
 
 

  

 

الطالب دلیل  
كترونيلاال االمتحان اداء في   

في جامعة بغداد   
 

۲۰۲۰حزیران   

 

�ي عل�م العا�ي و البحث العلزارة الت و   
اد جامعة بغد  

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
مةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم للبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس�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�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس�د مدير مركز الحاسب مالم )م.د. سامر سا�ي حسن أ. (ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االل��ت  ح�ت
متمر (أ ـــــــــــــــــــــــــــم المســــــــــــــــــــــــــــــر مركز التعل��د مديالس  .م.د. مروان عبد الحم�د عاشور) المح�ت

 

 اعداد
 أ.م.د. مختار محمد حسن 
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 مقدمة   .۱

نظرا للوضع الصح االستثنائ الذي ضرب اغلب دول العالم بسبب جائحة  

الجائحة, فلذلك  هوعراقنا 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

ترونل الن بشالطلبة واستمرار الحياة التعليمية بدون توقف ول. 

ية  تبع ذلك تعليمات   ية والنهائية وضمن ضوابط    بإجراءوزار االمتحانات الشهر

يل ا  بالبنلجامعات معينة تم تحديدها وتعليمات تم اعمامها, وطبعا تم تخو

التحتية االمتحانية االلترونية من اجل التزامن والتعشيق بين عملية إعطاء المادة  

 العلمية اثناء الفصل الدراس وكذلك أداء االمتحانات. 

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 

نيةيف منصة كوكل كالس رووم االمتحانات النهائية باستخدام الصفوف االلترو

بنفس االلية المتبعة مع توزيع األدوار بشل يضمن تحديد  الت يقوم بها   المهامو

 الطالب والت ه مشابهة الي نظام الترون امتحان له.
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يقوم باستثمار الصفوف االلترونية الموجودةيف   الطرحالنظام موضوع 

يلها ال قاعات امتحانية للطلبة مع تحديد األدوار  منصة كوكل كالس رووم وتحو

 .(الطلبة واللجنة االمتحانية) لل المشمولين بهذا النظام

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

 .للجنة االمتحانية المدربين للتعامل الفنوالمقرر وبإدارة أعضاء ا

, وتم فيه ذكر فقط الواجبات او الفعاليات الت الطالبهذا الدليل يخص 

 عل الطالب القيام بها ألداء االمتحان. 

 مهام الطالب .۲

ضمن النظام االمتحان الشامل   للطالبأساسية هنالك فقط ثالث واجبات 

 موضوع البحث. 

) هذه الواجبات تتلخص باالت ترونمطابقة للمهاميف أي نظام ال ه والت

اخر بسبب طبيعة االمتحان االلترونية وعدم إمانية الحضور الفعليف قاعات  

 ): االمتحان

a(  بالتسجيليف قائمة التسجيل ألول مرة فقط الطالب يقوم  بعد دخوله ال)

سجيل الدورييف قوائم الحضور  مع الت  االفتراضية)،القاعة االمتحانية 

 . التعليمات النافذةواالنصراف لل امتحان وحسب 

b( .أسئلة االمتحان يقوم الطالب باإلجابة عل 

c(  بتهيقوم الطالب بتسليم  . اجو
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  ,ترونيجب ان يقوم بهايف أي امتحان ال مهام الطالب الت المهام أعاله ه

 لها.حيث سوف نقوم بشرح تفصيل 

a( .القاعة والتعامل مع القوائم الدخول ال 

 الطالب المهام االتية: يملك  هنا،

عة االمتحانية الت سوف  ايستلم الطالب دعوة من المسؤول عن تلك الق -

الطالب امتحاناته، ويلتحق بالقاعة االفتراضية كما هو الحال  يؤدي فيها 

 بالتحاقهيف الصفوف االلترونية.

يقوم الطالب بتسجيل اسمهيف قائمة التسجيل والت تنشر فقط ألول مرة   -

 التأكد من التحاق الطالبيف الصف.  ألجلالقاعة من قبل مشرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة التسجیل 
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 عل منشور قائمة التسجيل أعاله. الضغط  -

 

 تم االنتهاء من التسجيل كمايف ادناه:  -

 

حيث يتم   ,الخاص بم   الترميزيقوم مشرف القاعة بالترحيب بم وارسال   -

 .تأكيد االستالم من قبلم 

 

 

 

 

كتابة اسم الطالب 
 ھنا

وثم ضغط تسلیم 
turn in 

 

رسالة مشرف القاعة وفیھا 
 الرمز (الرمز لیس أساسي) 

 جواب الطالب

سراج محمدسراج   
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لقوائم الحضور واالنصراف (او ممن فقط قوائم الحضور    يالتسجيل الدور -

وحسب سياسة القسم) تتم بنفس االلية أعاله ولن ال حاجة لرسالة التأكيد 

الن تسجيلميف القائمة يف وال يوجد أي رمز سوف يعط الحقا 

 وحسب سياسة القسم.

ان  تكون ألداء امتح اسمه،مة الحضور الت يسجل الطالب فيها ئطبعا قا -

حيث بعد ان يسجل اسمهيف قائمة   لذلك،ذلك اليوم وضمن جدول معلن  

الحضور يباشر باإلجابة عل األسئلة االمتحانية بعد نشرها من قبل  

 االفتراضية.االمتحانية المشرف عل القاعة 

 

 

 

 

 

االمتحانیة األسئلةتم نشر   

 

في الصورة السابقة  أعالهبعد الضغط على المنشور  االمتحانیة ھنا األسئلةظھرت   
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 : االشالممن ان تكون بإحدى  أعاله, كما ظهرت   األسئلة االمتحانية، -

 اما فايل فيه األسئلة بغض النظر عن المحتوى. )١

 يقوم الطالب بفتح الفايل وقراءة األسئلة واالجابة عليه.

 
بة او مطبوعة عل شل فايل.١نقطة (  ) أعاله: األسئلة متو

 .فايل فيه رابط او روابط تنقلم ال األسئلة االلترونية بشل مباشر )٢

يق الضغط عليه الفايل يقوم الطالب بفتح  الضغط عل الرابط  وثم عن طر

عل التوال (ف حال ان المادة   االنتقال ال األسئلة االلترونيةمن اجل 

 .الدراسية يدرسها اكثر من تدريس وكل منهم مسؤول عن اسئلته)

 

 

 

 المادة: نظم تشغیل

           د مختار محمد حسن  المادة:مدرس اسم 
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الملف أعاله يحتوي عل رابط االمتحان او روابط االمتحان (حسب  

يق  االمتحان وسياسة القسم) ويتم الدخول ال االمتحان االلترون عن طر

 عليه. الضغط

ان يصل اليم الرابط بشل مباشريف صفحة األسئلة الت دخلتم ممن  )٣

 بها.

 

 إجابات الطلبة:  -

إجابات الطلبة أيضا سوف تتنوع حسب طبيعة األسئلة وحسب سياسة 

 . التعليمات النافذةو القسم 

 ن ان تنقسم الل عام ممقسمين رئيسيين:اإلجابات بش 

إجابات ورقية او ملف الترون,يف هذه الحالة فان الطالب سوف   )١

, الترون نهائ تمثل اجاباته او قسم منها (او ملفات) يجهز ملف

هذا الملف ومن اجل أمور تنظيمية يتم تسميته باستخدام الرمز  

كما  والمرسل اليميف اول مرة التحقتم للقاعة االلترونية (التسجيل) 

:يل 

 رابط مباشر لألسئلة االلكترونیة



 

 8                                                                                        االمتحان االلكتروني        أداءفي  الطالبدلیل 
 

 

 

 

 

 

اذن رمز الطالب يستخدم بشل أساس من اجل ترتيب تسمية الملفات   -

الت سوف يرفعها الطالب عند االنتهاء من اإلجابة, وطبعا ممن كتابة اسم 

الطالب داخل ملف اإلجابة وأيضا المادة وعدد الملفات أيضا وتسلسلها 

 .  حينهايف وحسب التعليمات النافذة 

القسم ذلك او  ارتأىباإلمان االستغناء عن الترميزيف حال  /مهمة مالحظة -

بة لدى الطالبيف تسمية الملفات وطبعايف هذه الحالة فان   كانت صعو

عل التدريس ان يقوم بفتح الملف ل يتعرف عل الطالب حت يسجل  

 .وعليه أيضا التأكد من عدد الملفات لل طالب عند التصحيح درجته

 

يق الرابط االلترون  إجابات الترونية, )٢ والت دخل اليها الطالب عن طر

الطالب اإلجابة عل نفس االستمارة  ينهعندما المجهز له سابقا, 

 ترونية ويضغط علتسليم  اختيارااللsubmit  عندها تكون اإلجابات ,

بدون أي جهد اخر من قبل الطالب. أرسلتقد   بشل مباشر و

  CS100 طالب رقمھ  
 لدیھ ثالث ملفات لألجوبة

:ألجوبتھاول ملف   
CS100-file1of3.pdf 

 

:ألجوبتھثاني ملف   
CS100-file2of3.pdf 

 

 ثالث ملف ألجوبتھ:
CS100-file3of3.pdf 

 

  CS110 طالب رقمھ  
 لألجوبةلدیھ ملفین 

 اول ملف ألجوبتھ:
CS110-file1of2.pdf 

 
 ثاني ملف ألجوبتھ:

CS110-file2of2.pdf 
 
 
 

  CS115 طالب رقمھ  
 لألجوبةلدیھ ملف واحد فقط 

:الفایل الوحید الجوبتھ  
CS115-file1of1.pdf 
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) فان اإلجابات ذهبت  ٢) أعاله, النيف نقطة ( ١االن سوف نناقش النقطة ( -

 مباشرة. 

) وف حال ان اإلجابات كانت بشل ملفات يرفعها الطالب, يون  ١نقطة ( -

:الرفع كما يل 

  
-  يتم الضغط علadd or create :من اجل ان تخرج النافذة االتية 

 

 

 من اجل تسلیم ملفات الطالب

الضغط على فایل من اجل تحمیل الملفات 
في الحاسوب الموجودة  
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يرها بجهاز الهاتف,   بة تم تصو مالحظة فنية /يف حال كانت األجو

بطه   فباإلمان تحميلها من هناك عل كوكل درايف (تنصيب تطبيق ور

يق الدرايف أيضا   مع الحساب) وارفاق الصورة هنايف الحاسوب عن طر

(اصبح مساحة خزنية مشتركة بين الهاتف والحاسوب) حيث سوف  

يل الملف ال الحاسوب,    تصبح عملية ترميز الملف سهلة جدا عند تحو

او باإلمان استخدام الفايبريف الهاتف والحاسوب من اجل مشاركة  

الملفات بين الهاتف والحاسوب وثم تحميل الملف ال اسايمنت  

بة او ما ترتأون  لطفا قم بالتدريب عل نقل الملفات بين الهاتف  , األجو

 .عند حلول وقت االمتحانوالحاسوب من االن لتكون متمرس 

بة الخاصة بك عند االنتهاء من التحميل. -  قم بتسليم األجو

 

 

 

 الضغط على تسلیم 
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 عل شل ملفات.  من ان المشرف قد استلم اجاباتك الت التأكد -

 

 

 

 

 اخلالصة   .۳

الحظنا ان مهام الطالب قد تلخصت فقطيف ثالث خطوات وه أساسية وموجودة  

 ن االستغناء عنها, كل فوال يم ترونل امتحان  ١نظام الالحضور واالنصراف ل

وحسب سياسة القسم باإلضافة ال توزيع الترميز ألول مرة وأيضا حسب سياسة 

 ليم اإلجابات.أيضا تس٣  و ألدائهالدخول ال االمتحان  ٢القسم, 

 

 النجاح والتفوقونتمن لم السالمة والصحة 

 

 

 

رف ابلغھ انھ شالطالب أرسل رسالة الى الم
 اإلجابة للتأكد من استالمھا ارسل

المشرف باستالمھا وعدد الملفات  أجاب
 المستلمة والنوع ایضا

 الطالب الحدیث بالشكر اختتم


