
 
  

 

االمتحانیة اللجنة دلیل  
كترونيلاال ادارة االمتحان في   

في جامعة بغداد   

۲۰۲۰حزیران   

اف   ا�ش
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس جامعـــــــــــــــالس�د رئ�ـــــ ) المح�ت ي

ن الحسيين  ـــــــــــــــــــداد (أ.د. عماد حسني
م ) المح�ت ي

 الس�د مساعد رئ�ـس الجامعة للشؤون العلم�ة (أ.د. عبد ال���م محمد السامرائئ
مةــــــــــــــــــــــــــــــوم للبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس�دة عم�ــــد كل�ة العلـــــــ ي كاظم) المح�ت ة نا��  ــــــــــــــــــــــــــات (أ.د. سم�ي

مـــــــــــــــــــــــــالس�د مدير مركز ابن سينا للتعل�ــ ي (أ.م.د. محمد صادق سلمان) المح�ت
وئن  ــــــم االل��ت

ون�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمركز الحاسب الس�د مدير  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االل��ت  ة (أ.م.د. سامر سا�ي حسن) المح�ت
مـــــــــــــــــــــــــــم المســــــــــــــــــــــــــــــالس�د مدير مركز التعل�  تمر (أ.م.د. مروان عبد الحم�د عاشور) المح�ت
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 مقدمة   .۱

نظرا للوضع الصح االستثنائ الذي ضرب اغلب دول العالم بسبب جائحة  

الجائحة, فلذلك  ه), وعراقنا الحبيب لم ين بمعزل عن هذ ١٩ –كورونا (كوفيد 

كانت هنالك الحاجة ال استخدام التعليم االلترون بشل أساسيف  

عل مستوى العراق  لها  حيث اصبح المتنفس الوحيد    مؤسسات العراق التعليمية

بوي مع   والعالم  وايصال المادة العلمية للطالب واالستمرار بالتفاعل العلم والتر

 .بدون توقف ولن بشل الترون الطلبة واستمرار الحياة التعليمية

ية  تبع ذلك تعليمات   ية والنهائية وضمن ضوابط    بإجراءوزار االمتحانات الشهر

يل الجامعات بالبنية  معينة تم تحديدها وتعليمات تم اعمامها, وطبعا تم تخو

التحتية االمتحانية االلترونية من اجل التزامن والتعشيق بين عملية إعطاء المادة  

 أداء االمتحانات.  واثناء الفصل الدراس  العلمية

انطالقا من التعليمات الوزارية وتوجيهات مجلس الجامعة الموقر ذات العالقة 

واالبتعاد عن المشالت الفنية الت   ومنظم ومن اجل اجراء االمتحان بشل سلس  

أداء  ألجلممن ان تحدث الي تدريس, فقد تم انشاء نظام الترون متكامل 

االمتحانات النهائية باستخدام الصفوف االلترونية المتواجدةيف منصة كوكل 

كالس رووم وبنفس االلية المتبعة مع توزيع األدوار بشل يضمن تحديد المهام لل 

, الطالب) وبما يقلل الخطأ ويرفع عبئ  لتدريس, ا و اللجنة االمتحانيةمن (عض

اإلدارة الفنية عن التدريس حيث ان مسؤولية إدارة االمتحانات تقع عل عاتق  
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أعضاء اللجنة االمتحانية ضمن خطوات محددة تضمن تناقل سلس لألسئلة 

 . ينهاح   يف النافذة وحسب التعليمات    االمتحانية واالجابات الخاصة بالطلبة أيضا 

النظام يقوم باستثمار الصفوف االلترونية الموجودةيف منصة كوكل كالس  

ية وقاعات امتحانية للطلبة مع تحديد   رووم يلها ال لجنة امتحانية مركز وتحو

 األدوار لل المشمولين بهذا النظام.

النظام المقترح يون تحت اشراف مباشر من قبل رئيس القسم/الفرع والمقرر 

بإدارة أعضاء اللجنة االمتحانية المدربين للتعامل الفن وكما اسلفنا ضمن  و

 نة.خطوات محددة مدو

والخطوات   م تحديد واجباته ألجلعضو اللجنة االمتحانية يخص  الدل�ل هذا 

بة.  المطلو

 االلكرتونية    التحتية  ىالبن  .۲

وباستخدام الحساب الرسم للجنة االمتحانية (او ما يتم  يقوم رئيس القسم 

 االلترونية):التوجيه بهيف حينها) بإنشاء القاعات االفتراضية االتية (الصفوف 

a(   ية  اللجنة االمتحانية المركز

 .عبارة عن لجنة افتراضية واحدة فقط لل القسم/ الفرع

b(   القاعات االمتحانية 

للطلبة النهائية االمتحانات  افتراضية إلجراء هنا يتم انشاء قاعات

لل مرحلة دراسية بحيث ان تلك القاعة  المشمولين, بواقع قاعة واحدة
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تحتوي عل كل طلبة تلك المرحلة وبإمان الطلبة أداء كامل امتحاناتهم 

, نفس االمر يجري عل الدبلوم و  لجميع مواد المرحلةيف تلك القاعة

 .الماجستير والدكتوراه بإنشاء قاعة افتراضية مستقلة لل منهم 

مان ترقيم القاعات حسب المرحلة, مثال فيما يخص الدراسية األولية, باإل

خاصة لطلبة الصف    ٢قاعة رقم  خاصة لطلبة الصف األول,    ١قاعة رقم  

 . , ونفس الحال يسري عل تسمية قاعات العلياالثان وهذا

 

انشاء عدة لجان امتحانية بواقع لجنة واحدة لل مرحلة   باإلمانمالحظة /  

والت تحتوي عل مسؤول تلك المرحلة من اللجنة االمتحانية ل يستقلوا  

اللجنة االمتحانية من    بلجنتهم وبإدارة كاملة لها دون مشاركة مع أي أعضاء 

للدبلوم و انشاء لجنة امتحانية  عندوكذلك الحال  ،باق المراحلل 

 ستير وأخرى للدكتوراه. لماجا

 :المخطط االت يوضح عملية انشاء الصفوف االفتراضية

 

 

 

 

 

 

 

 teacher / رئیس القسم-۱
  teacher / المقرر-۲
 /أعضاء اللجنة االمتحانیة لتلك المرحلة -۳

teacher 
 

  student / طلبة تلك المرحلة-٤

 قاعة امتحانیة افتراضیة
 (قاعة لكل مرحلة)

 teacherرئیس القسم /•
 teacherالمقرر /•
 teacherأعضاء اللجنة االمتحانیة /•

 
 studentمواد القسم/تدریسیي •

 لجنة امتحانیة افتراضیة
 (لجنة واحدة لكل القسم/ فرع)
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االلترونية الت يتم انشاءها من اجل اجراء   المخطط أعاله يوضح البن

 اء اللجنة االمتحانية.ضاالمتحانات النهائية من قبل اع

 أعضاء قاعة اللجنة االمتحانية االفرتاضية  .۳

  قاعة اللجنة االمتحانية االفتراضية كما اسلفنايف المخطط السابق, فان أعضاء  

 القسم بصفة مدرس  هم, رئيس القسم والمقرر وأعضاء اللجنة االمتحانيةيف

teacher   بة الطلبة ل يستطيعوا الوصول ال كل األسئلة االمتحانية واجو

 لل المراحل وإدارة المحتوى بشل كفوء.

, فيون دورهم هو طالب الفرع /اما تدريسيي المواد الدراسيةيف القسم 

student يستطيعوا ان يقومون  قاعة اللجنة االمتحانية االفتراضية  يف ل

األسئلة االمتحانية واستالم إجابات الطلبة وارجاع الدرجات وكما تم    بإرسال

 . التدريس دليل  تفصيلهيف 

بقاعة اللجنة  طبعا يتم ارسال دعوات عبر االيميل للمعنيين أعاله ألجل االلتحاق  

يق رمز االلتحاق االمتحانية االفتراضية   امنية.   ألمور   وليس عن طر

 أعضاء القاعة االمتحانية املخصصة للمرحلة املعنية  .٤

كما أسلفنايف المخطط السابق، فان القسم/الفرع يحتوي عل عدة قاعات  

افتراضية بواقع قاعة واحدة لل مرحلة دراسيةيف القسم/الفرع, أعضاء تلك 

القاعة هم فقط رئيس القسم, المقرر, أعضاء اللجنة االمتحانية لتلك المرحلة,  

, باإلضافة ال طالب تلك المرحلة الذين سوف يؤدون يونون بصفة مدرس و 
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يونون بصفة  االمتحانات النهائية لجمع مواد مرحلتهميف تلك القاعة,  و

يق رمزأيضا يتم ارسال دعوات , طالب   . وحسب األدوار اعاله وليس عن طر

 االفرتاضية    ة اللجنة االمتحاني   (صف)  مهام عضو اللجنة االمتحانية يف قاعة  .٥

اللجنة االمتحانية   صف تكون مهام او واجبات عضو اللجنة االمتحانيةيف 

 محددة فقط بثالث عمليات ال رابع لها.  االفتراضية 

اللجنة االمتحانية   صف بان عضو اللجنة االمتحانية المتواجديف  ذكرنا كما 

اللجنة االمتحانية    صف عل فرض ان    معينة،مسؤول عن مرحلة    االفتراضية 

بع أعضاء من اللجنة االمتحانية,  االفتراضية  كل عضو مسؤول  تحتوي عل ار

 ه:(فيما يخص مرحلته) عضو  كلعن مرحلة معينة, فعليه واجبات 

a( يقوم بجمع األسئلة االمتحانية من تدريسيي مواد المرحلة المسؤول عنها . 

b(   المادة    بإرساليقوم تدريس بعد االنتهاء من االمتحان. إجابات الطلبة ال 

c( الحقا تال  من  استالم ملف الدرجات مع ملف اإلجابات   دريس

 .االلترونية

واالختالف فقط  الية واحدة فقط عند إنجازها لها قاط نعلما ان جميع هذه ال 

 سوف يحصل عليها التسميةف انها ونوع البيانات التحيث كلها   ،وم

يق نشر اسايمنت  كما سوف  واستالم المطلوب     assignmentتنجز عن طر

 .توضيح كافة المفاصل الفنيةل الحقا نرى بالتفصيل 
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 مهام عضو اللجنة االمتحانية يف القاعة االمتحانية  .٦

 القاعة االمتحانية بالنقاط االتية: تتلخص مهام عضو اللجنة االمتحانيةيف 

a(   التحاق الطالبيفتوثيق  نشر قائمة التسجيل لمرة واحدة فقط من اجل  

, وباإلمان توزيع الرقم االمتحان االلترون االمتحانية االفتراضية  لقاعةا

 أيضايف هذه المرحلةيف حال ارتأى القسم ذلك.

b(  االمتحان.  قوائم الحضور واالنصراف للطلبةيف يومتوزيع 

c( .بتهم  أداء االمتحان للطالبيف القاعة االمتحانية واستالم اجو

 

 املهام الكلية لعضو اللجنة االمتحانية   .۷

قمنا بتجزئة المهام ال جزأين, جزء   ف النقاط السابقة (خامسا وسادسا),

من   قاعة االمتحان االفتراضيةواألخريف  اللجنة االمتحانية االفتراضيةخاصيف 

اجل التوضيح, سوف نقوم هنا بعملية دمج كل هذه المهاميف تسلسل واحد  

بعدها نتطرق ال شرح تفصيل باألمثلة ليفية تطبيق هذه المهام, علما ان   و

 اللية مع اختالف االسم والبيانات المشمولة كما ذكرنا سابقا. جميعها نفس ا
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 الشرح التفصيلي ملهام عضو اللجنة االمتحانية  .۸

سوف يتم هنا توضيح مهام عضو اللجنة االمتحانية بتطبيق مثال ح صوري  

واجباته وأيضا الوقوف عل الحاالت المختلفة الت ممن ان  اداءلبيان كيفية 

 تواجه عضو اللجنة االمتحانية اثناء عمله.

A.  .يقوم بجمع األسئلة االمتحانية من تدريسيي مواد المرحلة المسؤول عنها 

حيث يقوم بنشر منشور بعنوان   ،اإللترونيةاللجنة االمتحانية تتم هذه العمليةيف 

حيث ان التدريس سوف يقوم  المثال،(أسئلة االمتحان للدور األول) عل سبيل 

 وكما يل: المنشور،بتسليم اسئلتهيف هذا 

ي مواد المرحلة المسؤول عنها -١  �قوم بجمع األسئلة االمتحان�ة من تدر�سئي

وجديقوم بنشر قائمة التسجيل لمرة واحدة فقط ورمز الطالب ان ‑٢  

قوائم الحضور واالنصراف للطلبةيف يوم االمتحان‑٣  

بتهم‑٤ يقوم بأداء االمتحان للطالبيف القاعة االمتحانية واستالم اجو  

يقوم بإرسال إجابات الطلبة ال تدريس المادة بعد االنتهاء من االمتحان‑٥  

التدريس الحقااستالم ملف الدرجات من  -٦  

قاعة :يف ٤٬٣٬٢

 االمتحان االلترونية

 اللجنة االمتحانية :يف٦٬٥٬١

 االلترونية
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 فتح اسايمنت جديدة.  )١

 

بة ( )٢ , وثم ) "أسئلة االمتحان للدور األولمثال / "كتابة اسم االسايمنت المطلو

حيث سوف يذهب هذا االسايمنت    assignالضغط عل تعيين 

 اللجنة االمتحانية االفتراضية يفالمتواجدين  كل التدريسيين الكمنشور 

 الذين هم بصفة طالب (تدريسيي المواد الدراسيةيف القسم).

 

(موجوديف دليل   بعد ذلك, يقوم التدريس برفع اسئلتهيف هذا االسايمنت )٣

(التدريسوكما موضحيف دليل التدريس ,. 

الذھاب الى  -۱
classwork 

الضغط على  -۲
create 

اختیار  -۳
assignment 

عنوان االسایمنت  -۱  

الموضوع الجل  -۲
 الترتیب

الضغط على  -۳
تعیین 

assign 
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مالحظة/ باإلمان نشر مجموعة اسايمنت, بواقع اسايمنت واحدة لل  -

تدريس وبشل مستقل حت تكون اسئلتهيف فولدر مستقليف الوكل  

 االت: الرسم التوضيح , حيث ان التغيير يونيف درايف

 

 
 

يق أعاله, قمنا بإرسال االسايمنت ال مدرس المادة فقط من اجل ان   عن طر

ذه االسايمنت عند  وعدم ظهور ه  يقوم بعملية رفع اسئلتهيف هذه االسايمنت

 . بقية التدريسيين لبقية المواد (الذين دورهم طالبيف  الجنة االمتحانية)

 

االسایمنت عنوان  -۱
ھو اسم المادة المعنیة 

 فقط 

فعندھا سوف تفتح  الضغط على الطالب, -۲
القائمة فیتم اختیار الطالب المعني فقط 

(الذي ھو مدرس ھذه المادة نظرا لطبیعة 
 وجوده في اللجنة االمتحانیة االفتراضیة).

الضغط على  -۳
تعیین 

assign 

فقط نالحظ ان المنشور قد ذھب فقط الى مدرس المادة المعنیة  
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صف رابعيف اللجنة االمتحانية  ‑ألسئلة نظم تشغيل عندما نشرنا اسايمنت -

, االن, ندخل  موجهة فقط ال تدريس واحدكمايف اعاله, كانت االسايمنت 

ال تلك االسايمنت ونرى ماذا كان قد سلم تدريس تلك المادةيف اللجنة 

كانت موجهة ال كل تدريسيي  (طبعايف حال ان االسايمنت االمتحانية 

المرحلة كما ذكرنا سلفا, فنستطيع الدخول ال االسايمنت بعد نشرها واختيار 

التدريس المعن ألجل مالحظة األسئلة الت قام بتسليمها, وممن تذكير بقية 

 :التدريسيين عل ضرورة تسليم اسئلتهم ضمن الوقتيف حال لم يفعلوا ذلك)

 

 

يس ارسل ثالث مرافقات  -  :نالحظ ان التر
- Operating systems-essay.pdf 

 ملف �حتوي أسئلة ا�شائ�ة (مقال�ة)  

- Operating systems-links.pdf 
ها)  ملف �حتوي روابط اسئلة موضوع�ة (فراغات, صح وخطا وغ�ي

- Google form link 
ط مبا�ش راب  

 

ضغطنا على اسم التدریسي ھنا بعد الدخول على االسایمنت في اللجنة االمتحانیة الخاصة بتسلیم األسئلة، 
 فظھرت الملفات التي قام بتسلیمھا 
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:أنواع أسئلة التدريس 

١-  ن ان يسلم ملف ورقمم ل عام، التدريسبشpdf  أي صيغة متفق  او

 .(مقالية) عليها فيها أسئلة انشائية

او ممن ان يسلم رابط ألسئلة موضوعية او غيرها ولن باستخدام كوكل فورم   -٢

يقة  ةاسئل لن المهم ه ان , تتضمن رابط اسئلة أخرى  الترونية او أي طر

 موجودةيف رابط تم تزويده من قبل التدريس. االمتحان  

لتوثيق يفضل ان يون داخل ملف أيضا وليس رابط مستقل,  هذا الرابط وألغراض ا 

بة أيضا, وعملية توثيق الرابط   الن اللجنة االمتحانية تحتاج ال توثيق األسئلة واالجو

يل   اذا ورد بشل مستقل تعتبر مجهدة للجنة االمتحانية  نظرا لتضمنها مراحل (تنز

كمايف   wordتدريسيين بملف الرابط وانشاء مختصر ... الخ), فعليه, يتم تزويد ال 

ادناه ألجل ان يقوم التدريس بوضع رابط (او روابط) أسئلة مادتهيف هذا الملف  

 يله ال وتسليمه ال اللجنة االمتحانية    pdfإضافة ال المعلومات األخرى وتحو

(ف االسايمنت الخاصة برفع األسئلة), وهذا األسلوب أيضا يفيديف حال ان  

ين يتشاركونيف مادة دراسية وضمن التعليمات الخاصة بذلك,  مجموعة تدريسي

فكل أستاذ سوف يقوم بوضع رابط اسئلته وتجمعيف ملف واحد وترفع كملف  

يحتوي عل روابط مختلفة لعدد من التدريسيين لمادة واحدة, وممن اإلشارة ال اسم 

يق حقل يخصص لذلك.  لتدريس لل رابط عن طر

 تم شرح هذه االلية بالتفصيل. ال دليل التدريس /   الرجوعلطفا /  
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B.  .نشر قائمة التسجيل لمرة واحدة فقط 

يقوم هنا ,   القاعة االمتحانية االلترونية المخصصة لتلك المرحلةتتم هذه الخطوةيف

بنشر قائمة التسجيل (المشرف)  عضو اللجنة االمتحانية المسؤول عن تلك المرحلة  

فقط عند دخول الطالب من اجل توثيق وجود الطالب وأيضا والت تحدث ألول مرة  

) جميعهم نفس االلية(الحضور واالنصراف الية تدريبه عل التأكيد عل التفاعل و

 . الت سوف تطبق عند كل امتحان

من اجل انجاز   questionيقوم عضو اللجنة االمتحانية بنشر منشور نوع  )١

 . القاعة االمتحانية )يفألول مرة فقط( تسجيل الطلبة

 

 

 

 

 

 

انشاء سؤال للسھولة ألنھا فقط 
 أيقائمة حضور وال تحتاج الى 

 ملف اخر
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-  :يتم تحديد االت 

 

 

 

  يف  students can edit answerيل االختيار أعاله عمالحظة/ باإلمان تف  -

.ل خاطين الطالب من تصحيح اسمه بعد تسليمه بشحال اردتم تم 

يقوم الطلبة بالدخول ال هذا المنشور وتسجيل أسماءهم,   عند هذه المرحلة, -

يق    أكيدت   المشرفيستطيع    .االت  بالتسلسل  private comment  هذا عن طر

 

 

 

 

اسم السؤال -۱ الجواب نوع االجابة,  -۲ 
, حیث ان الطالب القصیر

 سوف یذكر اسمھ كجواب

محادثات جانبیة للطلبة تأشیرحذف  -۳  

نشر السؤال  في النھائیة, -٤  
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 بالضغط عليه من الواجهة. ال السؤال الخاص بالتسجيليدخل عضو اللجنة  )١

 

 

 الطلبة. جميعتحتوي عل    سوف تظهر الواجهة ادناه, )٢

 

السؤالالضغط على   

 الضغط ھنا, سوف یعرض كل الطلبة كما ظاھر االن

طالب, سوف یظھر محادثات خاصة معھ كما  أيالضغط على 
 في الصورة ادناه
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 واجهة التخاطب الخاص مع سوف تظهر عند الضغط عل اسم الطالب,  )٣

 بالطالب. 

 

توثيق عملية التسجيل وتسليم الرقم االلترون ال الطالب   ألجل محادثات  )٤

 ف حال تم اعتماده من قبل القسم (اختياري).

 

 

 محادثات خاصة

التسجیل تأكیدمشرف القاعة,   

 جواب الطالب

 الرقم االلكتروني من المشرف

 جواب الطالب

مالحظة / العملية أعاله اختيارية (توزيع الرقم االلترون), حيث انها ذكرت -

وتفيد بشل عام من اجل ترتيب إجابات الطلبة دليل الطالب بالتفصيليف 

 دها بشل عشوائ واسماء افتراضية.وت بدال من ورالت عل شل ملفا
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C.   قوائم الحضور واالنصراف للطلبةيف يوم االمتحان. نشر 

ألول مرة  ولها نفس الية التسجيل  ،أيضاتتم هذه المرحلةيف القاعة االمتحانية 

يتم تطبيق الحضور واالنصراف (او فقط الحضور)  ولن هنا  ,  )Bالمذكورةيف (

مقدار الوقت الذي قضاه الطالب    لمعرفةعند كل امتحان, هدف االنصراف  

يق مالحظة وقت الحضور واالنصراف, ممن االستفادة   ف االمتحان عن طر

, وقت اخر طالب  انه االمتحان انجاز احصائيات وقت اول طالب  يفمنها

 .لإلجابات وكذلك معدل الوقت 

لبساطتها, ونفس الخطوات    question منشور من نوع االلية تستخدم أيضا 

, فقط  ولن بدون رسائل خاصة تأكيدية ) B( أعاله المذكورةيف التسجيل 

التسجيليف القائمة وانته االمر, ويستطيع المشرف الدخول أيضا عل القائمة  

قبل وقت  يتم نشرها قائمة الحضور حيث ان للتأكد من حضور كل الطلبة, 

انتهاء اقل  , فيما يخص قائمة االنصراف, فيتم بعد معين من بداية االمتحان

ضرورة توضيح هذه  , مع من قبل الطلبة اإلجاباتمسموح لتسليم وقت 

يق منشور عل الصف او أي   قبل بداية كل امتحان ال الطلبة األمور  عن طر

يقة تجدوها مناسبة.  طر
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D.   بتهم. يف للطلبة أداء االمتحان   القاعة االمتحانية واستالم اجو

حيث تعتبر مرحلة مهمة جدا   , القاعة االمتحانية للطلبةالفقرةيف تتم هذه  -

أعضاء اللجنة االمتحانيةيف القاعة االمتحانية عمل وحساسة وتمثل جوهر 

 االفتراضية.

يق انشاء اسايمنت أيضا, اسم االسايمنت - هو اسم   تتم هذه العملية عن طر

 :المادة االمتحانية لهذا اليوم, و كما يل 

 

 سوف تخرج الواجهة االتية: عند الضغط عل إضافة أعاله, -

 

 

 

 

 

 الموضوع من اجل الترتیب اسم االسایمنت ھو اسم المادة

الضغط على إضافة، من اجل إضافة 
االمتحانیة لتلك المادة األسئلة  

 

یتم اإلضافة من الدرایف, في حال ان األسئلة االمتحانیة باقیة 
فیھ وحتما موجودة في اللجنة االمتحانیة االفتراضیة, سوف 

 نرى كیف نسحبھا

یتم إضافة األسئلة عن طریق ملف, في حال ان األسئلة كانت 
على الحاسوب او تم تنزیلھا من الدرایف (من اللجنة االمتحانیة 

) وترتیبھا في فولدرات مؤرخة حسب الى الحاسوب االفتراضیة
 یوم االمتحان
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سوف نفرض ان األسئلة كانت موجودةيف اللجنة االمتحانية االفتراضية  -

  عندما فتحنا اسايمنت تسليم األسئلة   هناك   قام بتسليمهاباعتبار ان التدريس

 .)Aوكما ذكرنا سابقايف (

يد ارسال هذه األسئلة ال القاعة االمتحانية  : االن, نر

 حال ان األسئلة كانتيف  يفنضغط عل كوكل درايف كما اسلفنا )١

 الدرايف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 my driveنضغط 

  classroomنضغط 

لها)  (لالنتقال ال الصفوف ك

 

نضغط عل صف اللجنة االمتحانية 

 الن التدريس سلم اسئلته هناك)االفتراضية (
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نضغط على الفولدر الذي یحمل نفس اسم االسایمنت 
التي انشاءھا عضو اللجنة االمتحانیة في اللجنة 

اسئلتھ ھناك عاالمتحانیة وقام التدریسي برف  

 

انت موجهة ال تدريس  فف حال ان االسايمنت ك

صف رابع),  –واحد فقط (أسئلة نظم تشغيل 

فسوف نجد فولدر بهذا االسم فيه األسئلة 
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أسئلة الدور األول) كمايف أعاله,  مثال/  مالحظة /يف حال كان اسم االسايمنت ( -

فان كل التدريسيين المعنيين (ف صف اللجنة االمتحانية) سوف يرفعون  

بذلك سوف يحتوي الفولدر عل الثير من ملفات األسئلة, فعليه  واسئلتهم,  

الترقيم هنا وترتيب تسمية الملفات حسب اسم المادة يعتبر عامل مهميف  

 ك اليوم االمتحان. معرفة األسئلة المعنية لذل 

 

 

 

ل التدريسيين لرفع  ف حال ان االسايمنت انت موجهة ال ك ك

اسئلتهم (أسئلة الدور األول) فسوف نجد أيضا فولدر بهذا االسم فيه 

 كل األسئلة المرفوعة وعلينا ان تختار أسئلة المادة المعنية فقط
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 . االسايمنت قيد العملنختار األسئلة ونرفعهايف )٢

 

من اجل ان يتم عملية نشرهايف القاعة   assignثم نضغط عل تعيين  )٣

 االمتحان من قبل الطلبة. ألداءاالمتحانية  

 

 مالحظات /  

 نالحظ ان ملفات األسئلة تم رفعها.  -

بة وملف اخر فيه روابط  األسئلة أعاله,  -  ألسئلةملف فيه أسئلة متو

 الترونية.

وليس  رابط مباشر ف حال ان التدريس قام بتسليم احدى األسئلة عبارة عن  -

يله ملفداخل  عن  ,من اللجنة االمتحانية ال القاعة االمتحانية, فيتم تحو

يق ضغط  اللجنة األسئلةيف   اسايمنتيفالرابط ا هذعل click -rightطر

 . , كمايف ادناهcopyواخذ نسخة منه   االمتحانية
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 الت االن قيد االنشاء:  االسايمنتيفالقاعة االمتحانية وضع هذا الرابطيف  -

-  نضغط علadd    ثم نضغط علlink   ثم نحشر الرابط ,paste . 

 

 

 

 

 

 

-  النهاية نضغط عل وفadd link 

 

 

المادة الموجودةيف صف  تدريسأسئلة 

يف داخل اللجنة االمتحانية االفتراض,

االسايمنت الت قام التدريس بتسليم اسئلته 

 

 

Right click 

 نضغط عل 

Add ->link 
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يقة تم إضافة رابط األسئلة   - ال    نقلهموجوديف اللجنة االمتحانية وتال بهذه الطر

 قاعة االمتحان. 

 

كما نشاهديف أعاله, فان األسئلة أصبحت جاهزة فيها الملفات و الرابط   -

 . )ان وجد(

 مادة معينة لهذا االمتحان, ان يرفع مستوفيفف حال كان هنالك طالب  -

 من قائمة االرسال كمايف ادناه: االسم  تأشير
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ورفع األسئلة فيها, يون شلها  األسئلة الت تم اعدادها  نالحظ اسايمنت -

 :كما يل 

 

), رابع صف ‑ تشغيل  نظم مادة اسئلة أعاله, ان اسم االسايمنت هو (يفظنالح -

بتهم ويرفعونها عل هذه االسايمنت , سوف نجد فعليه عندما ينه الطلبة اجو

بتهميف فولدر يحمل نفس اسم االسايمنت أعاله وموجوديف  كل ملفات اجو

 ).١الصف الذي اسمه (قاعة امتحانية افتراضية رقم 

حيث ان اسم الصف الذي أدى فيه الطالب االمتحان سوف يحتوي عل كل  -

بة موجودة داخل فولدر يحمل نفس اسم االسايمنت  بته, وتكون هذه األجو اجو

 بته الطلبة رفع الت  قام بنشرها المشرف.بعد ان  مفيها اجو

كما هو الحال مع األسئلة االمتحانية الت جلبناها من صف الجنة االمتحانية  -

 ومن فولدر اسمه هو نفس اسم االسايمنت ات قام التدريس بتسليم األسئلة فيها.

-  االن نضغط علassign   الطلبة ألداء االمتحانتعيين, ألجل ارسال األسئلة ال. 
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E.  .المادة بعد االنتهاء من االمتحان تدريس يقوم بإرسال إجابات الطلبة ال 

  الطلبة ال التدريس اجباتالجل ارسال  اللجنة االمتحانيةهنا يتم العمليف  -

 .من قبل عضو اللجنة االمتحانية

بة الطلبة موجودةيف الصف االمتحان  ف هذه الحالة, -   وتحديدا فان أجو

داخل فولدر يحمل نفس اسم االسايمنت االمتحانية الت نشرت للطلبة ألجل  

 . صف رابع‑ أسئلة مادة نظم تشغيل ,  يون  أعالهمثالنايف,  االمتحانأداء 

اللجنة ديف وجومالطلبة إجابات بما ان التدريس الذي سوف نسلمه  -

 الطلبة.إجابات  هفعليه نذهب هناك ونسلم  االمتحانية االفتراضية،

يق الوكل فورم, فان اإلجابات   - مالحظة مهمة/ األسئلة االلترونية الت عن طر

انتقلت تلقائيا ال حساب التدريس ألنه هو من أنشأنها من حسابه, فعيه 

من هذه     pdfهناك, وطبعا التدريس عليه ان يرسل نسخة  اإلجابات  ذهبت  

  ألجل  عد االنتهاء من التصحيحب الدرجاتملف اكسل باإلجابات الحقا مع 

 . واوليات امتحان  حفظهايف اللجنة االمتحانية باعتبارها دفاتر امتحانية

نرسل إجابات الطلبة ال تدريس المادةيف حال كانت هنالك ملفات   االن, -

ولن الفرق هنا هو ارسال    D(العملية مشابهة ال    لإلجابة وليست كلها الترونية

(التدريس إجابات الطلبة ال: 

 .االفتراضية نذهب ال الجنة االمتحانية )١

بة الطلبة لمادة نظم تشغيل). نكون اسايمنت )٢  اسمها (أجو

 كوكل درايف. ونختار    addنقوم بعملية  )٣

٤(  نذهب الmy drive. 
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نذهب ال الصف المسم القاعة االمتحانية (الت اجرى فيها الطلبة   )٥

 ). والت تحتوي عل اجاباتهم  االمتحان

الت تم نشر األسئلة االمتحانيةيف قاعة االمتحان    نذهب ال االسايمنت )٦

بتهالطلبة والت قام   فيها. م برفع اجو

 نختار كل الملفات. )٧

نختار فقط التدريس المعن مدرس المادة من قائمة االرسال ل تذهب   )٨

بة فقط   . اليهاألجو

 .assignنضغط تعيين  )٩

الطلبة الت عل شل  إجابات بذلك يون مدرس المادة قد استلم كل 

 ملفات. 

الية ارسال إجابات الطلبة ال التدريس تكون مشابهة ال  فالية  مالحظة / كما ذكرنا سابقا,  

 األسئلة ال الطلبة وكما يل:ارسال 

يق الدخول ال القاعة  -١ عملية ارسال األسئلة االمتحانية ال الطلبة تتم عن طر

االمتحانية, انشاء اسايمنت, رفع األسئلة االمتحانية من كوكل درايف (من صف 

اللجنة االمتحانية, من اسايمنت تحمل نفس االسم الت فيها تم جمع أسئلة 

 التدريسيين او التدريس الواحد). 

يق الدخول ال اللجنة عملية ارسال إ -٢ جابات الطلبة ال تدريس المادة تتم عن طر

من كوكل درايف (من صف  إجابات الطلبةاالمتحانية, انشاء اسايمنت, رفع 

نشر األسئلة ال تم القاعة االمتحانية, من اسايمنت تحمل نفس االسم الت فيها 

 الطلبة). 
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F.  .الحقا استالم ملف الدرجات من التدريس 

الجل استالم ملف اكسل بدرجات الطلبة  اللجنة االمتحانيةيتم العمليف  -

إجابات الطلبة الت كانت الترونية  (او ملفات)  من قبل التدريس وملف

وليست عل شل ملفات, وكما اشرنا سابقا, حيث ان اإلجابات االلترونية 

 ية. تذهب مباشرة ال حساب التدريس دون المرور باللجنة االمتحان

عندما ينه التدريس عملية التصحيح, فانه يقوم برفع ملف الدرجات   -

 نفس  يف , حيث يقوم برفعهاااللترونية للطلبةاإلجابات (او ملفات) وملف 

الطلبة وارسالھا  اجاباتاسم االسایمنت التي سوف یتم وضع  -۱
الجل تصحیحھا الى تدریسي المادة  

اختیار فقط اسم  -٤
التدریسي  الرسال 

فقط لھ األجوبة  

ثم  ) ثم اختیار كوكل درایف,إضافةعن طریق ( -۲
الذھاب الى صف القاعة االمتحانیة, ثم اسم 

 األسئلةالجل توزیع تم انشاءھا االسایمنت التي 
على الطلبة, حیث سوف نجد فیھا اجوبتھم التي 

 على شكل ملفات

 ملفات الطلبة مرقمة ومرتبةسوف تاتي  -۳

نضغط على تعیین  -٥
assign ارسال  الجل

 الى التدریسي اإلجابات
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  مذكورةيف (فيها إجابات الطلبة, والت كانت االسايمنت الت أرسلت له 

 دليل التدريس, الية الرفع). 

بة وسوف يرسل ملف الدرجات ذات   - التدريس سوف ينه تصحيح األجو

بة جميع الطلبة االلترونية عل شل ملف   اسم دال عل المادة مع أجو

وقد بيننايف دليل التدريس كيفية سحب  , (او عدة ملفات)  pdfواحد 

 .الطلبة عل شل ملف واحد إجابات 

فيقوم سل األمور المتعلقة به, عل فرض ان التدريس انه التصحيح وقد ار -

(الت قام بإرسال اجابات  بالدخول ال االسايمنت عضو اللجنة االمتحانية 

(التدريس برفعه. , الطلبة ال فسوف نالحظ ما قام التدريس 

 

 

فبذلك يستطيع عضو اللجنة االمتحانية فتح اكسل الدرجات وملف   -

 العمل مع هذه المادة.  ءاإلجابات وخزنهميف الحاسوب او طباعتهم ورقيا وانها

ارسل ملف كان قد , يالتدریسي المعن
الكاملة لكل  اإلجاباتالدرجات االكسل وملف 

ة  

 اإلجاباتملف الدرجات االكسل وملف 
 الكاملة لكل الطلبة

  حقل 
private comment  
 لتاكید االستالم والتسلیم 
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 الخالصة 

هذه النقاط موزعة   ذكرها، مهام عضو اللجنة االمتحانية تتلخصيف مجموعة نقاط تم  

 بين اللجنة االمتحانية وبين القاعة االمتحانية.

 , المهام ه: ومانها  جميع العمليات متشابهة واالختالف فقطيف نوع البيانات

 االمتحانية من تدريسيي مواد المرحلة المسؤول عنها. يقوم بجمع األسئلة   -١

يق نشر اسايمنتيف  لل تدريس بشل  اما االمتحانية  اللجنةعن طر

يق اختياره من قائمة االرسال او لل تدريسيي المرحلةمستقل  ,  عن طر

 هذاوطبعا اسم االسايمنت تدل عل . 

اجل تثبيت التحاق  من يقوم بنشر قائمة التسجيل لمرة واحدة فقط  -٢

الطالبيف القاعة االمتحانية االفتراضية, وباإلمان توزيع الرقم 

تتم ,  حال ارتأى القسم ذلكيفالفقرة االمتحان االلترون أيضايف هذه 

يق نشر    وليس اسايمنت.  questionهذه عن طر

 القاعة االمتحانية, يفواالنصراف للطلبةيف يوم االمتحان قوائم الحضور   -٣

يق  وأيضا  .وليس اسايمنت  question نشر  عن طر

بتهمللطلبةيفيقوم بأداء االمتحان   -٤ , ويون   القاعة االمتحانية واستالم اجو

 يق نشر اسايمنت فيها أسئلة تدريس المادة, هذه األسئلة تلك عن طر

 صف اللجنة االمتحانية تحت فولدر  يأت بها من الوكل درايفيف 

 عضو اللجنة االمتحانيةيف نشرها اسمه نفس اسم االسايمنت الت  

 .من تدريس المادة اللجنة االمتحانية االفتراضية الستالم األسئلة 
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,  بعد االنتهاء من االمتحانيقوم بإرسال إجابات الطلبة ال تدريس المادة   -٥

بة االمتحانية   اللجنة بفتح اسايمنتيفحيث يقوم  اسمها هو (أجو

من  الت عل شل ملفات الطلبة ويرفع فيها إجابات المادة الفالنية) 

صف القاعة االمتحانية, ومن هناك   والموجودةيفالوكل درايف, 

الت استخدمت لتوزيع   نذهب ال فولدر اسمه نفس اسم االسايمنت

 .األسئلة عل الطلبة

وأيضا ملف إجابات   التدريس الحقا  استالم ملف الدرجات من  -٦

اللجنة االمتحانية بنفس  , حيث يتم استالمهايف الطلبة االلترونية 

 .ال التدريس االسايمنت الت تم ارسال إجابات الطلبة فيها

بمثال  تطبيقيف أعاله. وكل هذه النقاط تم توضيحها تفصيليا و

 مع مراعاة النقاط االتية: 

ية   - بين التدريس وعضو     private commentباإلمان استخدام الرسائل السر

 التدريس باالت:  إلبالغاللجنة االمتحانية 

التدريس   , يتم تبليغ التدريسعند انتهاء االمتحان وارسال إجابات الطلبة ال  -

 قد انته.االمتحان  بالبدء بعملية التصحيح وان    من قبل عضو اللجنة االمتحانية 

إجابات الطلبة  عملية التصحيح, يقوم بإرسال من ه التدريس تينعندما  -

باإلمان ارسال الدرجات أيضا  ( عل شل ملفات االلترونية مع الدرجات

ف اكسل لتسهيل عمل اللجنة عل شل صورة اذا أراد ذلك باإلضافة ال مل

رفعه    عنيقوم بتبليغ عضو اللجنة االمتحانية    التدريس سوف  , فان ) االمتحانية
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بة ألجل توثيق التسليم واالستالم, حت يقوم عضو اللجنة  للملفات المطلو

والبدء  استالمها وتحميلها عل الحاسوب ودمجها مع السع االمتحانية ب

 . بعمله بهذا الصدد

 

 

 

 نتمن لم امتحانات نهائية منتظمة

 

 

 

 

 

 


