
 

 

 

 

 

  

5th Stage 4th Stage 3rd Stage 2nd Stage Date 

Applied Therapeutic 

I 
Pharmacology II  

English Language 

III(e) 
Thursday 27/1/2021 

  Pathophysiology  Saturday 29/1/2021 

   Physiology I Sunday 30/1/2021 

    Monday 31/1/2021 

Clinical Chemistry 

Organic 

Pharmaceutical 

Chemistry II 

  Tuesday 1/2/2022 

   Physical Pharmacy I Wednesday 2/2/2022 

  
Pharmaceutical 

Technology I 
 Thursday 3/2/2022 

Industrial Pharmacy 

II 
   Saturday 5/2/2022 

 Biopharmaceutics 

Inorganic 

Pharmaceutical 

Chemistry 

 Sunday 6/2/2022 

   Organic Chemistry II Monday 7/2/2022 

Clinical Toxicology    Tuesday 8/2/2022 

 Public Health Biochemistry I  Wednesday 9/2/2022 

Clinical Laboratory 

Training 
   Thursday 10/2/2022 

   
Medical 

Microbiology I 
Saturday 12/2/2022 

 Clinical Pharmacy II  Democracy (e) Sunday 13/2/2022 

Organic 

Pharmaceutical 

Chemistry IV 

 Pharmacognosy II Biosafety (e) Monday 14/2/2022 

 .مفصول تعني ان االمتحان سيكون الكترونيا (eي تنتهي بحرف )مالحظة : المادة الت 
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 التعليمات االمتحانية:

 فقط. ثالث ساعات صباحا ولمدة  10:00ة الساعة  يتبدأ االمتحانات الحضور  .1

 والدخول الى القاعة المخصصة له قبل بدءية الجامع يتهعلى الطالب ارتداء الزي الموحد عند اداء االمتحان وجلب هو .2

 .  بربع ساعة االمتحان

 .  يةمتعلقات اخرى الى القاعة االمتحان أية ت والمحاضرات ويالعدم ادخال الموبا .3

 يجوز حصرا والية القاعة االمتحان ئيس لريكون اي سؤال يه وتوج ينالمراقب يهات وتوج يمات االمتحانية  االلتزام بالتعل  .4

 ساعة من بدء االمتحان.  يمغادرة القاعة قبل مض

 للضرورة القصوى.  يةوارتداء الكمامة الطبية  الصحية اللتزام بشروط الوقاا .5

 المواد للعام يعجم يالطالب راسبا ف يعتبرحالة ثبوت الغش  يالى ذلك وفيوحي على الطالب تجنب الغش او ما .6

 بأكمله. يالدراس

 يلي اخر يوم امتحان. الذي   اليومي ن االمتحان فيكوفية االمتحان الحضوري عطلة رسم يوماذا صادف  .7

 

 فيما يخص االمتحانات االلكترونية:

 فقط.  انساعت ةصباحا ولمد  10:00الساعة   لكترونيةتبدأ االمتحانات اال .1

 دد لمحا ت قولا نضم  بةو الجا لساربأ د لتقيوا  نيةرواللكتا ت المتحاناا راء إلج مةزلالا لفنيةا ت مازلمستلا رفيوبت لبةطلا ركذ ن .2

 .ب السباا نم ب سب يأل  نهائيا ت قو لل د يد تم كناله  ونيك نل و نالمتحا ا ت قو رورم د بع ت الجاباا مستالا غلق مسيت  ث حي

 ( Canvas) منصة رعب  حلةرم لبك لخاصةا المتحانيةا وفلصف وا سميرلا لاليميا لخال نم  نالمتحاا داءإل ولخد لا يكون .3

 .ضحةوا شخصية ورةص و  بيةر لعا باللغة لثالثيا ب الطلا مس ا ونيكوان  ن،المتحا ا دءب  نم ساعة بعر لقبو راحص

 طبرا لخال  نم نالمتحا ا دءب لقب يتههو نع  فيرللتع داد الستعوا  نالمتحااداء ا د عن د حولما زيلا داءتار ب الطلا على .4

 يةد تأ ءثناا كل ذ  ممنه ب لطي ت قاي و في المتحانية ا للجنةا ءعضاا لقب نم ب لطلا حالة في كلذ كو  (Google Meet)  كلميتنا

 . نالمتحا ا

  قعوم على ودةج ولما نيةرواللكتا لنهائيةا ت باالمتحانا  لخاصةا ت صياو لت وا  نيةرو اللكتا ت المتحاناا داءأل ب الطلا لليد  رأأق .5

  http://cpha.tu.edu.iq  طبرالا سمي علىرلا لكليةا

 ن لساخا سميرلا د ير لبا رعب  المتحانيةا للجنةا مع لصوالتا جىري   نالمتحاا لخال ت قاومعاو مشكلة اي  ود ج و حالة في .6

 (cpha.hotmail@tu.edu.iq ) فورا . 

  لتشغي مع رانيطلا ضعو  لتفعي ب فيج ت لمكالماورود ا  ب بسب لبايولما دامستخا حالة في نالمتحاا عطق ب تجن لجا نم .7

Wifiت اعاطالنقا دوث ح لمنع لالتصاا ت جها جميع ب حج  ب فيج للنقاا شبكة ت بيانا  دامستخا حالة في، و. 

 

 اللجنة االمتحانية                                                                                     


