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املالحظات 
١- یبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا ولمدة ثالث ساعات   

٢- یـجب اسـتخدام الـبریـد االلـكترونـي الـجامـعي الـمخصص لـلطالـب عـند اداء االمـتحان االلـكترونـي فـي الـصف االلـكترونـي الـمخصص 
لذلك ولن یتم استالم االجابات عن طریق اي برید الكتروني آخر 

٣- یـجب عـلى الـطالـب الـتأكـد مـن وصـول اجـابـتھ وتـسجیل حـضوره مـن قـبل مـسؤول االمـتحانـات االلـكترونـیة فـي الـلجنة االمـتحانـیة 
خالل الوقت المحدد لالمتحان 

٤- فـي حـالـة مـصادفـة االمـتحان حـالـة حـظر تـجوال عـام او عـطلة رسـمیة یـؤجـل االمـتحان الـى الـیوم الـذي یـلي االمـتحان االخـیر فـي 
الجدول المعلن 

٥- عـلى جـمیع الـممتحنین ابـراز ھـویـة الـطالـب او مـا یـؤیـد ذلـك مـثبتة عـلیھا صـورة الـطالـب الـشخصیة وصـادرة مـن كـلیة الـصیدلـة جـامـعة 
ذي قار عند الدخول الى قاعة االمتحان 

Date First Year

Thursday 
10/ 3 / 2022

 Computer Sciences
  (online)

Saturday  
12 / 3 / 2022

Sunday 
13 / 3 / 2022

Monday 
14 / 3 / 2022 Medical Terminology

Tuesday 
15 / 3 / 2022

Wednesday  
16 / 3 / 2022

Thursday 
17 / 3 / 2022 Principles of Pharmacy Practice

Saturday 
19 / 3 / 2022

Sunday 
20 / 3 / 2022 Human biology

Monday 
21 / 3 / 2022

English Language 
(online)

Tuesday 
22 / 3 / 2022

Wednesday  
23 / 3 / 2022

Thursday 
24 / 3 / 2022 Analytical Chemistry

Saturday  
26 / 3 / 2022

Mathematics and Biostatistics 
(online)



٦- على الممتحنین االلتزام والتقید باجراءات السالمة والوقایة الصحیة وابراز بطاقة اللقاح یومیا 
٧- یمنع ادخال الھاتف النقال والساعة الذكیة الى القاعة االمتحانیة ویعتبر ادخالھما محاولة غش 

٨- اللجنة االمتحانیة غیر مسؤولة عن توفیر القرطاسیة التي یحتاجھا الطالب في االمتحان ( اقالم ، حاسبة ، …..) 
٩- یـجوز لـلطالـب اسـتعمال الـقلم الـجاف او الـحبر ( االزرق او االسـود فـقط) وال یـجوز اسـتعمال الـحبر االبـیض بـدل شـطب الـكتابـة او 

مسحھا وبامكان الطلبة االجابة بالقلم الرصاص في حال تحدید مدرس المادة حصرا    
١٠- یـتم االعـتماد عـلى االجـازات الـمرضـیة الـصادرة مـن الـلجنة الـطبیة فـي كـلیة الـطب فـقط وكـذلـك حـاالت الـوفـاة لـالقـارب مـن الـدرجـة 

االولى (االب ، االم ، الزوج ، الزوجة ، االبناء ) فقط مع ضرورة جلب النسخة االصلیة لشھادة الوفاة 
١١- ال یـسمح لـلطالـب الـغائـب بـالـمشاركـة بـامـتحانـات الـدور الـثانـي بـاسـتثناء الـذیـن تـنطبق عـلیھم الـفقرة عـاشـرا اعـاله بـعد مـصادقـة مجـلس 

الكلیة 
١٢- یـسمح لـلطالـب بـادخـال الـحاسـبة الـیدویـة فـي حـال كـانـت تـوصـیات الـتدریسـي الـمسؤول عـن الـمادة الـدراسـیة تـسمح بـذلـك كـضرورة 

في اداء االمتحان 

اللجنة االمتحانیة 
٢٠٢١-٢٠٢٢


