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 2021-2020الدليل االرشادي لإلمتحانات النهائية لكلية المعارف الجامعة لسنة 

 الحمد هلل الذي بفضله تتم الصالحات :  

اال  يمثل لكلية  لل   رشاديالدليل  النهائية  الجاممتحانات  الدراسي    عةالمعارف    2021  -2020للعام 

خارطة الطريق المعتمدة من قبل الكلية للسير عىل هديها من قبل اللجنة اإلمتحانية المركزية واللجان  

ي  
اإلمتحانية الفرعية الخاصة بكل قسم من اإلقسام العلمية وكذلك من قبل الكادر التدريسي والوظيف 

    . والمهام المنوطة به المعتمد كل بقدر تعلق األمر بالواجب الموكل له   

فأن اإلمتحانية  باللجان  يتعلق  لها    الدليل  ففيما   
ً
مرشدا إلكمال يعتير  بواجباتها  ملمة  تكون  كي 

إبتداء   قبلها  بها من  القيام  يتوجب  ي 
الت  القاعات  إمن    اإلستعدادات  وفق وتنظيمها  االمتحانية  عداد 

الجدوال   تنظيم  إىل  المقررة  المركزية  والضوابط  المواد  المعايير  ي  تدريستر وقيام  وإعالنها  اإلمتحانية 

النم  إىل تنظيم وتوزي    ع  بتسليم نماذج متعددة لألسئلة مع أجوبتها 
 
عىل سير  المراقبة  وذجية وصوال

ي  
ون  اإلمتحانية بير  اللجنة ومدراء  دفاتر  تهيئة سجالت حركة الو اإلمتحانات بشقيها الحضوري واإللكي 

نة وأساتذة المواد بمناسبة قيامهم بالتصحيح إضافة لكل ما من  القاعات اإلمتحانات وكذا بير  اللج

   . شأنه ضمان حسن سير االمتحانات 

معاىلي وزير التعليم العاىلي والبحث العلمي الموقر المتعلقة بضوابط  قد تضمن الدليل تذكير بتوجيهات  ل

ي إجراءات  المتعلالتوجيهات  كذلك  و ذات الصلة ،  الوزارية  وعرض لألوامر  أداء االمتحانات  
قة بتوخ 

ال بما يكفل  بها  القيام  ي يتوجب 
الت  عىل مستوى المالكات ات  حفاظ عىل المؤسسالسالمة واألمان 

ية والبت  التحتية واإلستعداد الالزم لمعالجة أي طارئ السامح هللا .   البشر

اف والتقويم العلمي يالصادرة من السيد رئ  لألوامر عىل عرض  الدليل    إشتملفقد  كذلك   س جهاز االشر

دائر  الصادرة  وتلك ي  من 
والمتابعة  :  ن  والتخطيط  الجامعي  تالو ،  الدراسات  المتعلقة األهىلي  عليم 

وامر من عمادة كلية المعارف أماصدر من  و وما يتوجب القيام به بشأنها ،    بضوابط أداء االمتحانات

 . ل ما صدر من أوامر وتوجيهات وماتم القيام به من عمل عىل صعيد إنفاذ ك الجامعة

 
ً
ي بذلت جهدا

 عداد هذا الدليلإل  الشكر للجنة الت 

 داعير  هللا تعاىل  لطالبنا التوفيق والنجاح 

 

 أ.د يعقوب ناظم احمد 

 رئيس اللجنة المركزية لالمتحانات النهائية 
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 الفهرس 

رقم  الموضوع  ت
 الصفحة 

م اوال: توجيهات معاىلي وزير التعليم العاىلي  1  4 والبحث العلمي المحي 

م االحد   1.1 -11توجيهات معاىلي وزير التعليم العاىلي والبحث العلمي المحي 
7-2021 

5 

م االربعاء  1.2 - 14توجيهات معاىلي وزير التعليم العاىلي والبحث العلمي المحي 
7-2021 

7 

م  1.3 الجمعة توجيهات معاىلي وزير التعليم العاىلي والبحث العلمي المحي 
16-7-2021 

10 

اف والتقويم العلمي  2 : توجيهات جهاز االشر
ً
 11 ثانيا

اف والتقويم العلمي  2.1 اف الجامعي  /كتاب جهاز االشر  11 قسم االشر

ونية والميدانية للجامعات الحكومية واالهلية  2.2  12 مجموعة الزيارات االلكي 

 12 والكليات االهليةمجموعة الزيارات الميدانية للجامعات  2.3

ونية للدراسات االوليةتفقد سير العملية االمتحانية اال استمارة 2.4  13 كي 

 15 استمارة تفقد سير العملية االمتحانية الحضورية للدراسات االولية  2.5

: توجيهات دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة 3
ً
 17 ثالثا

: التعليمات  4
ً
ي كلية المعارف الجامعةرابعا

 20 االمتحانية ف 

 20 التعليمات االمتحانية الخاصة بالنمط الحضوري  4.1

ي  4.2
ون   21 التعليمات االمتحانية الخاصة بالنمط االلكي 

: الجداول االمتحانية النهائية   5
َ
 22 2021-2020الدور االول للعام الدراسي  - خامسا

:الخرائط  6
ً
 32 االمتحانية سادسا

 32 مواقع وارقام القاعات االمتحانية  6.1

 35 خرائط جلوس الطلبة داخل القاعات االمتحانية  6.2

ونية  7 ي لالمتحانات االلكي 
ي والفت 

: الدعم التقت 
َ
 36 سابعا

 37 ثامنأ: روابط مهمة  8

 38 عداد هذا الدليلإلجنة  9
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م اوال: توجيهات معالي وزير التعليم   العالي والبحث العلمي المحتر
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م االحد   1.1  2021-7-11توجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحتر

 السادة رؤساء الجامعات الحكومية 

 الجامعات والكليات األهلية السادة رؤساء 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته... 

ي البدء نشكر إدارات الجامعات والكليات واألقسام والفروع العلمية والهيئات التدريسية والساندة  
ف 

ي إكمال متطلبات المناهج الدراسية للعام 
من المنتسبير  كافة عىل إنجاز  مهمتهم الوطنية المهنية ف 

 .   2021/  2020الدراسي 

ب من االمتحانات النهائية نأمل مزيدا من ا  ي أدناه : ونحن نقي 
 الهتمام وحسب ما مبير  ف 

•  .  األسئلة االمتحانية تكون واضحة وضمن المنهج الدراسي

 القاعات االمتحانية تكون مهيأة من حيث النظافة ومتطلبات أداء االختبارات للطلبة.  •

•  .  يجب أن تكون القاعات مناسبة من حيث أعداد الطلبة والتباعد االجتماعي

 بعد االمتحانات. تعفير القاعات الدراسية قبل و  •

ي حالة انعقاد مستمر.  •
 تكون مجالس األقسام والفروع والكليات والجامعات ف 

 تهيأة متطلبات اللجان االمتحانية واالهتمام بذلك.   •

 تتوىل اللجان االمتحانية بشكل دوري تفقد احتياجات القاعات  االمتحانية.  •

ي القاعة االمتح •
ب والكمامات والمعقمات ف   انية. تهيأة مياه الشر

•  
ً
يكون تصحيح الدفاتر االمتحانية داخل األقسام والفروع العلمية ويتم التسليم واالستالم وفقا

 لسجالت نظامية. 

اكتظاظ   • عدم  يضمن  توزي    ع  خالل  من  المراحل  وفق  عىل  االمتحانات  تكون  أن  يفضل 

 التجمعات الطالبية. 

ا • ي 
ف  ي 
الثان  الطابق  ي 

ف  االمتحانية  للقاعات  اللجوء  عدم  عند  يفضل  إال  الطابقير   ذات  ألبنية 

ورة عىل أن تكون مكيفة وتشتمل عىل تهوية مناسبة.    الض 

 تعويم القاعات االمتحانية بير  الكليات واإلفادة من ذلك.  •

ي القاعات االمتحانية.   •
 تواجد المراقبير  قبل مدة مناسبة ف 

ام والفروع إجراء عىل رئاسة الجامعة والمساعدين وعمداء الكليات والمعاونير  ورؤساء األقس •

ة االمتحانات وتقديم موقف يومي يعرض عىل رئيس الجامعة.   زيارات دورية للقاعات خالل في 
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ة االمتحانات.  • ي حالة انعقاد مستمر طيلة في 
 تكون لجان انضباط الطلبة ف 

 عن المتابعة الدورية من قسم وشعبة شؤون الديوان والصيانة  •
 
تهيأة المولدات والوقود فضال

ي القسم والكلية والجامعة.  
 والخدمات ف 

وتهيأة  • الرسمي  الدوام  وبعد  قبل  المهنية  السالمة  بإجراءات  والعمل  ي 
المدن  الدفاع  تواجد 

 المتطلبات كافة. 

ام باالعمامات الصادرة من جهاز ا • اف والتقويم العلمي بشأن األقسام الداخلية والتهيؤ  االلي   إلشر

 لذلك ويكون الخفراء عىل مستوى عال من األداء والمسؤولية.  

م بالكتب الصادرة من دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بشأن االمتحانات.  •  االلي  

ي الجامعات تكون عىل قدر من المسؤولية وتهيأة المتطلبات •
ي حالة   المراكز الصحية ف 

وتعتير ف 

 تواجد مستمر خالل االمتحانات.  

ي التوجد فيها مراكز صحية يتطلب منها التنسيق مع دوائر الصحة وتهيئة فريق   •
الجامعات الت 

ي الجامعة. 
ي ف   طتر

لتأمير    • مناسبة  الجامعات  تراها  ي 
الت  والتفاصيل  األصعدة  جميع  عىل  ي 

يقتض  ما  اتخاذ 

 االمتحانات.  

 اإلجراءات .. مع التقدير  التخاذ مايلزم وإعالمنا 

 

 

 

 

 نبيل كاظم عبد الصاحب 

 2021/   7/  11االحد    
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م االربعاء   1.2  2021-7-14توجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحتر

 السادة رؤساء الجامعات الحكومية 

 السادة رؤساء الجامعات والكليات األهلية 

 تأكيد وتوجيه  /م 

 هللا وبركاته... السالم عليكم ورحمة 

سالمة  تأمير   ي 
تقتض  ي 

الت  العمل  ومتطلبات  ورات  لض   
ً
ونظرا المرفق  ي 

ف  السابقة  بتوجيهاتنا   
ً
إلحاقا

ز فية تحديات استثنائية توجب   ي هذا الوقت الذي تير
ار ف  منتسبيها وحماية البت  التحتية من األض 

 : ي
 عىل الجميع التعامل معها برؤية علمية وإجراءات عىل وفق اآلن 

الجامعة وعضوية   • المخاطر( برئاسة رئيس  الجامعة )لجنة السالمة وادارة  ي 
تشكيل لجنة ف 

ؤون شر قسم االعمار والمشاري    ع  ومدير  السادة  المساعد اإلداري وعميد كلية الهندسة ومدي

الهيكلية   بذات  ي وتشكيل لجان 
المدن  الدفاع  المتابعة ومسؤول شعبة  الديوان ومدير قسم 

ي الكليات. والمواقع االدار 
 ية ف 

تعويم القاعات الدراسية بير  الكليات واألقسام العلمية وعدم اللجوء بأي حال من االحوال  •

األبنية  ي 
ف  الفضاءات  واستغالل  االمتحانات  ألداء  بنل(  )سندوي    ج  الدراسية  القاعات  اىل 

ات ذات المواد اإلنشائية غير القابلة لالشتعال ا لشي    ع وقاعات المؤتمرات والورش والمختير

مع األخذ بالحسبان اإلفادة من يوم السبت وتوزي    ع أيام االمتحانات بالشكل الذي يؤمن عدم  

ي الكليات والمعاهد. 
 االكتظاظ وتعويم القاعات بير  اإلقسام  والفروع العلمية ف 

ي ظل التحديات الراهنة ألنهم بناة المستقبل والسماح لهم بأداء االمتحانات  •
اإلهتمام بالطلبة ف 

بعد   كافة األقساط  لدفع  فرصة  وإعطاء  منها  جزء  أو  األجور كاملة  دفع  عن  النظر  بغض 

ورة مراعاة الطلبة الذي لديهم ظروف اجتماعية وإنسانية خاصة.   األمتحانات وض 

االقسام والفروع والكليات والجامعة اجتماعها وجلساتها   سعند انتهاء االمتحانات وعقد مجال •

لب مناقشة معطيات النتائج بموضوعية تأخذ بنظر االعتبار المخصصة إلقرار النتائج، يتط

بية.  ي الجامعات من مخرجات وزارة الي 
 الجانب العلمي وتزايد أعداد الطلبة ف 

اثناء  • ي 
ف  تواجد مستمر  ي حالة 

ف  واإلدارات  والخدمات  ي 
المدن  والدفاع  المتابعة  أقسام  تكون 

 اصدار األوامر الجامعية واإلدارية بذلك. الدوام الرسمي فضال عن خفراء مابعد الدوام الرسمي و 
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ي الجامعات اصدار اوامر ادارية بالدوريات المستمرة مع تحديد االماكن  •
يتوىل قسم المتابعة ف 

ي الكليات والمعاهد  
ي ف 
ي باالضافه اىل التنسيق مع المتابعة والدفاع المدن 

بما يؤمن جميع المبان 

ي داخل مجمع الجامعة والتنسيق مع الكليات 
ي خارج مف 

 ع الجامعة. جم والمعاهد ف 

طة واالدارات الجامعية   • ي والشر
تامير  االتصاالت مع الصحة )االسعاف الفوري( والدفاع المدن 

ي حاله متابعة مستمرة
 . والدوائر ذات العالقة وتكون الهواتف ف 

ي داخل الجامعات و اروقتها وتشكيالتها و االقسام الداخلي •
  ة سب ومحا  ةمنع التدخير  منعا باتا ف 

الش بهذا  والمقضين  الالزمأالمخالفير   العقوبات  واصدار  والتعليمات    ةن  القانون  بموجب 

 . ةوالضوابط النافذ

.  ةوضع عالمات الدالل • ي
ام التام بتقارير الدفاع المدن   لمخارج الطوارئ وااللي  

ي الخدمات والزراعي •
ور   ةيكون دوام موظف  وتكييفها   ةالجامعي   ةاالهتمام بالبيئ  ةمستمر مع ض 

ي الحدائق 
 . وادامتها وفتح المرشات لسف 

الزراعي  • والشعب  االقسام  ور   ةتوجيه  ات   ةبض  والشجير االشجار  و  االعشاب  من  التخلص 

اق.  ةاليابس ي يمكن ان تكون عرضه لالحي 
 الت 

المستهلك  • المواد  الموظفير     ةالقريب   ةرفع  تواجد  مع  خزنها  مكان  وتامير   البنايات  من 

 . ةك بالقرب منها وشمولها بالدوريات والمتابعالمسؤولير  عن ذل

ي حاله دوام مستمر مع اخذ اقض اجراءات الحيط  ةتكون اداره االقسام الداخلي   •
والحذر   ةف 

ي اثناء تواجدهم.  ةابنائنا الطلب ةلتامير  سالم
 ف 

وتوفير المستلزمات   ةمن دون مراقب وتواجد مسؤوىلي الصيان  ةعدم ترك المولدات الكهربائي •

الطاقوالم استمرار  لتامير   االحتياط  اطفاء    ةولدات  حاله  ي 
ف  للتشغيل  جداول  وضع  مع 

 . ةالمحطات الكهربائي

ام بتوقيت االمتحانات العملي  • .  ةوالنظري ةااللي   ي
ون   عىل الصعيد الحضوري وااللكي 

   ةمسؤولي •
ً
  حمايه المؤسسات تقع عىل عاتق الجميع )طالبا

ً
  او موظفا

ً
وادارات( مما  او تدريسيا

 يتطلب التعاون والتكامل المستمر. 

صالحي  • و    ةتامير   الرمل  حاويات  مع  واوزانها  انواعها  بجميع  الحريق  ئ  مطاف  وتوزي    ع  عمل 

ي جميع المرافق والتشكيالت والبنايات. 
 فوهات مياه االطفاء ف 
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ور توجيه اقس • االليات بض  ازي  ةام  المتوقف  ةكافي  ة وضع مسافات احي  االليات والسيما   ة بير  

 منها تحسبا الي طارئ. 

وره فحص   ةتوجيه الشعب الهندسي  • ي الجامعات بض 
ي كليات واقسام االعمار والمشاري    ع ف 

ف 

غير قابله للعطب او    ةنظامي  ةالتمديدات لالسالك بصور   ةمفاتيح التشغيل واالطفاء ومتابع 

 لتلف. ا

جاهزي  • مستوى  الموجود   ةرفع  االطفاء  القريب  ةسيارات  والمؤسسات  الجامعات  ي 
منها   ةف 

ك.   بالتنسيق المشي 

بوي و العلوم والتكنولوجيا من    ةالوزار   ةما ورد اعاله عىل ابني  ييش   ي مجمعات االندلس والي 
ف 

اف المالكات المتقدم ةالمنتسبير  وتكون المتابع  ةوسالم  ةحيث تامير  االبني ي الوزار   ةباشر
وكل ة ف 

 حسب مسؤوليته. 

ي التنفيذ والمتابع ةايالء ما تقدم من التوجيهات االهمي
 ة القصوى ف 

 وتقبلوا أسم االعتبار 

 

 

 

 

 نبيل كاظم عبد الصاحب 

 2021 /7 /14االربعاء 
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م الجمعة توجيهات معالي وزير التعليم  1.3  2021-7-16العالي والبحث العلمي المحتر

 ة الساده رؤساء الجامعات الحكومي

   ةالساده رؤساء الجامعات والكليات االهلي 

 اجراءات هامة   /م

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته...  

ي البدء نشكر لكم جهودكم ومتابعتكم المستمر  
ي ظل الظروف غير االعتيادي  ةف 

وحرصكم عىل انجاز   ةف 

 االعزاء:  ةعام دراسي ناجح. االخو 

اتكم العمل عىل مراعاوالمطلوب  ةتاكيد االعمامات السابق   :  ةمن حض  ي
 االن 

العلمي  ةمتابع  • والفروع  االقسام  ي 
ف  ات  ي   ةالمختير

الت  ات  المختير مواد والسيما  فيها  توجد   

ي ي الكليه  أصدد يتوجب عىل السيد رئيس القسم  وب  هذا ال  ةحساس  ةمختير
و المعهد  أو الفرع ف 

ومستمر   و امر قسم بشان المسؤول عن المختير والتواجد بشكل دوري أ  ةوامر اداريأار  اصد

يفضل   المصلحه  ولمقتضيات  ذلك  وتامير   المختير  ي 
قسم  أف  خفر  هناك  يكون  فرع  أن  و 

اح اسي  بايام  الجامعةويعوض  رئيس  وعىل  المتابع  ة،  الكليه  والفروع   ةوعميد  االقسام  مع 

 بهذا الخصوص.  ةالعلمي

واجد  والتصاري    ح بت  ةيكون فيها عناض من المتابع  ةتامير  مواقف السيارات عىل وفق خط  •

ي هذه االماكن. 
 مستمر ودوري ف 

الجام  • تؤمن مداخل  تعليمات  تتضمن  اوامر  الجامعات اصدار  بالتنسيق مع    عةعىل رؤساء 

المتابع  وحماي  ةمسؤول  مخاطب  ةوالتصاري    ح  عىل  والعمل  بشان   ةالداخلي  ةوزار   ةالمنشات 

ي اثناء االمتحانات.  ةثثيالح ةتامير  تلك المداخل والتواجد والمتابع
 ف 

 ايالء الموضوع األهمية الالزمة 

 مع التقدير 

 نبيل كاظم عبد الصاحب 

 2021  /7 /16الجمعه 
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اف والتقويم العلمي  : توجيهات جهاز االشر
ً
 ثانيا

اف والتقويم   2.1 اف الجامعي  /العلمي كتاب جهاز االشر  قسم االشر
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ونية والميدانية للجامعات الحكومية واالهلية  2.2  مجموعة الزيارات االلكتر

ونية والميدانية للجامعات الحكومية واالهلية   اللجنة المكلفة بالزيارات االلكتر

 مكان العمل  االسم ت

 عىلي أ.م.د  1
اف  عبد الجبار حسير    /ة  للشؤون العلميمعاون رئيس جهاز االشر

ً
 رئيسا

ي منسق الفريق الوزاري للتعليم اإل /جامعه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عامر سليم االمير د. مشارك أ.  2
ون   لكي 

ي  /ة الجامعه التكنولوجي عدي عىلي احمد أ.م.د  3
ون   عضو الفريق الوزاري للتعليم االلكي 

ي عضو  /ةالمستنضيالجامعه  خالد عىلي حسير  أ.د  4
ون   الفريق الوزاري للتعليم االلكي 

ي  /ةالجامعه المستنضي انور صبحي عبد الحسير  أ.م.د  5
ون   عضو الفريق الوزاري للتعليم االلكي 

ي عضو  /ةكليه المنصور الجامع محمود شكر محمود أ.م.د  6
ون   الفريق الوزاري للتعليم االلكي 

ي  /جامعة بغداد  محمد صادق سلمان أ.م.د  7
ون   عضو الفريق الوزاري للتعليم االلكي 

ي  /جامعة دياىل  أ.م.د ياش عامر عباس 8
ون   عضو الفريق الوزاري للتعليم االلكي 

ي  /جامعة الكوفة   أ.م.د عصام هاشم عبد الواحد  9
ون   عضو الفريق الوزاري للتعليم االلكي 

ي  /جامعة القادسية  أ.م.د احمد عمار  10
ون   عضو الفريق الوزاري للتعليم االلكي 

ي  11
يمان  ي  /جامعة الكوفة أ.د صالح عبد الهادي الير

ون   عضو الفريق الوزاري للتعليم االلكي 

ي  /جامعة واسط  أ.م.د اشاء عىلي حسون 12
ون   عضو الفريق الوزاري للتعليم االلكي 

ي داود طالل  13
ي  /جامعة الفرات االوسط التقنية  أ.م.د مت 

ون   عضو الفريق الوزاري للتعليم االلكي 

 عىلي  14
ي  /جامعة البضة  أ.م.د هناء مرتض 

ون   عضو الفريق الوزاري للتعليم االلكي 

ي   /كلية بغداد للعلوم االقتصادية   المهندس حيدر عبد االمير العيس 15
ون   عضو الفريق الوزاري للتعليم االلكي 

ي  /الجامعة العراقية  مهندس وسام سالم مكي ال 16
ون   عضو الفريق الوزاري للتعليم االلكي 

 

 مجموعة الزيارات الميدانية للجامعات والكليات االهلية  3 .2

 االنبار-اللجنة المكلفة بالزيارة الميدانية للجامعات والكليات االهلية 

 االسم ت

ي  1
  /وجيه يونس محمد العان 

ً
 رئيسا

 لبيب لويان مصيخ  2

 عبد هللا حسير  كشاش  3
 اثير طارق نعمان  4

 احمد نورى رشيد  5
 محمد عبد احمد  6

 فائز هليل شي    ح  7

 سعد ربيع عبد الجبار  8
 محمد عباس جاسم  9

 صالح مرشد فرحان  10
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ونية للدراسات االولية استمارة تفقد ستر العملية    4 .2  االمتحانية الالكتر

 البيئة االمتحانية : المحور االول

 

ي 
 : األسئلة االمتحانية المحمور الثان 
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ونية المحور الثالث  : الدفاتر االمتحانية االلكتر

 

 المحور الرابع: الية عمل اللجنة االمتحانية 

 

 المحور الخامس: معايتر سجل االساس )الماستر شيت(
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 استمارة تفقد ستر العملية االمتحانية الحضورية للدراسات االولية    5 .2

 المحور االول: البيئة االمتحانية 

 
: األسئلة االمتحانية  ي

 المحمور الثان 
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 الحضورية المحور الثالث: الدفاتر االمتحانية 

 
 المحور الرابع: الية عمل اللجنة االمتحانية 

 

 االساس )الماستر شيت(المحور الخامس: معايتر سجل 
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: توجيهات دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ً
الداء االمتحانات ضمن   ثالثا

نامج الدراسي لوزارة التعليم العالي   التر
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ي كلية المعارف الجامعة
 
: التعليمات االمتحانية ف

ً
 رابعا

 التعليمات االمتحانية الخاصة بالنمط الحضوري 1 .4

ي تحدد  تكون   -1
 والت 

ً
ي بناية الكلية المركزية بحسب الخرائط المنشورة سلفا

االمتحانات الحضورية ف 

 إلرقام مقاعد الجلوس المثبته عىل كل مقعد. 
ً
 أماكن القاعات وأرقامها وتوزي    ع الطلبة وفقا

 ، وعىل الطلبة الحضور بوقت مبكر حيث  -2
ً
تبدأ االمتحانات لجميع االقسام الساعة التاسعة صباحا

يتم فتح القاعات اإلمتحانية قبل نصف ساعة من موعد اإلمتحان إلكمال تسجيل حضور الطلبة س

 لخارطة الجلوس المعتمدة والتأكد من وثائقهم الثبوتية ومدى تقيدهم 
ً
والتأكد من جلوسهم وفقا

 بالضوابط اإلمتحانية المعتمدة. 

ام باجراءات السالمة وتعليمات خلية االزمة.  -3 ورة االلي    ض 

 وجب عىل الطلبة جلب وثيقة إثبات الشخصية ) هوية الطالب(. يت -4

الب -5  ،  
ً
األبيض حضا القميص   ( الموحد  الزي  بارتداء  التقيد  الطلبة  جميع  التنورة  نعىل  أو  طلون 

أسود  : باأللوان  تكون  تكون  -نيىلي -للطالبات  للطالبات  الجبة  وكذلك  الرسمية  البدلة   ، رصاصي

( -أسود  -غطاء الرأس للطالبات يكون باأللوان : أبيض   رصاصي ،  –نيىلي    -باأللوان : أسود رصاصي

يتم إخراج الطالب المخالف من القاعة قبل توزي    ع الدفاتر اإلمتحانية وعدم السماح له بأداء سو 

 اإلمتحان . 

. إيمنع  -6
ً
 باتا

ً
 دخال الهواتف والساعات واألجهزة الذكية األخرى إىل داخل القاعة االمتحانية منعا

 ويمنع إستخدام أي نوع آخر. االجابة تكو  -7
ً
 ن بالقلم الجاف ) االزرق أو االسود( حضا

يتوجب عىل الطالب إبتداء  أن يقوم بمىلئ الجزء المخصص بالمعلومات المطلوبة كاألسم والمرحلة  -8

ي . 
ي للدفي  اإلمتحان  ي الزاوية اليشى من الغالف الخارخر

ي الجزء المخصص ف 
 والمادة الدراسية ف 

ام بأعىل -9 ي ترد عن طريق   اإللي  
درجات اإلنضباط داخل القاعة اإلمتحانية والتقيد بالتعليمات الت 

 اللجنة اإلمتحانية وتعليمات مدير القاعة . 

ي ساعة واحدة   -10
وقت بدء اإلمتحان عىل أقل  من  اليجوز مغادرة القاعة اإلمتحانية قبل مض 

 تقدير. 

ام الهدوء بعد الخروج من القاعة ولحير  مغادرة البناي -11  
ة بغية عدم التشويش عىل الطلبة  إلي 

 .  الممتحنيير 
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ي    2 .4
ون   التعليمات االمتحانية الخاصة بالنمط االلكتر

ي يتم  -1
 لرموز الصفوف الت 

ً
ي الخاص بمرحلته وفقا

يجب عىل كل طالب اإلنضمام للصف اإلمتحان 

ها من قبل األقسام ، وهو ما يستلزم تفعيل اإليميل الجامعي كي يتمكن   الطالب من اإلنضمام نشر

 لتلك الصفوف. 

ي    -2
ي من خالل الدخول للصف االمتحان 

ون  الخاص   Google Classroomيكون االمتحان االلكي 

 لتوزي    ع الطلبة    Google meetبالمرحلة ثم اإلنضمام إىل روابط  
ً
المنشورة عىل ذلك الصف وفقا

قبل به من  مبلغ  وكما هو  األبجدية   الحروف  الروابط حسب  تلك  ويتوجب عىل   علت  القسم 

ي ساعة ونصف من وقت  
 ضمن الرابط وعدم المغادرة قبل مض 

 
اإلمتحان  بدء  الطالب البقاء متصال

 عىل األقل. 

 ، مع مالحظة وجوب الدخول  -3
ً
ونية لجميع االقسام الساعة الرابعة عضا تبدأ االمتحانات االلكي 

ي  للصفوف اإلمتحانية قبل نصف ساعة من الوقت المحدد والتسجيل  
ي أستمارة الحضور الت 

ف 

ي .    ستطلق عىل الروابط الموجودة فيها وعدم إهمال تسجيل الحضور وإعتباره متطلب وجونر

ي ومراعاة القيام بإرسال اإلجابة خالله .  -4
ون   يجب اإلنتباه للوقت المحدد للمتحان االلكي 

ونية   -5 االلكي  بمواد من مرحلة سابقة االنضمام للصفوف  المحملير   الطلبة  بالمواد عىل  الخاصة 

ي تلك المرحلة. 
 المحملير  بها ف 

االمتحان   -6 اداء  عدم  ي 
ف  سببا  الكهرباء  انقطاع  أو  نيت  باالني  االتصال  سوء  يعتير  تاخير   ال  أو 

 لذا يتوجب عىل الطالب إتخاذ جميع التدابير الالزمة قبل حلول موعد االمتحان.  التسليم 

ي حال حدوث أي مشكلة يمكن اإلتصال عىل أرقام -7
الهواتف المخصصة لذلك والمنشورة عىل   ف 

 الصفحة الرسمية للكلية وكذلك عىل الصفحات الرسمية لألقسام عىل مواقع التواصل . 
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: الجداول االمتحانية النهائية 
َ
 2021-2020للعام الدراسي  الدور االول -خامسا

 قسم القانون - كلية المعارف الجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 ارقام الطوارئ الخاصة بالقسم

 07828437574 د. محمد فواز االلوسي 
 1511 661 0780 د. احمد جمال احمد 
 07817202505 د. محمد ابراهيم خلف 

 المرحلة الرابعة  الثالثة المرحلة  المرحلة الثانية  المرحلة األول  التاري    خ  اليوم 

ي  دولي عام   حاسوب  25/7/2021 االحد 
 دولي إنسان 

ي    عقوبات عام   26/7/2021 االثنير  
تحقيق جنان 
 وطب عدلي 

  قضاء اداري  حاسوب  مدخل قانون  27/7/2021 الثالثاء 

 منظمات دولية   القانون التجاري   28/7/2021 االربعاء

  مرافعات مدنية   تاري    خ قانون  29/7/2021 الخميس 

ي   31/7/2021 السبت 
 الحقوق العينية   القانون المدن 

يعة  1/8/2021 االحد    عقود مدنية   مدخل الشر

 أوراق تجارية   مالية عامة   2/8/2021 االثنير  

القانون   3/8/2021 الثالثاء 
 الدستوري 

كات تجارية    أصول فقه  شر

 التنفيذ قانون   القانون اإلداري   4/8/2021 االربعاء

  عقوبات خاص   اجرام وعقاب  5/8/2021 الخميس 

ي  7/8/2021 السبت   دولي خاص   أحوال شخصية  عرنر

  أصول جزائية  E حقوق انسان  8/8/2021 االحد 

 عمل وضمان  أصول بحث  نظم سياسية  E 9/8/2021 االثنير  
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 اللغة العربيةقسم  -كلية المعارف الجامعة 

 المرحلة الثانية  المرحلة االول  التاري    خ  اليوم 
المرحلة 
 الثالثة 

 المرحلة الرابعة 

 النقد الحديث     األدب اإلسالمي    2021/07/25 األحد
   النحو  الحاسوب   النحو  2021/07/26 اإلثنير  

 النحو    الضف    2021/07/27 الثالثاء 

 البالغة   2021/07/28 األربعاء 
علم  

 النفس)النمو( 
األدب 
 العباسي  

  

   الكتاب القديم     2021/07/29 الخميس 
التطبيقات  

 األدبية 

 2021/07/31 السبت 
ي  األدب العرنر
 قبل اإلسالم 

  
النقد 
 القديم 

األدب 
 )  الحديث)نير

 النحو  الحاسوب   2021/08/01 األحد
منهج 
البحث 
 والمكتبة 

  

   علوم القرآن  2021/08/02 اإلثنير  
علوم 
 الحديث 

  

   البالغة   الضف  2021/08/03 الثالثاء 
األدب 

 الحديث/الشعر 

بية   2021/08/04 األربعاء   علم اللغة    أسس الي 
القياس 
 والتقويم 

 حقوق اإلنسان  2021/08/05 الخميس 
تحليل النص  
ي  
 القرآن 

مناهج 
وطرائق 
 التدريس 

  

 التعبير واإلنشاء  2021/08/07 السبت 
 

األدب 
 األندلسي 

 فقه اللغة 

 2021/08/08 األحد
أخالقيات   

 المهنة
العروض 
 والقافية 

الكتاب 
 القديم 

  

 اإلدارة والتعليم  علم النفس   2021/08/09 اإلثنير  
االرشاد  
 والصحة 

التطبيقات  
 اللغوية 

 

 

 

 

 ارقام الطوارئ الخاصة بالقسم

 1532 740 0782 د. زيد قاسم محمد 
 4454 716 0780 مصطف  م.م احمد شامل 
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ية -كلية المعارف الجامعة   قسم اللغة األنكلتر 

Day Date First Year Second Year Third Year Fourth Year 

Sunday 25/7 Reading 1 # Adults 
Education # 

Novel ##   

Monday 26/7  Introduction 
to ELT ## 

 Modern Poetry 
## 

Tuesday 27/7 Grammar #  Pedagogy 
##  

 

Wednesday 28/7  Phonology ##  Grammar # 

Thursday 29/7 (Arabic language) 
(Computer) # 

 Linguistics 
##  

 

Saturday 31/7  Short Story ##  Modern Novel 
## 

Sunday 1/8 (Human Rights) 
(Fundamentals) # 

 Grammar #  

Monday 2/8  Poetry ##  Listening & 
Speaking # 

Tuesday 3/8 Phonetics ##  Poetry ##  

Wednesday 4/8  Grammar #  Translation ## 

Thursday 5/8 Psychology #  Drama ##  

Saturday 7/8  Drama ##  Listening & 
Speaking # 

Linguistics # 

Sunday 8/8 Introduction to 
Literature ## 

   

Monday 9/8  Advanced 
Reading # 

Academic 
Writing # 

Modern Drama 
## 

Tuesday 10/8 Listening & 
Speaking # 

(Listening & 
Speaking)   # 

  

Wednesday 11/8 Writing #   (Academic 
Writing) # 

Guidance # Testing # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارقام الطوارئ الخاصة بالقسم

 7210 712 0782 د. مروان خليل يوسف 
 8666 108 0771 د. محمد ربيع هاشم 
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 قسم المالية والمرصفية -كلية المعارف الجامعة 

 

 

 ج       دول االمتحانات الحضورية

-مواد المرحلة االول التأري    خ االي     ام 

ي 
 الفصل الثان 

مواد المرحلة 

الفصل –الثانية 

ي 
 الثان 

مواد المرحلة 

 سنوي -الثالثة

مواد المرحلة 

 سنوي -الرابعة

مؤسسات مالية   25/7/2021 االح   د

 ومضفية

  

  اساليب كمية  (2مبادئ االقتصاد) 26/7/2021 االثنير  

سياسات نقدية   27/7/2021 الثالثاء

ي 
 
 وجهاز مضف

تقييم القرارات  

 االستثمارية

  محاسبة تكاليف   28/7/2021 االربعاء

ي   29/7/2021 الخميس
 
 المحاسبة االدارية  تسويق مضف

ي   (2مبادئ االحصاء ) 31/7/2021 السبت نظام محاستر

 موحد

 

نظم المعلومات   (2ادارة مالية)  1/8/2021 االح   د

 المالية

  ادارة مالي   ة      2/8/2021 االثنير  

 تدقي   ق ورقاب   ة    3/8/2021 الثالثاء

يبية     4/8/2021 االربعاء   محاسبة ض 

محاسبة متوسطة   5/8/2021 الخميس

(2) 

 محاسبة حكومية 

ونية  ج        دول االمتحانات االلكتر

المرحلة  التأري    خ االيام

 االول

رمز 

 الصف

المرحلة 

 الثانية

رمز 

 الصف

المرحلة 

 الثالثة

رمز 

 الصف

المرحلة 

 الرابعة

رمز 

 الصف

مبادئ االدارة  7/8/2021 السبت

(2) 

مالية  

 (2عام    ة)

تسويق  

ي 
 مضف 

مصارف  

 اسالمية

 

مبادئ  8/8/2021 االح  د

 (2المحاسبة)

تجارة  

ونية  الكي 

تطبيقات  

 حاسوب

اسواق  

 مالية

 

  Reading in 9/8/2021 االثنير  

Banking 

قواعد  

بيانات 

(2) 

عمليات  

 مضفية

تمويل  

 دوىلي 

 

مهارات  10/8/2021 الثالثاء

 الحاسوب

       

 ارقام الطوارئ الخاصة بالقسم

 6532 103 0781 شاهير  حسير  م.م حنان 
 4480 404 781 0 د. اسالم محمد محمود 
 8167 160 0780 م.م محمد عدنان عبد  
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  قسم علوم الحاسوب-كلية المعارف الجامعة 
 

 المرحلة األول  التاري    خ  اليوم 
المرحلة 
 الثانية 

المرحلة 
 المرحلة الرابعة  الثالثة 

     2كيانية  برمجة     25/7/2021 االحد 

   2برمجة مهيكلة   26/7/2021 االثنير  
هندسة 
 برامجيات

  

 نظم تشغيل   2قواعد البيانات   27/7/2021 الثالثاء 

جمات    2رياضيات 28/7/2021 األربعاء     مي 

   29/7/2021 الخميس 
معالجة 
 2مايكروية

 شبكات  

ي  31/7/2021 السبت 
   الحاسبة معمارية    2تصميم منطف 

 ذكاء اصطناعي    خوارزميات   1/8/2021 االحد 

   2تقنيات الحاسبة 2/8/2021 االثنير  
قواعد بيانات  

 متقدمة 
  

 امنية    التحليل العددي   3/8/2021 الثالثاء 

   معالجة صورية                                    4/8/2021 األربعاء 

يةاللغة    5/8/2021 الخميس   برمجة الويب    2االنجلير 

ي  7/8/2021 السبت     إحصاء    عرنر

 برمجة نوافذ    2االحتسابية   8/8/2021 االحد 

   اخالقيات المهنة    2هياكل متقطعة 9/8/2021 االثنير  

 

 

 الخاصة بالقسمارقام الطوارئ 

 7367 883 0780 م.م مهند عبد الستار حميد 
 07835196815 د. محمد احمد جدوع 
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 قسم هندسة تقنيات الحاسوب -كلية المعارف الجامعة 

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة المرحلة الثانية  المرحلة االول التاري    خ  اليوم
ونيات الحاسوب  شبكات واتصاالت  الكتر

 الحاسوب
ونيات الحاسوب  شبكات واتصاالت  الكتر

 الحاسوب

 انظمة االتصاالت المتنقلة  تكنلوجيا الحاسوب المتقدم    تطبيقات الحاسوب  25/07/2021 االحد 

   اسس هندسة السيطرة  اسس هندسة السيطرة    تراكيب الحاسوب 26/07/2021 االثنير  

ونيك  27/07/2021 الثالثاء  االلياف الضوئية  شبكات الحاسوب   االلكتر

ونيك الرقمي  28/07/2021 االربعاء    التحليالت الهندسية  التحليالت الهندسية   االلكتر

معمارية المعالجات    29/07/2021 الخميس 
 الدقيقة 

بروتوكوالت شبكات  نمذجة االنظمة الذكية   
 الحاسوب

   االتصاالت الرقمية  المسيطرات الرقمية   1برمجة الحاسوب  31/07/2021 السبت 

تصميم دوائر موائمة     2برمجة الحاسوب   2021/ 1/08 االحد 
 الحاسوب

 امنية الحاسبات وشبكاتها 

اسس الهندسة   2021/ 2/08 االثنير  
 الكهربائية 

   معالجة االشارة الرقمية  معالجة االشارة الرقمية  

 حوسبة الوسائط المتعددة حوسبة الوسائط المتعددة   اسس االتصاالت   2021/ 3/08 الثالثاء

   المسيطرات الرقمية  االتصاالت الرقمية   الورش  2021/ 4/08 االربعاء

ونيات الرقمية     االجهزة والقياسات   2021/ 5/08 الخميس  االلكتر
 المتقدمة 

متر  
 نظرية المعلومات والتر

ي   1الرياضيات  2021/ 7/08 السبت 
ي  منظومات الزمن الحقيقر

   منظومات الزمن الحقيقر

 ادارة المشاري    ع  ادارة المشاري    ع    2الرياضيات   2021/ 8/08 االحد 

ونيك القدرة  الرسم الهندسي  2021/ 9/08 االثنير      اسس شبكات الكتر

محاكيات االنطمة    حقوق االنسان  10/08/2021 الثالثاء
ونية  االلكتر

   محاكيات الشبكات 

     ارقام الطوارئ الخاصة بالقسم

     8555 255 0780 عبداالله م.م ايمن جليل  
     2379 000 0770 م.م مصطف  معد حمدي 
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ات الطبية -كلية المعارف الجامعة    قسم تقنيات المختتر

 

 

Days Date First Stage Second Stage Third Stage Fourth Stage 

Sunday 25/7/2021 
Lab. Safety & 

Medical**  
Immunology ** 

 

Monday 26/7/2021 
 

English language** 
 

Clinical 
Immunology* 

Tuesday 27/7/2021 
Computer 

Fundamentals** 
 

Human 
Genetic* 

 

Wednesday 28/7/2021 
 

Molecular Biology* 
 

Histopathology** 

Thursday 29/7/2021 
Lab 

instrumentation**  
Virology** 

 

Saturday 31/7/2021  Lab. Safety & 
Medical Ethics**  

Medical 
Parasitology** 

Sunday 1/8/2021 Human Biology* 
 

Clinical 
chemistry*  

Monday 2/8/2021 
 Medical 

Microbiology*  

English 
language** 

Tuesday 3/8/2021 
English 

language**  
Histopathology* 

 

Wednesday 4/8/2021 
 Clinical 

Biochemistry*  
Blood Transfer* 

Thursday 5/8/2021 
General 

chemistry*  
Advanced L.T.** 

 

Saturday 7/8/2021  Human 
Physiology**  

Diagnostic 
Bacteriology* 

Sunday 8/8/2021 Anatomy* 
 

Blood 
Pathology*  

Monday 9/8/2021  

Medical 
Parasitology* 

Computer 
Application** 

Advance Clinical 
chemistry* 

Tuesday 10/8/2021 Human Rights** Biostatical** 
English 

language** 
Lab. Management 
& Re. Methods** 

 ارقام الطوارئ الخاصة بالقسم

 3256 180 0780 م.م رائد عبيد صالح
 07835041271 د. احمد سعدون 

 6338 219 0781 م.م سعدي عبد الكريم جاسم 
 07807719291 م.م عمر ضياء الدين 
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 الهندسة المدنيةقسم  -كلية المعارف الجامعة 

 

 

 

المرحلة 
 الرابعة 

 اليوم  التاري    خ  المرحلة االول  المرحلة الثانية  المرحلة الثالثة 

   
رسم 
  +هندسي 
 ورش

 السبت  24/7/2021

 خرسانة  مرور  هندسة األسس 
جيولوجيا 
 هندسية 

 االحد  25/7/2021

ي  انشاءات    االثنير   26/7/2021 اللغة االنكلير 

 الثالثاء  27/7/2021  مقاومة   هندسة صحية 

 
تحليالت  
 عددية 

 االربعاء  28/7/2021 ميكانيك  

ي   الخميس  29/7/2021 كيمياء  رياضيات   هيدرولوخر

 تربة  
 +حاسوب
 حريات 

 السبت  31/7/2021 حاسوب 

خرسانة 
 2مسلحة 

 االحد  1/8/2021   

 
تطبيقات 
ي  
هندسية ف 
 الحاسوب 

ي  االثنير   2/8/2021 رياضيات  انكلير 

نقل 
 ومواصالت 

 الثالثاء  3/8/2021  موائع  ادارة مشاري    ع 

 االربعاء  4/8/2021    

منشئات  
 حديدية 

التحليالت  
 الهندسية 

 الخميس  5/8/2021 مواد بناء  مساحة 

مواضيع 
 مختارة 

خرسانة 
 1مسلحة 

ي 
 إنشاء مبان 

اللغة العربية+ 
 حقوق انسان 

 السبت  7/8/2021

 االحد  8/8/2021    

ياء  إحصاء  موارد مائية  تخمير    االثنير   9/8/2021 فير 

 ارقام الطوارئ الخاصة بالقسم
 4681 357 0751 عبد المحسن  د. هيثم

 6742 849 0781 م.م محمد مجيد 
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بية ال -كلية المعارف الجامعة   بدنية وعلوم الرياضةقسم التر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األول  التاري    خ  اليوم 

ي    ح  25/7 االحد  الكرة  + كرة السلة  علم التشر
 الطائرة 

ي  الفسلجة
 التدريب الرياص 

 - البحث العلمي  العالجية - 26/7 االثنير  

كرة اليد +   التاري    خ  27/7 الثالثاء 
 الجمناستك 

ساحة وميدان + كرة   االصابات 
 القدم

+ كرة  كرة اليد   - - 28/7 األربعاء 
 قدمال

- 

ساحة وميدان+   الحقوق 29/7 الخميس 
 المالكمة 

 علم النفس  -

بية الكشفية 31/7 السبت  بية الحركي التعلم  االحصاء  الي   اسس الي 

سلة + طرائق  كرة ال - السباحة English 1/8 االحد 
 تدريس 

+  التنس  - اللغة العربية 2/8 االثنير  
 الجمناستك 

English 

 - - التحليل الحركي  - 3/8 الثالثاء 

+ كرة  ساحة وميدان  4/8 األربعاء 
 سلة

كرة  +  المصارعة -
 الطائرة 

 ادارة وتنظيم 

 الحاسوب  االختبارات والقياس التدريب  - 5/8 الخميس 

 - طرائق التدريس  - الحاسوب  7/8 السبت 

الكرة  + كرة اليد   - طرائق التدريس  - 8/8 االحد 
 الطائرة 

رفع  + كرة القدم  9/8 االثنير  
 /)لياقة بنات( اثقال

+  ساحة وميدان  -
 المبارزة 

- 

 ارقام الطوارئ الخاصة بالقسم

 07832000800 م. ياش محمد حمود 
 6461 555 0783 م.م احمد محي شنتاف 
 4413 535 0780 م . م محمد حاتم عليوي 
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 قسم التمريض -كلية المعارف الجامعة 

Only one stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day Date Subect 

Sunday 25/7/2021 Nursing Fundemental for Nurses 2* 

Tuesday 27/7/2021 English Language ** 

Thursday 29/7/2021 Physiology for Nurses* 

Saturday 31/7/2021 Computer Science ** 

Monday 2/8/2021 Medical Terminology** 

 ارقام الطوارئ الخاصة بالقسم

 8494 814 782 0 م.م نبيل عبود 
ي 
 9458 649 0771 د. احمد عبد الجبار السبهان 
 7111 162 781 0 م.م عبدالرحمن معاذ 
 7225 070 0781 م.ب خالد جمال عايد 
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:الخرائط 
ً
 االمتحانية سادسا

 مواقع وارقام القاعات االمتحانية  1 .6
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 خرائط جلوس الطلبة داخل القاعات االمتحانية 2 .6
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ونية ي لالمتحانات االلكتر
ي والفن 

: الدعم التقن 
َ
 سابعا

 

 

 

 

 

 

ي  القسم
 رقم الهاتف المسؤول الفن 

 اللغة العربية
 1532 740 0782 د. زيد قاسم محمد 

 4454 716 0780 م.م احمد شامل مصطف  

 القانون

 07828437574 فواز االلوسي د. محمد 

 1511 661 0780 د. احمد جمال احمد 
 07817202505 د. محمد ابراهيم خلف 

ية  اللغة االنجلتر 
 7210 712 0782 د. مروان خليل يوسف 

 8666 108 0771 د. محمد ربيع هاشم 

 العلوم المالية والمرصفية

 6532 103 0781 م.م حنان شاهير  حسير  

 4480 404 781 0 د. اسالم محمد محمود 
 8167 160 0780 م.م محمد عدنان عبد  

 علوم الحاسوب
 7367 883 0780 م.م مهند عبد الستار حميد 
 07835196815 د. محمد احمد جدوع 

 هندسة تقنيات الحاسوب
 8555 255 0780 م.م ايمن جليل عبد االله 

 2379 000 0770 م.م مصطف  معد حمادي 

ات الطبية  تقنيات المختتر

 3256 180 0780 م.م رائد عبيد صالح

 07835041271 د. احمد سعدون 
 6338 219 0781 م.م سعدي عبد الكريم جاسم 

 07807719291 م.م عمر ضياء الدين 

ي 
 الهندسة المدن 

 4681 357 0751 عبد المحسن   د. هيثم

 6742 849 0781 مجيد م.م محمد  

 الرياضه

 07832000800 م. ياش محمد حمود 

 6461 555 0783 م.م احمد محي شنتاف 

 4413 535 0780 م . م محمد حاتم عليوي 

 التمريض

 8494 814 782 0 م.م نبيل عبود 

ي 
 9458 649 0771 د. احمد عبد الجبار السبهان 

 7111 162 781 0 م.م عبدالرحمن معاذ 
 7225 070 0781 م.ب خالد جمال عايد 
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 ثامن
ً
 : روابط مهمةا

 الية تفعيل االيميل الجامعي  .1

https://youtu.be/7090tsPp8YQ 

https://drive.google.com/file/d/15KC7ToueL5vfiTrDvO7vx4xY_XiNRS37/view?u

sp=sharing 

ونية.  .2  االنضمام ال الصفوف اإللكتر

https://drive.google.com/file/d/1_WlSw5QD5jzquHZl7RWyIOxXYwShqsIe/view

?usp=sharing 

ونية عن طريق  .3 ات االلكتر ونية واالنضمام للمحاض  كيفية التعامل مع الصفوف االلكتر

Google Meet 

https://youtu.be/RO9QohrsymQ 

 Free Conference Call (FCCكيفية انشاء حساب واالنضمام برنامج ) .4

https://youtu.be/3uASr79xSPw 

  " You need Permissionحل مشكلة "يحتاج ال اذن :  .5

https://drive.google.com/file/d/1Wc_wc5tBfG2GXinb1K0NKowbYgnsJU8U/vie

w?usp=sharing 

ي باستخدام كوكل فورم  .6
ون    Google Formكيفية اجراء االمتحان االلكتر

https://youtu.be/wU98DyrSmaE 

 Google Formsانية بإستخدام عداد االسئلة االمتحدليل التدريسي إل  .7

https://drive.google.com/file/d/12Kv_kQszJfFt5jRt65W6g4ecFynhXGJi/view?us

p=sharing 

 

ي دليل التدريسي  .8
ون  ي انشاء الصف االلكتر

 
 ف

https://drive.google.com/file/d/1Cj9G6wICS-

c6jEpYcgdXHzOKu669TOFE/view?usp=sharing 

 

 

https://youtu.be/7090tsPp8YQ
https://drive.google.com/file/d/15KC7ToueL5vfiTrDvO7vx4xY_XiNRS37/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15KC7ToueL5vfiTrDvO7vx4xY_XiNRS37/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WlSw5QD5jzquHZl7RWyIOxXYwShqsIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WlSw5QD5jzquHZl7RWyIOxXYwShqsIe/view?usp=sharing
https://youtu.be/RO9QohrsymQ
https://youtu.be/3uASr79xSPw
https://drive.google.com/file/d/1Wc_wc5tBfG2GXinb1K0NKowbYgnsJU8U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wc_wc5tBfG2GXinb1K0NKowbYgnsJU8U/view?usp=sharing
https://youtu.be/wU98DyrSmaE
https://drive.google.com/file/d/12Kv_kQszJfFt5jRt65W6g4ecFynhXGJi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Kv_kQszJfFt5jRt65W6g4ecFynhXGJi/view?usp=sharing
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 لجنة اعداد هذا الدليل 

لكلية المعارف  2021-2020لجنة اعداد الدليل اإلرشادي لإلمتحانات النهائية للعام الدراسي 

 الجامعة

  الكلية عميد  أ.د يعقوب ناظم أحمد  1
ً
 رئيسا

  معاون العميد للشؤون االدارية  أ.د حسام حسير  مزبان  2
ً
 عضوا

  رئيس قسم القانون  أ.م.د خالد عواد حمادي  3
ً
 عضوا

  مدير وحدة التعليم المستمر  م.د محمد ابراهيم خلف  4
ً
 عضوا

ي قسم علوم الحاسوب م.د احمد عبدالجبار حمد  5
 
  تدريسي ف

ً
 عضوا

ي قسم هندسة تقنيات الحاسوب  سلمان م.د عبتر داود  6
 
  تدريسية ف

ً
 عضوا

ي قسم علوم الحاسوب د. محمد احمد جدوع  7
 
  تدريسي ف

ً
 عضوا

  مدير مكتب العميد  م.م مثن  عبدالوهاب جمعة 8
ً
 عضوا

  مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات  م.م علي طارق رديف  9
ً
 عضوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


