
 جامعة ذي لار \كلٌة الطب  \ االلكترونٌة جدول امتحانات نصف السنة

 2021-2020للعام الدراسي 

 

 -التعلٌمات االمتحانٌة :

 .Google Glassroom ال ٌجري االمتحان على منصة .1

 ( فً تمام الساعة الحادٌة عشر صباحامن الساعة التاسعة صباحا وٌنتهً )ٌن فمط ٌكون ولت االمتحان ساعت .2

 لبل بدء االمتحان بربع ساعة لضمان االمتحان فً الولت المحدد. Google Glass roomالدخول الى الصف االلكترونً  .3

 الرلم االمتحانً )الرلم التسلسلً فً الموائم (التأكد من كتابة االٌمٌل الرسمً بشكل صحٌح وكتابة االسم الرباعً باللغة العربٌة و .4

 واللجنة االمتحانٌة متواجدٌن من اجل الرد على اي استفسار.ولت االمتحان سٌكون استاذ المادة  اثناء  .5

 ٌحتسب اال االجابة االولى التً ٌتم ارسالها .ه ال عدم تسلٌم اكثر من اجابة واحدة حٌث ان .6

 ئلة بشكل دلٌك لبل الضغط على التسلٌم واالرسال .ضرورة التاكد من اجابتن لكل االس .7

 او) التالً ( لالنتمال للسؤال الذي الذي ٌلٌه )كل تنمل ٌجب وجود االنترنت (.  nextتأكد من وجود االنترنٌت لبل الضغط على  .8

 االمتحانٌةٌجب التاكد من تارٌخ  وموضوع المادة  .9

 اداء االمتحانء الزي الرسمً عند ٌجب التاكد من ارتدا .11

ورابط الكوكل مٌت فً الجدول ٌكون اداء االمتحان من خالل االٌمٌل الرسمً للطالب والتاكد من الدخول الى الكوكل كالس رووم  .11

 اعاله

عند االجابة بالورلة البٌضاء ٌجب استخدام وجه واحد من الورلة والكتابة بالملم الجاف االسود او االزرق مع كتابة اسم الطالب  .12

م المادة والتولٌع على الجانب االٌمن العلوي من الورلة مع كتابة تسلسل االوراق ورلم السؤال وترسل االجابة بصٌغة بً دي واس

 اف او صورة 

من اجل تجنب لطع االمتحان فً حالة استخدام الموباٌل عند ورود اتصال مكالمات او رسائل فٌجب تفعٌل وضع الطٌران ثم تشغٌل  .13

 جمٌع جهات االتصال لمنع انمطاع االمتحان  BLOCKلة استخدام شبكة السٌم كارد ٌجب حجب الواي فاي وفً حا

 على الطالب التاكد وضع صورة رسمٌة له فً بروفاٌل الحساب الرسمً مع االسم الرباعً وباللغة العربٌة وحسب الموائم الرسمٌة  .14

واألٌمٌل   (17812416226) (17812219384)  (17811835126) مالحظة : فً حالة وجود معولات ارلام االتصال الطوارئ 

 تمنٌاتنا لكم بالموفمٌة والنجاح مع      med.hotmail@utq.edu.iq الساخن    

 

 

 اللجنة االمتحانٌة المركزٌة

 جامعة ذي لار -كلٌة الطب                                                                          

 المرحلة الخامسة المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانٌة المرحلة االولى التارٌخ  الٌوم 

   باطنٌة انسجة احٌاء مجهرٌة 22\3\2021 االثنٌن

 عٌون فالاط    23\3\2021 الثالثاء

    حموق  24\3\2021 االربعاء

 اشعة  طب مجتمع  فيزياء 25\3\2021 الخميس

 ENT سلوك    27\3\2021 السبت

   جراحة  اساسيات 28\3\2021 االحد
  طب عدلي  اجنة  29\3\2021 الثنينا

 جلدية    حاسوب 30\3\2021 الثالثاء

     انكليزي 31\3\2021 االربعاء
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