جدول االمتحانات النهائية النظرية االلكترونية للفصل الثاني للعام الدراسي  2020-2021لقسم ادارة انظمة
المعلوماتية الدراسة الصباحية  +المسائية

اليوم

التاريخ

المرحلة االلول
(صباحي+مسائي)

المرحلة الثانية
(صباحي+مسائي)

المرحلة
الثالثة(صباحي+مسائي)

المرحلة
الرابعة(صباحي+مسائي)

-Human
Resources
Management

االثنين
2021/07/12
الثالثاء
االبرعااء

2021/07/13

Arabic

2021/07/14

عطلة برسمية
-Thinking Skills

الخميس
2021/07/15

Probability and
Statistics

السبت
2021/07/17
االحد

Social and ethical
issues

Management
information system

IT Infrastructure

Strategy Management
& Acquisition

Social and Ethical
Issues

Business Process
Management

Human- Computer
Interaction

عطلة الايد
2021/07/18

االحد(عاد
الايد)

2021/07/25

الثالثاء

2021-7-27

-Principles of
accounting
Freedom and
Democracy

مالحظات-:
يبدا امتحان المرحلة االولى والثالثة الساعة 8:45صباحا وامتحان المرحلة الثانية والرابعة الساعة  11صباحااعتماد صور شخصية واضحه للطالب اثناء تادية االمتحان وعدم استخدام أي صور التظهر الطالب بشكل واضحاعتماد االسم الصريح للطالب في القاعات االمتحانية االلكترونيةأرتداء الزي الرسمي اثناء تأدية االمتحانات و فتح الكامرة في أي لحظة يطلب منه ذلكيجب دخول الطالب الى القاعة االمتحانية االلكترونية وبحسابه الرسمي وعلى برنامج الـ  Google Meetو حسب الرابطالتابع للمرحلة ،و يعتبر الحضور الزامي على برنامج الـ "Google Meet.
روابط القاعات االمتحانية االلكترونية:المرحلة الاولى https://meet.google.com/hbi-czqv-wan
المرحلة الثانية https://meet.google.com/hcg-kmdg-ab
المرحلة الثالثة https://meet.google.com/qoi-abkp-eiy
المرحلة الرابعة https://meet.google.com/bam-ffyh-muh

في حال حدوث اي مشكلة اثناء االمتحان االلكتروني يتم المراسلة عن طريق ايميل اللجنه االمتحانية حصراExam.Committee.ism@uoitc.edu.iq

اليجوز استخدام التلكرام او أي وسائل التواصل االجتماعي االخرى باستثاء االيميل اعاله للتواصل مع الطلبة اثناء االمتحان-في حال وجود عطلة يتم تاجيل االمتحان الى مابعد االمتحانات الحضورية.

جدول االمتحانات النهائية النظرية للفصل الثاني للعام الدراسي  2021-2020لقسم ادارة انظمة المعلوماتية
الدراسة الصباحية  +المسائية

اليوم
االثنين

التاريخ

المرحلة االلول
(صباحي+مسائي)

2021/7/26

Database Foundation

Web Development for
E-business

2021/07/28

Object Oriented
programming using
)python (II

IT Security and Risk
Management

االبرعااء
الخميس
2021/07/29
السبت

Foundation of
information
system

2021/8/1

Information
Assurance and
Security II
Algorithms and
Complexity

2021/07/31

االحد

االثنين

المرحلة الثانية
(صباحي+مسائي)

المرحلة
الثالثة(صباحي+مسائي)

المرحلة
الرابعة(صباحي+مسائي)

System
Administration and
Maintenance

Programming
Fundamentals

2021/8/2

Healthcare Information
Systems

Web Application
Devlopment

الثالثاء

Project Management
2021/8/3
مناقشة مشابريع التخرج

االبرعااء
2021/8/4
الخميس

2021-8-5

Advance Business
Intelligence

مالحظات-:
يبدا االمتحان الحضوري الساعة التاسعة صباحاجلب هوية الطالب واظهارها عند دخول القاعة االمتحانيةعلى الطالب ارتداء الكمامات اثناء تادية االمتحان واليجوز دخول الطالب الى القاعة االمتحانية دون ارتداء الكمامة-تواجد المراقبين الساعة  8:45صباحا في القاعات االمتحانية

