
0202-0202امتحان نهاية الكورس االول للعام الدراسي   الجامعة التقنية الوسطى    

 نوع الدراسة المرحلة المادة االمتحانية القسم التشكيل الوقت اليوم والتاري    خ

ن   2322-30-22االثني 
9:00-12:00 

AM 

ي 
ي التقبن  -المعهد الطب 

ي  الثانية   سموم تقنيات الصيدلة / المنصور
 
+مسائ  صباحي

ن   2322-30-22االثني 
9:00-12:00 

AM 

ي 
ي التقبن  -المعهد الطب 

 صباحي  االوىل قانون عقوبات تقنيات االدلة الجنائية / المنصور

ن   2322-30-22االثني 
9:00-12:00 

AM 

ي 
ي التقبن  -المعهد الطب 

 صباحي  الثانية   جريمة منظمة تقنيات االدلة الجنائية / المنصور

 2322-30-20الثالثاء 
9:00-12:00 

AM 

ي 
ي التقبن  -المعهد الطب 

 صباحي  االوىل حقوق االنسان تقنيات االدلة الجنائية / المنصور

-30-22االربعاء 
2322 

9:00-12:00 
AM 

ي 
ي التقبن  -المعهد الطب 

 صباحي  الثانية   تطبيقات الحاسبة تقنيات االدلة الجنائية / المنصور

-30-22االربعاء 
2322 

9:00-12:00 
AM 

ي 
ي التقبن  -المعهد الطب 

 / المنصور
ات  تقنيات المختب 

 الطبية
ي  الثانية   فايروسات

 
+مسائ  صباحي

-30-22االربعاء 
2322 

9:00-12:00 
AM 

ي 
ي التقبن  -المعهد الطب 

ية تقنيات االجهزة الطبية / المنصور ن ي  االوىل اللغة االنكلب 
 
+مسائ  صباحي

-30-22الخميس 
2322 

9:00-12:00 
AM 

ي المعهد 
ي التقبن  -الطب 

 صباحي  االوىل علم النفس تقنيات االدلة الجنائية / المنصور

-30-22الخميس 
2322 

9:00-12:00 
AM 

ي 
ي التقبن  -المعهد الطب 

 تقنيات االدلة الجنائية / المنصور
اصول محاكمات 

 جزائية
 صباحي  الثانية  

 2322-30-22االحد 
9:00-12:00 

AM 

ي 
ي التقبن  -المعهد الطب 

ي  االوىل كيمياء تحليلة  تقنيات الصيدلة / المنصور
 
+مسائ  صباحي

ن   2322-30-22االثني 
9:00-12:00 

AM 

ي 
ي التقبن  -المعهد الطب 

ي  تقنيات االدلة الجنائية / المنصور
 
 صباحي  االوىل تصوير جنائ



0202-0202امتحان نهاية الكورس االول للعام الدراسي   الجامعة التقنية الوسطى    

 نوع الدراسة المرحلة المادة االمتحانية القسم التشكيل الوقت اليوم والتاري    خ

ن   2322-30-22االثني 
9:00-12:00 

AM 

ي 
ي التقبن  -المعهد الطب 

ية تقنيات االدلة الجنائية / المنصور ن  صباحي  الثانية   اللغة االنكلب 

-30-02االربعاء 
2322 

9:00-12:00 
AM 

ي 
ي التقبن  -المعهد الطب 

 / المنصور
ات  تقنيات المختب 

 الطبية
ي  االوىل أسس تمريض

 
+مسائ  صباحي

-30-02االربعاء 
2322 

9:00-12:00 
AM 

ي 
ي التقبن  -المعهد الطب 

 صباحي  االوىل علم االجرام تقنيات االدلة الجنائية / المنصور

-30-02االربعاء 
2322 

9:00-12:00 
AM 

ي 
ي التقبن  -المعهد الطب 

 صباحي  الثانية   مشهد جريمة تقنيات االدلة الجنائية / المنصور

-32-32الخميس 
2322 

9:00-12:00 
AM 

ي  ي  المعهد الطب 
 -التقبن

 صباحي  االوىل تطبيقات الحاسبة تقنيات االدلة الجنائية / المنصور

 

 

 نوع الدراسة المرحلة المادة االمتحانية القسم التشكيل الوقت اليوم والتاري    خ

 2322-0-22السبت
9:00-12:00 

AM 

كلية التقنيات الصحية 

ي  تقنيات العالج الطبيعي   والطبية / بغداد ي  االوىل بايولوح 
 
+مسائ  صباحي

 2322-0-22االحد 
11:00-2:00 

AM 

كلية التقنيات الصحية 

ي  الثانية دوائيات  تقنيات العالج الطبيعي   والطبية / بغداد
 
+مسائ  صباحي

 2322-2-2الخميس 
9:00-12:00 

AM 

كلية التقنيات الصحية 

ي  تقنيات العالج الطبيعي   والطبية / بغداد
ي  االوىل  سلوك مهبن

 
+مسائ  صباحي

 

 



0202-0202امتحان نهاية الكورس االول للعام الدراسي   الجامعة التقنية الوسطى    

 نوع الدراسة المرحلة المادة االمتحانية القسم التشكيل الوقت اليوم والتاري    خ

ن   2322-0-22االثني 
10:00-1 :00 

AM 

    / ي
ي التقبن المعهد الطب 

 صباحي  الثانية الدوائيات تقنيات القبالة والتوليد  بغداد

ن   2322 0 22االثني 
9:00-12:00 

AM 

    / ي
ي التقبن المعهد الطب 

 صباحي  الثانية الدوائيات تقنيات وقاية االسنان  بغداد

 2322 0 20الثالثاء 
9:00-12:00 

AM 

    / ي
ي التقبن المعهد الطب 

 صباحي  االوىل الصحة العامة تقنيات وقاية االسنان  بغداد

 2322 0 22الخميس 
10:00-1 :00 

AM 

    / ي
ي التقبن المعهد الطب 

 صباحي  االوىل المهنيةالسالمة  تقنيات صناعة اسنان  بغداد

 2322 0 22االحد 
9:00-12 :00 

AM 

    / ي
ي التقبن المعهد الطب 

ي  تقنيات صناعة اسنان  بغداد
 صباحي  الثانية السلوك المهبن

 2322 0 22االحد 
9:00-12 :00 

AM 

    / ي
ي التقبن المعهد الطب 

 االسعافات االولية  بغداد
التغذية والمعالجة 

 الغذائية
 صباحي  الثانية

 2322 2 2الخميس 
10:00-1 :00 

AM 

    / ي
ي التقبن المعهد الطب 

 صباحي  االوىل اساسيات التمريض تقنيات العالج الطبيعي   بغداد

 2322 2 2الخميس  
10:00-1 :00 

AM 

    / ي
ي التقبن المعهد الطب 

 صباحي  الثانية مبادءى الصحة العامة تقنيات العالج الطبيعي   بغداد

 2322 2 2الخميس 
10:00-1 :00 

AM 

    / ي
ي التقبن المعهد الطب 

  بغداد
تقنيات االطراف 

 والمساند
 صباحي  االوىل المصطلحات

 2322 2 2الخميس 
9:00-12 :00 

AM 

    / ي
ي التقبن المعهد الطب 

 صباحي  الثانية صحة المجتمع  تقنيات االشعة   بغداد

 2322 2 2الخميس 
10:00-1 :00 

AM 

    / ي
ي التقبن المعهد الطب 

 صباحي  الثانية تمريض الخدج تقنيات القبالة والتوليد  بغداد



0202-0202امتحان نهاية الكورس االول للعام الدراسي   الجامعة التقنية الوسطى    

 

 نوع الدراسة المرحلة المادة االمتحانية القسم التشكيل الوقت اليوم والتاري    خ

ن   2322 0 22االثني 
9:00-12 :00 

AM 
ي /    

المعهد التقبن
 االنبار

ي  االوىل  السالمة المهنية التقنيات الكهربائية
 
 صباحي + مسائ

 

 نوع الدراسة المرحلة المادة االمتحانية القسم التشكيل الوقت اليوم والتاري    خ

ن   2322 0 22االثني 
9:00-12 :00 

AM 
ي /   

المعهد التقبن
 الصويرة

تقنيات االنتاج 
ي 
 
 النبائ

 صباحي  االوىل   غابات 

ن   2322 0 22االثني 
9:00-12 :00 

AM 

ي /   
المعهد التقبن

  الصويرة
تقنيات االنتاج 

ي 
 
 النبائ

 صباحي  الثانية امراض نبات 

 2322 0 22االربعاء 
9:00-12 :00 

AM 

ي /   
المعهد التقبن

  الصويرة
تقنيات االنتاج 

ي 
 
 النبائ

ي 
ن
 صباحي  االوىل   انتاج حيوائ

 2322 0 22االربعاء 
9:00-12 :00 

AM 

ي /   
المعهد التقبن

  الصويرة
تقنيات االنتاج 

ي 
 
 النبائ

 صباحي  الثانية انتاج تقاوي 

 2322 0 22السبت  
9:00-12 :00 

AM 

ي /   
المعهد التقبن

  الصويرة
تقنيات االنتاج 

ي 
 
 النبائ

ساحبات واالت 
 زراعية 

 صباحي  االوىل  

 2322 0 22السبت  
9:00-12 :00 

AM 

ي /   
المعهد التقبن

  الصويرة
تقنيات االنتاج 

ي 
 
 النبائ

 صباحي  الثانية ري وملوحة 

 2322 0 22االحد  
9:00-12 :00 

AM 

ي /   
المعهد التقبن

ي  االوىل   السالمة المهنية التقنيات الكهربائية  الصويرة
 
/ مسائ  صباحي

ن   2322 0 22االثني 
9:00-12 :00 

AM 

ي /   
المعهد التقبن

  الصويرة
تقنيات االنتاج 

ي 
 
 النبائ

 صباحي  االوىل   حقوق انسان

 2322 0 02االربعاء 
9:00-12 :00 

AM 

ي /   
المعهد التقبن

  الصويرة
تقنيات االنتاج 

ي 
 
 النبائ

 صباحي  االوىل   وقاية نبات 



0202-0202امتحان نهاية الكورس االول للعام الدراسي   الجامعة التقنية الوسطى    

 

 

 نوع الدراسة المرحلة المادة االمتحانية القسم التشكيل الوقت اليوم والتاري    خ

 22/0/2322االحد 
12:00- 3:00 

AM 

ي 
المعهد التقبن

 /بعقوبة
ات  تقنيات المختب 

 الطبية
 صباحي  األوىل تمريض اساسيات

 22/0/2322االحد 
12:00- 3:00 

AM 

ي  
المعهد التقبن
  /بعقوبة

ات  تقنيات المختب 
 الطبية 

 صباحي  الثانية فايروسات

 2/2/2322الخميس 
12:00- 3:00 

AM 
ي  

المعهد التقبن
  /بعقوبة

 صباحي  االوىل السالمة المهنية تقنيات الكهرباء

 2/2/2322الخميس 
12:00- 3:00 

AM 

ي  
المعهد التقبن
  /بعقوبة

 تقنيات الكهرباء
ي 
التحكم المنطق 
مج  المب 

 صباحي  الثانية

الخميس 
22/0/2322 

12:00- 3:00 
AM 

ي  
المعهد التقبن
  /بعقوبة

تقنيات الطاقة 
 المتجددة

ي 
التحكم المنطق 
مج  المب 

 صباحي  الثانية 

 2/2/2322الخميس 
12:00- 3:00 

AM 

ي  
المعهد التقبن
  /بعقوبة

تقنيات الطاقة 
 المتجددة

تصنيع الواح 
 الطاقة الشمسية 

 صباحي  الثانية

 22/0/2322االحد 
12:00- 3:00 

AM 

ي  
المعهد التقبن
  /بعقوبة

ات  تقنيات المختب 
 الطبية 

ي  االوىل   اساسيات تمريض
 
 مسائ

 22/0/2322االحد 
12:00- 3:00 

AM 

ي  
المعهد التقبن
  /بعقوبة

ات  تقنيات المختب 
 الطبية 

ي  الثانية فايروسات
 
 مسائ

 2/2/2322الخميس 
12:00- 3:00 

AM 
ي  

المعهد التقبن
  /بعقوبة

ي  االول سالمة مهنية تقنيات الكهرباء
 
 مسائ

 2/2/2322الخميس 
12:00- 3:00 

AM 
ي  

المعهد التقبن
  /بعقوبة

 تقنيات الكهرباء
ي 
تحكم منطق 
مج   المب 

ي  الثانية
 
 مسائ

 

 

 

 



0202-0202امتحان نهاية الكورس االول للعام الدراسي   الجامعة التقنية الوسطى    

 

 

 نوع الدراسة المرحلة المادة االمتحانية القسم التشكيل الوقت اليوم والتاري    خ

 2322 0 22االربعاء 
10:00-1 :00 

AM 
ي /بلد   

ات   المعهد التقبن قسم تقنيات المختب 
 الطبية

 صباحي  الثانية اخالقيات المهنة 

 2322 0 22السبت  
10:00-1 :00 

AM 
ي /بلد   

ات قسم   المعهد التقبن تقنيات المختب 
 الطبية

 صباحي  االوىل فايروسات 

 2322 0 22السبت  
10:00-1 :00 

AM 
ي /بلد   

ات   المعهد التقبن قسم تقنيات المختب 
 الطبية

ية ن  صباحي  االوىل اللغة االنكلب 

 2322 0 22االحد   
10:00-1 :00 

AM 
ي /بلد   

ات   المعهد التقبن قسم تقنيات المختب 
 الطبية

 صباحي  الثانية تمريضاسس 

 2322 0 02االربعاء  
10:00-1 :00 

AM 
ي /بلد   

ات   المعهد التقبن قسم تقنيات المختب 
 الطبية

ية ن  صباحي  الثانية اللغة االنكلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0202-0202امتحان نهاية الكورس االول للعام الدراسي   الجامعة التقنية الوسطى    

 

 نوع الدراسة المرحلة المادة االمتحانية القسم التشكيل الوقت اليوم والتاريخ

 2322ـ0ـ22االثنين 
9:00-12 
:00 AM 

كوت /المعهد التقني               قسم تقنيات المختبرات  

 الطبيه 
 الفايروسات 

  
 الثانية

 صباحي 

 مسائي 

 2322ـ0ـ22االثنين 
9:00-12 
:00 AM 

قسم تقنيات المختبرات   المعهد التقني الكوت              

 الطبيه 
 أسس التمريض

  
 االولى 

 صباحي 

 مسائي  

 2322-30-20الثالثاء 
9:00-12 
:00 AM 

قسم تقنيات المختبرات   المعهد التقني الكوت              

 الطبيه 
 اللغه االنكليزيه

  
 الثانية

 صباحي 

 مسائي 

 2322-30-20الثالثاء 
9:00-12 
:00 AM 

قسم تقنيات الطاقة   المعهد التقني الكوت              

 المتجددة
تصنيع االلواح 

 الشمسية
 صباحي  الثانية

 2322-30-22االربعاء
9:00-12 
:00 AM 

قسم تقنيات الطاقة   المعهد التقني الكوت              

 المتجددة
PLC صباحي  الثانية 

 2322-30-22االربعاء
9:00-12 
:00 AM 

  المعهد التقني الكوت              
 الثانية الرسم الكهربائي قسم التقنيات الكهربائية 

 صباحي 
 مسائي

 2322ـ0ـ22الخميس 
9:00-12 
:00 AM 

  المعهد التقني الكوت              
االنكليزية اللغة  قسم التقنيات الكهربائية   الثانية 

 صباحي 
 مسائي

 2322ـ0ـ22السبت  
9:00-12 
:00 AM 

  المعهد التقني الكوت              
 الثانية اللغة االنكليزية قسم تقنيات المحاسبة 

 صباحي 

 مسائي

 2322ـ0ـ22االثنين 
9:00-12 
:00 AM 

  المعهد التقني الكوت              
االنكليزيه اللغه  قسم تقنيات المساحة  صباحي  الثانية 

 2322ـ0ـ22االثنين 
9:00-12 
:00 AM 

  المعهد التقني الكوت              
 االولى  السالمة المهنية قسم التقنيات الكهربائية 

 صباحي 
 مسائي 

 2322-30-03الثالثاء 
11:00-2 
:00 AM 

  المعهد التقني الكوت              
 الثانية اللغة االنكليزية قسم تقنيات صحة المجتمع

 صباحي 

 مسائي

 

 

 

 



0202-0202امتحان نهاية الكورس االول للعام الدراسي   الجامعة التقنية الوسطى    

 

 الوقت اليوم والتاري    خ
 التشكيل

 القسم
 المادة

 االمتحانية
 نوع الدراسة المرحلة

 2322-30-20الثالثاء 
12:00-3 :00 

AM 
بغداد-معهد التكنولوجيا   تقننيات الصناعات  

 الكيمياوية 
 صباحي  االوىل/تكرير نفط  سالمة صناعية

 2322 0 22االحد  
9:00-12 :00 

AM 
بغداد-معهد التكنولوجيا    

ونية  صباحي  الثانية تراسل بيانات التقنيات االلكب 

 2322 0 22االحد  
9:00-12 :00 

AM 
بغداد-معهد التكنولوجيا    

ونية  صباحي  الثانية انظمه السيطره التقنيات االلكب 

 2322 0 22االحد  
9:00-12 :00 

AM 
بغداد-معهد التكنولوجيا    

ونية ي  الثانية انظمه السيطره التقنيات االلكب 
 
 مسائ

 2322 0 22االحد  
9:00-12 :00 

AM 
بغداد-معهد التكنولوجيا    

ونية ي  الثانية تراسل بيانات التقنيات االلكب 
 
 مسائ

 2322 0 22االحد   
9:00-12 :00 

AM 
بغداد-معهد التكنولوجيا   تقنيات الصناعات  

 الكيمياوية 
 خواص مواد 

الثانية/ تشغيل 
 وحدات

 صباحي 

 2322 0 22االحد   
9:00-12 :00 

AM 
بغداد-  معهد التكنولوجيا  تقنيات الصناعات  

 الكيمياوية 
 صباحي  الثانية/سالمة مهنية صحة مهنية 

ن     2322 0 22االثني 
9:00-12 :00 

AM 

بغداد-معهد التكنولوجيا    

 صباحي  الثانية رسم الطرق التقنيات المدنية



0202-0202امتحان نهاية الكورس االول للعام الدراسي   الجامعة التقنية الوسطى    

 الوقت اليوم والتاري    خ
 التشكيل

 القسم
المادة 

 االمتحانية
 نوع الدراسة المرحلة

-30-02االربعاء 
2322 

9:00-12 :00 
AM 

 

بغداد-التكنولوجيا معهد   صباحي  الثانية رسم ميكانيكي  التقنيات المدنية 

 2322-30-02االربعاء
12:00-3 :00 

AM 

 

بغداد-التكنولوجيا معهد   

 

ونية ي  االوىل  سالمه مهنيه التقنيات االلكب 
 
/ مسائ  صباحي

-30-02االربعاء 
2322 

9:00-12 :00 
AM 

بغداد-التكنولوجيا معهد   
 صباحي  االوىل/قوى  سالمة مهنية التقنيات الكهربائية 

 2322 2 2الخميس 
9:00-12 :00 

AM 
بغداد-معهد التكنولوجيا    

ي  التقنيات الكهربائية 
 
 صباحي  الثانية/قوى الرسم الكهربائ

 2322-0-02االربعاء 
9:00-12 :00 

AM 
بغداد-معهد التكنولوجيا    

ي  االوىل/قوى  سالمة مهنية التقنيات الكهربائية 
 
 مسائ

 2322 2 2الخميس 
9:00-12 :00 

AM 
بغداد-معهد التكنولوجيا    

ي  التقنيات الكهربائية 
 
ي  الثانية/قوى الرسم الكهربائ

 
 مسائ

 

 

 

 


