
امتحانية  وجيهاتت  

يوم  بدأ منبالطريقة المدمجة )حضوري+الكتروني(  ۲۰۲۰/۲1۲۰الطلبة، على بركة هللا تبدأ امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي  نائأعزا

لضمان نجاح ، وحسب الجدول المعلن اعاله. ندرج لكم تعليمات خاصة باالمتحان ونرجو منكم التقيد بها 8/۲۰۲1/ ۲5  ولغاية۲5/7/۲۰۲1

. االختبارات  

 االمتحانات االلكترونية

 على منصة المودل الخاص بكلية الطب جامعة الكوفة وبالعنوان االلكتروني الجديد التالي  االلكترونية تجرى االمتحانات •

http://elearning.uokufa.edu.iq/med/ 

الدراسات األولية( وستضاف اسماؤكم لهذه  )امتحاناتبعنوان تم اعداد مقررات خاصة باالمتحان النهائي للفصل الثاني وحسب كل مرحلة  •

 .المقررات

يسبق االمتحان اجتماع فديوي مع االساتذة المشرفين على   ا.ظهر1۲:۰۰ولغاية   9:3۰تجرى االمتحانات النهائية كلها في تمام الساعة  •

طوال مدة االمتحان، وعليه نرجو ابراز هوياتكم الجامعية وااللتزام بالزي الرسمي  الدعم االمتحان لغرض التعرف على هوياتكم وتقديم

في حال  واستخدام االيميل الجامعي الرسمي مع ضرورة كتابة اسمائكم بصورة واضحة وتثبيت صوركم الشخصية الرسمية،  الجامعي

ببرنامج االجتماع الفديوي او فتح   الخاصه مشكلة بالمحادثهحدوث اي اشكال لديكم ممكن التواصل مع االستاذ المشرف عن طريق كتابة ال

  .المايك والتكلم

عدم االرتباك فمنصة   ارجو ،في حالة انقطاع الكهرباء او االنترنت خلل،من مصدر لألنترنت تفاديا لحدوث أي  أكثرأرجو منكم تامين  •

 . تنشيط للصفحة عمل تجنبو باألنترنتالمطلوب فقط اعادة االتصال  اجاباتكم،المودل تتكفل بحفظ 

في ظل ظروف هذا العام   مشاكل تم قياس وقت االمتحان وعدد األسئلة بما يتماشى مع التعليمات الوزارية ويضمن أدائكم االمتحان بدون  •

  .الدراسي الصعبة

التطبيق الخاص بمنصة المودل    استخدام استخدام جهاز الحاسوب او التابلت لإلجابة وتجنب االعتماد على الموبايل، كما ونرجو عدم ويفضل •

  .واالعتماد على المتصفح فقط

  .في حينها عنها توجد لدينا خطة بديلة إلجراء االمتحان سيعلن كان،في حالة خروج منصة المودل عن الخدمة ألي سبب  •

 (۰78۰115۲8۰۰ –  ۰7813۰88۰44) التاليةاألرقام في حالة حدوث أي طارئ يمكنكم االتصال باللجنة االمتحانيه على  •

  mby-fnzx-https://meet.google.com/urk  او الدخول الى االجتماع الفديوي بالعنوان 

يخص الغش او محاولة الغش وعليه ستكون لجنة انضباط   فيماكترونية لنفس القوانين السارية على الحضورية منها تخضع االمتحانات االل •

 وسائل التواصل االجتماعي خالل االمتحان. استخداممستمر خالل فترة االمتحانات. وعليه نهيب بكم عدم  انعقادالطلبة في حالة 

المتحانات الحضورية ا  

القاعات االمتحانية بنسب تضمن التباعد االجتماعي مع اتخاذ إجراءات التعفير والتهوية وتوفير وسائل التعقيم والكمامات  تم توزيعكم على  •

 لضمان صحتكم.  

 ارجو ممن يعاني منكم من اعراض مرضية تزويدنا بتقرير طبي لغرض ضمان حقه بأداء االمتحان في الدور الثاني.   •

 بة لعزل من يعاني منهم من أي اعراض مشتبه بها.سييتم اجراء فحص سريع لجميع الطل •

 التاسعه صباحا ولغاية الثانية عشر ظهرا. يبدأ االمتحان الحضوري في تمام الساعه •

 مع امنياتنا لكم بالنجاح والتفوق والصحه والسالمة 

 

 رئيس اللجنة االمتحانية للدراسات األولية 

 أ.د.عالء جمعة النصراوي 
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2021-2020جدول االمتحانات النهائية )المدمجة( للعام الدراسي   

)حضوري(  االمتحان العملي المواد االخرى   
  ورقة ثانية
 )الكتروني( 

  ورقة اولى
 )حضوري( 

 المرحلة

1/8/2021االحد    31/7/2021السبت    االولى  

 
 االحد، االثنين، االربعاء 

(8-9-11/8/2021 )  
3/8/2021الثالثاء  2/8/2021االثنين    الثانية 

)حضوري( الطب العدلي  
1202 /25/7االحد   

( 8/2021/ 16-15االحد، االثنين ) 9/8/2021االثنين   8/8/2021االحد    الثالثة 

( 14/2021-12)الخميس، السبت   2021/ 4/8االربعاء   5/8/2021الخميس    الرابعة 
( 8/20211/ 16-15االحد، االثنين )  5/8/2021الخميس   2021/ 4/8االربعاء    الخامسة 

 
 االحد الى االربعاء 

( 8/2021/  25الى  22)من   
2021/ 16/8االثنين  15/8/2021االحد    السادسة  

 

 . يرجى دخولكم للقاعات قبل ربع ساعة من بدء االمتحان ظهرا،لغاية الثانية عشر  بدأ االمتحان الحضوري في تمام الساعه التاسعه صباحاي •

ف صيرجى االلتحاق برابط كوكل ميت لتسجيل الحضور قبل بدء االمتحان بن ظهرا، لغاية الثانيه عشر  اصباحالنصف  في الساعة التاسعة و اإللكترونييبدأ االمتحان  •

   على االقل. ساعة

 

 

 

 

كلية الطب  –جامعة الكوفة   

 وحدة التعليم الطبي 

 اللجنة االمتحانية للدراسات االولية

االمتحانية للدراسات األولية رئيس اللجنة   

 أ.د.عالء جمعة النصراوي
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