية(  5)  

 
 المناعة السريرية

 (الحضورية)

 
 

10/8/2021  

 الثالثاء 
 
 

 الطفيليات الطبية  _______ 
 )حضوري( 

 
 

قاعة امتحانية( 12)  

 _______  _______ 

 

قسمال  مقرر                                                                             القسم                     رئيس   

 أ.د.ناصر محمد فهد                                                                                       م.م. واثق نعيم علوان 

 أرشادات أمتحانية  

االميل الرمسي ذات النطاق اخلاص بكليتنا (   , 1202رقم اهلوية للعام احلايل    ,املرحلة ونوع الدراسة    ,املعلومات الشخصية )االسم الرباعي كامل  . االنتباه اىل دقة  1  

 2.   لبس الزى املناسب وذلك الحتمال طلب فتح الكامريا عند اداء االمتحان م ن   قبل اللجنة املركزية او الفرعية . 

 3.   وضع هوية الطالب على طاولة اإلجابة )حتت اليد( ألهنا قد تطلب إثناء فتح الكامريا من قبل املراقب . 

. 4 شحن جهاز الالبتوب واملوبايل والتدريب على دخول املنصة االلكرتونية من كليهما   

االلتزام بالوقت ألن املنظومة تغلق اوتوماتيكيا لذا جيب االنتباه لذلك   . 5  

النقطاع خدمة االنرتنت والتأكد من وجود رصيد كايف للطوارئ حتسبا    3G تفعيل خدمة  . 6  

الطلبة الذين بذمتهم مستحقات مالية جيب دفعها قبل موعد االمتحانات . . 7  



 

. االمتحان يكون من خالل قاعتك االمتحانية حصراً )كالس رووم( لكل مرحلة دراسية .  8  

ن احلضوري  .التواجد قبل نص ساعة من بدء االمتحا 9  


