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التعلیمات االمتحانیة الخاصة باالمتحانات النھائیة للفصلین االول و الثاني٢٠٢١-٢٠٢٢ الدور الثاني 

١- یبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا ولمدة ثالث ساعات   
٢- حـضور الـطالـب قـبل الـموعـد المحـدد لـالمـتحان بـوقـت مـناسـب لـلتأكـد مـن وجـود اسـمھ فـي قـوائـم االسـماء الـمثبتة عـلى ابـواب 

القاعات االمتحانیة. 
٣- یـجب اسـتخدام الـبریـد االلـكترونـي الـجامـعي الـمخصص لـلطالـب عـند اداء االمـتحان االلـكترونـي فـي الـصف االلـكترونـي 

المخصص لذلك ولن یتم استالم االجابات عن طریق اي برید الكتروني آخر. 

Date First Year Second Year Third Year Fourth Year Fifth Year

Saturday 
3/9/2022

Principles of 
Pharmacy Practice

 Computer Sciences
(online)

Pharmaceutical 
Technology I

Public Health Clinical Chemistry

Sunday 
4/9/2022

Mathematics and 
Biostatistics 

(online)
Physical Pharmacy I Biochemistry I Pharmacology II Clinical Toxicology

Monday 
5/9/2022 Human biology

Biosecurity and  
Biosafety 
(online)

Pathophysiology Clinical Pharmacy I Organic Pharm. 
Chemistry IV

Tuesday 
6/9/2022 Medical Terminology Organic Chemistry II Biopharmaceutics Applied 

Therapeutics I

Wednesday 
7/9/2022 Analytical Chemistry Physiology I Organic Pharm. 

Chemistry II
Clinical Laboratory 

Training

Thursday 
8/9/2022

Medical 
Microbiology I

ھناك امتحان الحد مواد 
الفصل الثاني / الدور الثاني 

في ھذا الیوم 
(االنتباه الى جدول الفصل 

الثاني/ الدور الثاني)

االنتباه الى جدول الفصل 
الثاني/ الدور الثاني في ھذا 
الیوم بالنسبة للطلبة الذین 

لدیھم تحمیل مواد من الفصل 
الثاني من المرحلة الثالثة

Industrial Pharmacy 
II

Saturday 
17/9/2022 Pharmacognosy II

Date First Year Second Year Third Year Fourth Year Fifth Year

Thursday 
8/9/2022 Pharm. Technology II

Saturday 
10/9/2022

 Human Rights
  (online)

English Language 
(online) Pharmacology I Industrial Pharmacy I Applied 

Therapeutics- II

Sunday 
11/9/2022 Organic Chemistry I Physiology II General Toxicology Hospital Training

Monday 
12/9/2022 Pharmacognosy I Pharmacognosy III Pharmacology III Pharmaceutical 

Biotechnology

Tuesday 
13/9/2022 Human Anatomy Medical 

Microbiology II
Organic Pharm. 

Chemistry I Clinical Pharmacy II
Advanced 

Pharmaceutical 
Analysis

Wednesday 
14/9/2022 Physical Pharmacy II Biochemistry II Organic Pharm. 

Chemistry III Dosage Form Design

Thursday 
15/9/2022

Pharmaceutical 
Calculations

Organic Chemistry  
III

Communication 
Skills Pharmacoeconomic



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

٥- فـي حـالـة مـصادفـة االمـتحان حـالـة حـظر تـجوال عـام او عـطلة رسـمیة یـؤجـل االمـتحان الـى الـیوم الـذي یـلي االمـتحان 
االخیر في الجدول المعلن. 

٦- عـلى جـمیع الـطالب ابـراز ھـویـة الـطالـب الـجامـعیة الـنافـذة او مـا یـؤیـد ذلـك مـثبتة عـلیھا صـورة الـطالـب الـشخصیة وصـادرة 
من كلیة الصیدلة جامعة ذي قار عند الدخول الى قاعة االمتحان ، والیسمح للطالب باداء االمتحان بدونھا. 
٧- ال یسمح بدخول القاعة االمتحانیة الداء االمتحان بعد مرور ٣٠ دقیقة تحت أي ظرف من الظروف. 

٨- في حالة التأخر عن االمتحان ال یتم تعویضھ بأي وقت اضافي لمدة االمتحان ویتم اكمال ما تبقى من وقت االمتحان. 
٩- على الطالب االلتزام والتقید باجراءات السالمة والوقایة الصحیة وابراز بطاقة اللقاح یومیا. 

١٠- االلتزام بالسلوك المنضبط واالمتناع منعا باتاً عن أي عمل من شأنھ االخالل بالنظام وحسن سیر اداء االمتحان. 
١١- الیـسمح حـمل الـطالـب اثـناء تـأدیـتھ االمـتحان الـكتب او الـمحاضـرات الـدراسـیة او اي شـيء لـھ عـالقـة بـمادة االمـتحان النـھ 

سیتم اعتباره حالة غش. 
١٢- یمنع منعا باتاً التحدث مع أي طالب أثناء تأدیة االمتحان ، وفي حالة حصول ذلك ستعد حالة غش. 

١٣- یمنع ادخال الھاتف النقال والساعة الذكیة الى القاعة االمتحانیة ویعتبر ادخالھما حالة غش. 
١٤- ال یسمح بالتدخین او ادخال علبة السكائر داخل القاعة االمتحانیة. 

١٥- یعد االمتحان ملغیاً في حالة عدم توقیع الطالب في استمارة الحضور قبل مغادرة القاعة االمتحانیة. 
١٦- اللجنة االمتحانیة غیر مسؤولة عن توفیر القرطاسیة التي یحتاجھا الطالب في االمتحان ( اقالم ، حاسبة ، …..) 

١٧- یـجوز لـلطالـب اسـتعمال الـقلم الـجاف او الـحبر ( االزرق او االسـود فـقط) وال یـجوز اسـتعمال الـحبر االبـیض بـدل شـطب 
الـكتابـة او مـسحھا وبـامـكان الـطلبة االجـابـة بـالـقلم الـرصـاص فـي حـال تحـدیـد مـدرس الـمادة لـذلـك حـصرا ویـكون مـذكـورا فـي 

االسئلة االمتحانیة.  
١٨- یجب على الطالب التأكد من سالمة اوراق وغالف الدفتر االمتحاني.  

١٩- یـجب عـلى الـطالـب الـتأكـد مـن وجـود خـتم الـلجنة االمـتحانـیة عـلى الـدفـتر االمـتحانـي ( یـتم ابـالغ مـسؤول الـقاعـة السـتبدال 
الدفتر االمتحاني بآخر مختوم ، وبخالفھ یھمل تصحیح اي دفتر امتحاني الیحتوي على الختم ). 

٢٠- ال یجوز تأجیل امتحان الدور الثاني بأي حال من األحوال (حسب المادة ١٢ من التعلیمات االمتحانیة ). 
٢١- یـسمح لـلطالـب بـادخـال الـحاسـبة الـیدویـة فـي حـال كـانـت تـوصـیات الـتدریسـي الـمسؤول عـن الـمادة الـدراسـیة تـسمح بـذلـك 

كضرورة في اداء االمتحان.  

اللجنة االمتحانیة 
 ٢٠٢١-٢٠٢٢


