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  طب االسنان قسم 

    2021/ 2020 الدراسي  عام لنصف السنة لجدول امتحانات 
  ة) كترونیلاأل االمتحانات (

 ً   یبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا
  11- 9االمتحان النظري 

  11:20-11االمتحان العملي 

  التأریخ   ت 
  اإلمتحانیة قاعة  لل رابط اإلنضمام  االولى المرحلة 

  Google Meet  المادة 

https://meet.google.com/jx  التشریح   2021/ 11/4األحد      1
jjw-iswi-m  

https://meet.google.com/yka  لغة إنكلیزیھ   12/4/2021االثنین    2
xud-uiiz-  

https://meet.google.com/aw  مصطلحات طبیة  4/2021/ 13الثالثاء   3
tcz-sdhh-q  

https://meet.google.com/cuv  حاسوب   2021/ 14/4االربعاء   4
vwq-wbcw-  

https://meet.google.com/fko  االنسان  قوقح  15/4/2021الخمیس   5
zgr-evnx- 

https://meet.google.com/gtv  األحیاء   2021/ 18/4األحد       6
emp-nkbp- 

https://meet.google.com/pm  اللغة العربیة  19/4/2021االثنین    7
zns-nvfc-v  

https://meet.google.com/rsa  الطبیة الفیزیاء   4/2021/ 20الثالثاء   8
vkf-fhyo-  
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  االمتحانات الحضوریة) (
 ً   یبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا

  11- 9االمتحان النظري 
  11:20-11االمتحان العملي 

  المادة   التأریخ   ت

  كیمیاء   4/2021/ 22الخمیس    1

  تشریح اسنان  2021/ 4/ 26    االثنین  2
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  التعلیمات اإلمتحانیة األلكترونیة ضمن القاعات اإلفتراضیة 

 
  

  

  

   الساعة اإلمتحانات  ً تبدأ  اإلفتراضیة    التاسعة صباحا اإلمتحانیة  القاعة  في 
  بضمنھا مدة رفع االجوبة.، ساعتینالخاصة بكل مادة ولمدة 

   المعلومات اإلمتحانیة للطالب (اإلسم, القسم, المرحلة, أسم التأكد من كتابة
  المادة).

  بھا عند اإلجابة على األسئلة التي تم تزویدكم  إستخدام الورقة اإلمتحانیة 
او   األسود  الجاف  القلم  إستخدام   ویتم  التحریریة,  اإلجابة  تتطلب  التي 

  األزرق وعلى وجھ واحد من الورقة. 
   اي حال حدوث  ًا  في  ای الخلل  لمعالجة  التالیة  باألرقام  باإلتصال  ُم  ق طارئ, 

  ).07700430663 –  07710050104كان نوعھ (
  یتم غلق القاعة اإلمتحانیة اإلفتراضیة الخاصة بالمادة اإلمتحانیة بعد نھایة

الواحدة   الساعة  بعد  األجابة  تسلیم  الطالب  بمقدور  یكون  ولن  اإلمتحان 
  ظھًرا.

 المناسب “الزي الجامعي  اإللتزام بإرتداء” .  
 .الیُسمح للطالب باداء اإلمتحان دون وجود ھویة الطالب الجامعیة  
  .اإللتزام بفتح الكامیرا عند الطلب من قبل الجھة المخّولة بالكلیة  
  ) اإلمتحانیة  القاعة  من  اإلنسحاب  بعد  اال  )  Google Classroomعدم 

الى   یؤدي  ذلك  ألن  اإلمتحان  وعلیھ  انتھاء  الطالب,  معلومات  إختفاء 
  سیعتبر الطالب غیر مشارًكا في اإلمتحان.
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  التعلیمات اإلمتحانیة لإلمتحانات الحضوریة 

 2021/ 2020ألمتحانات نصف السنة للعام الدراسي 
  اإلمتحانیة.داخل وخارج القاعة   اإلجتماعيالتباعد  على ارتداء الكمامات والكفوف والمحافظة 
  ساعتین.الساعة التاسعة صباحا ولمدة   اإلمتحانیبدأ 
   اإلمتحان.ساعة من وقت بدء    اإلمتحانیة قبل ربعالقاعات  الى یكون الدخول 
 اإلمتحان.بدء   علىقبل مرور ساعة  اإلمتحاني  روتسلیم الدفت اإلمتحان مغادرة  الیجوز 
  حصًرا. األسوداو    األزرقبالقلم الجاف   اإلجابةتكون 
 بشكل دقیق وصحیح اإلمتحاني رالدفت  علىكتابة المعلومات المطلوبة كد من یجب التأ. 
  اإلمتحانات.جمیع   ي فیجب جلب ھویة الطالب الجامعیة 
   الذكیة  الحاسبة یمنع منعا باتا استخدام)Calculator(ذاكرة خزن اثناء علىتحتوي  تيال  

 األشكال.ي شكل من  بأ اإلمتحان  تأدیة
  نھائیا  اإلستعارةویمنع  اإلمتحان الضروریة لتأدیة جلب جمیع المستلزمات. 
   الموجودة ضمن موقع الكلیة  من الخرائط   اإلمتحانیة التاكد من مكان الجلوس ورقم القاعة

 ) وكذلك داخل الكلیة.hiuc.edu.iqالرسمي (
   اإلمتحانعند انتھاء   البنایاتوداخل  اإلمتحانیةعدم السماح بتجمع الطلبة امام القاعات. 
  بإرتداء الزي الرسمي أثناء أداء اإلمتحانات. زامتلاإل 
 واإللتزام  بشكل جید  الدفتر اإلمتحاني ظھر  على الموجودة   اإلمتحانیةالتعلیمات    اإلطالع على

 بھا.
  
 بالنجاح األعزاءمع تمنیاتنا لطلبتنا 


