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المادة  اسم  اليوم الوقت المرحلة 
Clinical Pharmacy I الرابعة 

03/11 الثالثاء ظهرا 12000  
Applied Therapeutics I الخامسة 

Physiology I صباحا 9000 الثانية 

2/11االحد    
Industrial Pharmacy II صباحا 11000 مسةالخا 

Democracy (e) 3/11 ثنيناال صباحا 10000 الثانية  

English Language III (e) صباحا 01:11 الثانية  

4/11 الثالثاء  Pharmacognosy II صباحا 9000 الثالثة  

Pharmacology II صباحا 11000 الرابعة  

5/11االربعاء     ------------------  

Organic Chemistry II صباحا 9:11 الثانية  

6/11الخميس    
Pharma. Technology I صباحا 00:11 الثالثة  

Biosafety (e) صباحا 01:11 الثانية 11/11السبت     

Physical Pharmacy I صباحا 9:11 الثانية  

11/11االحد    
Organic Pharma. Chemistry II صباحا 00:11 الرابعة  

Pathophysiology صباحا 9:11 الثالثة  

10/11االثنين    
Clinical Chemistry صباحا 00:11 الخامسة  

11/11الثالثاء     ----------------  

Biochemistry I صباحا 9:11 الثالثة  

12/11االربعاء    
Medical Microbiology صباحا 00:11 الثانية  

Biopharmaceutics صباحا 9:11 الرابعة  

13/11الخميس    
Organic Pharma. Chemistry IV صباحا 00:11 الخامسة  

Inorganic Pharma. Chemistry الثالثة 
اظهر 01:11 16/11االحد     
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 التعليمات االمتحانية:

 .ساعة ونصف فقطصباحا ولمدة  11:00و  9:00الساعة الحضورٌة تبدأ االمتحانات  -1

قبل بدء الجامعٌة والدخول الى القاعة المخصصة له هوٌته  وجلبعلى الطالب ارتداء الزي الموحد عند اداء االمتحان  -2

 .االمتحان 

 .عدم ادخال الموباٌالت والمحاضرات واٌة متعلقات اخرى الى القاعة االمتحانٌة -3

وتوجٌه اي سؤال ٌكون لرئٌس القاعة االمتحانٌة حصرا وال ٌجوز  االلتزام بالتعلٌمات االمتحانٌة وتوجٌهات المراقبٌن -4

 .مضً ساعة من بدء االمتحان مغادرة القاعة قبل

 االلتزام بشروط الوقاٌة الصحٌة وارتداء الكمامة الطبٌة للضرورة القصوى. -5

على الطالب تجنب الغش او ما ٌوحً الى ذلك وفً حالة ثبوت الغش ٌعتبر الطالب راسبا فً جمٌع المواد للعام  -6

 الدراسً بأكمله.

 .ن االمتحان فً الٌوم الذي ٌلً اخر ٌوم امتحاناذا صادف ٌوم االمتحان الحضوري عطلة رسمٌة فٌكو -7

 

 فيما يخص االمتحانات االلكترونية:
نذكر الطلبة بتوفٌر المستلزمات الفنٌة الالزمة إلجراء االمتحانات االلكترونٌة والتقٌد بأرسال االجوبة ضمن الوقت المحدد حٌث سٌتم  -8

 ولن ٌكون هنالك تمدٌد للوقت نهائٌا ألي سبب من االسباب. وقت االمتحانغلق استالم االجابات بعد مرور 
( Google Classroomٌكون الدخول إلداء االمتحان من خالل االٌمٌل الرسمً والصفوف االمتحانٌة الخاصة بكل مرحلة عبر منصة ) -9

 صٌة واضحة.حصرا وقبل ربع ساعة من بدء االمتحان، وان ٌكون اسم الطالب الثالثً باللغة العربٌة وصورة شخ

 Googleعلى الطالب ارتداء الزي الموحد عند اداء االمتحان واالستعداد للتعرٌف عن هوٌته قبل بدء االمتحان من خالل رابط المٌتنك ) -10

Meet.وكذلك فً حالة الطلب من قبل اعضاء اللجنة االمتحانٌة فً اي وقت ٌطلب منهم ذلك اثناء تأدٌة االمتحان ) 

مً اقرأ دلٌل الطالب ألداء االمتحانات االلكترونٌة والتوصٌات الخاصة باالمتحانات النهائٌة االلكترونٌة الموجودة على موقع الكلٌة الرس  -11

 http://cpha.tu.edu.iqعلى الرابط 

سمً الساخن فً حالة وجود اي مشكلة او معوقات خالل االمتحان ٌؤجى التواصل مع اللجنة االمتحانٌة عبر البرٌد الر  -12

(cpha.hotmail@tu.edu.iq.فورا ) 

، وفً حالة Wifiمن اجل تجنب قطع االمتحان فً حالة استخدام الموباٌل بسبب ورود المكالمات فٌجب تفعٌل وضع الطٌران مع تشغٌل   -13

 صال لمنع حدوث االنقطاعات.استخدام بٌانات شبكة النقال فٌجب حجب جمٌع جهات االت
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