
 
 
 

  

 

التدریسي دلیل  
كترونيلاال االمتحان اداء في   

في جامعة بغداد   

۲۰۲۰حزیران   

 

 وزارة التعل�م العا�ي و البحث العل�ي 
 جامعة بغداد 

اف   ا�ش
ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس جامعـــــــــــــــالس�د رئ�ـــــ مـــــــــــــــــــداد (أ.د. عماد حسني ) المح�ت ي

 الحسيين
م ) المح�ت ي

 الس�د مساعد رئ�ـس الجامعة للشؤون العلم�ة (أ.د. عبد ال���م محمد السامرائئ
مةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم للبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس�دة عم�ــــد كل�ة العلـــــــ ي كاظم) المح�ت ة نا��  ــــــــــات (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�ـــــــــــــــــــــــــ مالس�د مدير مركز الحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االل��ت  ــــــــــــــــــــــــة (أ.م.د. سامر سا�ي حسن) المح�ت

مالس�د مدير مركز التعل�ــــــــــــــــــــــــــــــم المســـــــــــــــــــــــــــتمر (أ.م.د. مروان عبد الحم�د عاشور) المح  �ت
 

 اعداد
 أ.م.د. مختار محمد حسن 

 رئ�س قسم الحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
 بغداد كل�ة العلوم للبنات / جامعة
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 مقدمة   .۱

اغلب دول العالم بسبب جائحة  نظرا للوضع الصح االستثنائ الذي ضرب  

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  وايصال المادة العل والعالم  مية 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 الجامعات بالبنية  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. 

يمات الوزارية وتوجيهات مجلس الجامعة الموقر ذات العالقة انطالقا من التعل

 الت الفنية التل سلس وهادئ واالبتعاد عن المشومن اجل اجراء االمتحان بش

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

منصة كوكل  االمتحانات النهائية باستخدام الصفوف االلترونية المتواجدةيف

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

, الطالب) وبما يقلل الخطأ ويرفع عبئ  لتدريس, ا من (عضو اللجنة االمتحانية

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

 .وحسب التعليمات النافذة  االمتحانية واالجابات الخاصة بالطلبة أيضا

النظام يقوم باستثمار الصفوف االلترونية الموجودةيف منصة كوكل كالس  

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

 ولين بهذا النظام.األدوار لل المشم

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

بإدارة أعضاء اللجنة االمتحانية المدربين للتعامل الفن وكما اسلفنا ضمن  و

 خطوات محددة مدونة.

هذا الدليل يخص أستاذ المادة الدراسيةيف القسم/الفرع المعن الجل تحديد  

بة والت ه اقل بثير ومبسطة مقارنة مع الواجبات  واجباته وا  لخطوات المطلو

الت تقع عل عاتقه فيما لو قام هو بإجراء االمتحان االلترون النهائ وبتبن كل  

 األمور الفنية المصاحبة لها.

تم اعداد هذا الدليل لتحديد واجبات التدريس ضمن هذا النظام, اهال    فعليه,

 . وسهال بم
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 التدريسي    مهام  .۲

ضمن النظام االمتحان الشامل  للتدريس  أساسية  هنالك فقط ثالث واجبات  

 موضوع البحث. 

 بتبن ثير فيما لو قام التدريساقل ب ه والت) هذه الواجبات تتلخص باالت

 لية كما اسلفنا):كل العم

a(  يقوم بتسليم األسئلة االمتحانية الخاصة بالمادة الدراسية الت يقوم التدريس

 بتدريسهايف القسم/الفرع.

b(   االمتحان تقوم به اللجنة   اجاباتيستلم) الطلبة بعد االنتهاء من اجراء االمتحان

 االمتحانية).

c(  ملف اكسل يقوم بتسليم  اللجنة االمتحانية يحتوي عل ال (ترونال)

بة الطلبة.  درجات الطلبة بعد االنتهاء من عملية تصحيح أجو

ظون اقل بثير من  النقاط أعاله ه مسؤولية أستاذ المادة الدراسية والت كما تالح 

التعقيدات الت ممن ان يتحملها التدريسيف حال استلم كل زمام األمور موجة 

بك كامل االمتحان.   ناهيك عن األخطاء الفنية الت ممن ان تحدث والت ممن تر

 

 العرض ادناه هو شرح تفصيل لل واجب من الواجبات أعاله من اجل اعمام الفائدة 

 . ان وجدتاثناء العملية ة الفنية واالجابة عن األسئل
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 تفصيل واجبات التدريسي  .۳

كما اسلفنا سابقا بان عل التدريس ثالث وجبات ال غير, هذه الواجبات ممن 

.عمل تفصيلها بالنقاط االتية مع مثال توضيح 

A.   يقوم بتسليم األسئلة االمتحانية الخاصة بالمادة الدراسية الت يقوم التدريس

 بتدريسهايف القسم/الفرع. 

عل عاتق التدريس للمادة الدراسية الت قام  تقعحتما اعداد األسئلة االمتحانية 

بتدريسها, فسوف يقوم اذن بتحضير األسئلة االمتحانية لمادته الدراسية, وجرت 

 العادة دائما ان يقوم بتسليمها ال اللجنة االمتحانية قبل فترة من االمتحانيف األمور

 الطبيعية.

بما ان الظرف الحال هو الترون فلذلك وجب ان يسلم األسئلة الخاصة به  

 بشل الترون وال يمن إيجاد بديل عنها. ال اللجنة االمتحانية  

  يذال   assignmentاسئلته االمتحانيةيف ال برفع  الدراسية تدريس المادةيقوم 

 . فقط ملفات  عل شل    يرفعها بإنشائها,  قام عضو اللجنة االمتحانية 

 صف اللجنة االمتحانية من  يف (طالب) ـ حيث ان التدريس كان قد التحق ك

بة وإعادة الدرجات ال اللجنة   ألرسالاجل ان تتيح له الفرصة   األسئلة واستالم األجو

 االمتحانية. 
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 : باآلت مثلتتعملية الرفع ممن ان 

 (طالب). ـصف اللجنة االمتحانية الت فيها تدريس المادة ك -

 

من قبل عضو اللجنة االمتحانية لطلب األسئلة من أستاذ  تم انشاء اسايمنت -

 عل فرض ان المادة المطلوب اسئلتها ه (نظم تشغيل). مثال/ المادة, 

 

 

االسایمنت التي قام عضو 
اللجنة االمتحانیة 

بإنشائھا لتدریسي تلك 
 المادة.
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يقوم التدريس بالضغط عل هذه االسايمنت (طبعا من حسابه والذي هو   -

حاليا موجوديف اللجنة االمتحانية كطالب كما اسلفنا), سوف تظهر الواجهة 

 .االتية

 

 مشار اليهيف أعاله. يقوم برفع اسئلتهيف الحقل المخصص للرفع كما  -

التدريس حتما يون قد اعد األسئلة االمتحانية سابقا وعل شل ملفات   -

pdf     به الشخص (كالهما الموضوعية واالنشائية) ويقوم بتحميلها من حاسو

 ف المان أعاله. 

 ) كما يلadd or create :الضغط عل (رات الت سوف تظهر بعد  االختيا -

 

 مكان رفع االسئلة

في الحاسوب  األسئلة(فایل) في حال كانت الضغط على  -
 الشخصي.

في  األسئلةاو الضغط على (كوكل درایف) في حال كانت  -
 الدرایف.

رابط بتاتا وسوف نوضح ذلك الحقا. أي إضافةوال یتم  -  
.أیضاوطبعا یستطیع (تكوین ملفات) ھنا  -  

 اسم االسایمنت  الذي دخلت بداخلھ
 والذي یخص مدرس تلك المادة
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 سوف يظهر االت:  الرفع، بعد االنتهاء من عملية  -

 

) ألجل ارسال األسئلة االمتحانية الturn in يتم االن الضغط عل (تسليم  -

 عضو اللجنة االمتحانية.

يتم كتابة عبارة معينة من اجل التأكد من ان عضو اللجنة االمتحانية كان قد   -

 او كما تشاؤون.  private commentاستلم اسئلت, باستخدام 

 

 تم تحمیل ملفین:-
انشائیة (مقالیة) والتي من  أسئلةملف فیھ  األول-

 الممكن ان تحتوي على رسوم او جداول.
الثاني ملف فیھ رابط او روابط لالسئلة -

) الموضوعیة المكونة عن طریق (كوكل فورمس
والتي منھا (صح وخطا, فراغات, اختیارات 

 .منصة اخرى أياو  متعددة, وغیرھا)

 

 

كتابة رسالة الى عضو اللجنة االمتحانیة لتأكید استالم 
االمتحانیة من قبل العضو. األسئلة  



 

8                                                                          االمتحان االلكتروني                أداءفي  التدریسيدلیل   
 

يون  بانه استلم األسئلة,  باإلجابة طبعا عندما يقوم عضو اللجنة االمتحانية  -

 . المطلوب من هذه المحادثة قد حققت هدفها

 

انتهت مرحلة ارسال األسئلة االمتحانية ال عضو اللجنة االمتحانية من قبل  

  المادة. تدريس 

 مالحظات عامة عند اعداد األسئلة االمتحانية من قبل تدريس المادة: 

انطالقا من الثوابت المعمول بها وه ان يقوم تدريس المادة بتسليم نسخ مغلقة عدد 

حيث ان الظرف يجب ان يتب عليه   , )ابيض(مثال موضوعة داخل ظرف ثالثة 

 واسم المادة والسنة الدراسية وغيرها من المعلومات المتعلقة والت اسم التدريس

, نفس هذه األمور باإلمان مراعاتها عند  ١٩ –كانت موجودة قبل جائحةكوفيد 

 . وطبعا حسب التعليمات النافذةتسليم األسئلة االلترونية 

 مدرس المادة

 عضو اللجنة االمتحانیة

 مدرس المادة
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 من األسئلة حسب التعليمات النافذة.المقررة التدريس عدد النسخ يسلم  -

باك  أسئلة التدريس م ملفات قييتم تر - االمتحانية بشل منتظم لتجنب ار

 العمل.

بواقع  من األسئلة االمتحانية,) ٣ان التدريس يسلم نموذج عدد ( عل فرض مثال/ 

 لألسئلةملفين لل نموذج, ملف يحتوي عل أسئلة انشائية واألخر يحتوي عل رابط  

 ,   operating systems (OS)الموضوعية, وكان اسم المادة الدراسية هو 

 فيون الرقيم كما يل:  للصف الرابع, 

 

 

 

 

 

(اذا احتاج  فايل األسئلة المقالية (االنشائية) الذي يقوم التدريس بتسليمها -

يجب ان يحتوي عل اسم التدريس واسم المادة والسنة الدراسية  لذلك)

بقية المعلومات الت كانت   بةوالدور و  عندما كان االمتحان الورق. مطلو

فايل األسئلة الموضوعية يجب ان يحتوي عل نفس المعلومات أعاله مع   -

حيث ان اللجنة االمتحانية بحاجة ال  رابط او روابط اسئلته الموضوعية، 

توثيق أسئلة التدريس وعملية ارسال رابط فقط عل الصف االلترون عند  

:األول األسئلةنموذج   
االنشائیة اسمھ: األسئلةملف   

OS-4th-essay-sample1.pdf 

 
الموضوعیة اسمھ: األسئلةملف   

OS-4th-links-sample1.pdf 
 

الثاني: األسئلةنموذج   
االنشائیة اسمھ: األسئلةملف   

OS-4th-essay-sample2.pdf 

 
الموضوعیة اسمھ: األسئلةملف   

OS-4th-links-sample2.pdf 

 

الثالث: األسئلةنموذج   
االنشائیة اسمھ: األسئلةملف   

OS-4th-essay-sample3.pdf 

 
الموضوعیة اسمھ: األسئلةملف   

OS-4th-links-sample3.pdf 
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رفع األسئلة من قبل التدريس غير مفيدةيف هذه الحالة وتحتوي عل الثير 

حيث ممن ان يمسح الرابط بشل عرض غير متعمد   المشاكل التوثيقيةمن  

 ن التدريس سلم الرابط المعن.وال يوجد ما يوثق ا

يق ملف أيضا   - فعليه، يجب ان تكون روابط األسئلة الموضوعية تسلم عن طر

 وحسب الصيغة االتية لتجنب الثير من المشاكل التوثيقية.

 

 وطبعا االلتزام بالتعليمات النافذة والتوجيهات ذات العالقة. 

االمتحانية مرتبطة بالتعليمات النافذة وحسب   عدد نماذج األسئلةمالحظة / 

وجود ثالث نماذج لألسئلة من اجل معرفة   االتوجيهات, وف المثال أعاله قد بين

  ت ي سوف يسلم منوط بالتعليماالية الترقيم, ولن عدد النماذج الفعل الذ

 والتوجيهات. 

يمن لألستاذ تسليم األسئلة االمتحانية بطرق أخرى ال اللجنة  ف حاالت معينة, 

 االمتحانية. 
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B.  المادة يستلم بة الطلبة بعد االنتهاء من اجراء االمتحان (االمتحان  تدريس أجو

 تقوم به اللجنة االمتحانية). 

تقوم اللجنة االمتحانية بإجراء االمتحان عل الطلبة المشمولين بهذا  بعد ان 

رسل اللجنة االمتحانية إجابات الطلبة ال مدرس المادة, اإلجابات تكون  تاالمتحان,  

 عل نوعين:

إجابات األسئلة الموضوعية,يف حال ان التدريس كان قد اعد أسئلة  -١

فعند إجابة الطلبة مثال), موضوعية (باستخدام كوكل فورمس عل سبيل ال 

تلقائيا ال حساب التدريس الذي اعد   اإلجاباتسوف ترسل هذه  ,عليها

  يستطيع التدريس منها هذه األسئلة, فهذه اإلجابات قد انتقلت تلقائيا و

الدخول عليها ألجل القيام بعملية التصحيح ضمن حسابه الذي اعد منه  

بعد انتهاء االمتحان واستالم اشعار من اللجنة  , حتما التصحيح يبدا األسئلة

 االمتحانية بذلك.

ف حال األسئلة االنشائية (الموضوعية), وكان المطلوب من الطالب ان يرفع   -٢

ملف او ملفات تمثل اجابته, او بشل عام كانت إجابات األسئلة تحتاج 

ه الحالة,  عضو اللجنة من الطالب ان يرفعها عل شل ملفات, فف هذ

بعد انتهاء تدريس المادة ال اإلجابات  بإرسالاالمتحانية سوف يقوم 

 االمتحان. 
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 اللجنة االمتحانية   مرحةاذن, وصلنا ال ان الطلبة كانوا قد ارسلوا اجاباتهم ال

بعد االنتهاء من االمتحان, حيث ان الطلبة موجودينيف القاعة االمتحانية (بصفة 

 . وحسب التعليمات النافذة إشراف أعضاء اللجنة االمتحانية (بصفة أستاذ)  طالب) ب

 عند انتهاء االمتحان, سوف يقوم عضو اللجنة االمتحانية بإرسال هذه الملفات ال

 . من قبل العضو بعد اخطاره بذلك تدريس المادة ل يقوم األخير بتصحيحها

ضمن الية االمتحان   المادة بواجبات تدريس بما ان هذا الدليل خاص 

االلترون, اذن, سوف يستلم التدريس اسايمنت جاهزة من اللجنة االمتحانية فيها 

 يقوم باي عمل:  انكل اجابات الطلبة وكما يل وبدون 

 

 

 

 

جاھزة من اللجنة االمتحانیة الى  وصلت اسایمنت
ابات الطلبة لمادة نظم أجتدریسي المادة المعنیة فیھا 

 تشغیل للصف الرابع.
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 , فسوف تظهر الواجهة االتية:يقوم التدريس بالضغط عل االسايمنت أعاله -

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة مهمة / الرقم االلترون للطالب ليس بالضرورة ان يستخدم بدال من  

 . اذ ان التعليمات النافذة ه الت تحد هذا االسم,  

 حال كانت التعليمات تجيز كتابة اسم الطالب داخل  يفمن ناحية أخرى,

فال اشال حيث ان الرقم االلترون او الترميز يفيديف ترتيب    مسودة االجابة

هذا ممن ان يستخدم  ملفات الطالب عند تسليمها وان ال تكون عشوائية, و

  فان الهدف منه  .ف أي الية امتحان الترون وليس منوط بهذه االلية فقط

من الطالب, تتيح الوصول ال ملفات الطالب عند  مرقمةاستالم ملفات 

الطلبة، على فرض لدینا فقط طالبین, الرقم  إجابات
 على التوالي.  CS110, CS100االلكتروني لھم ھو 

اشعار من اللجنة االمتحانیة بانتھاء االمتحان والبدء 
 بالتصحیح.
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التصحيح من قبل األستاذ وتكون سهلة المالحظة بدال من ملفات عشوائية 

 بتسلسل عشوائ غير منظم, ومن منا ال يحب الترتيب ! 

المثال الصوري أعاله, كانت لدينا طالب عدد اثنان, الطالب األول رمزه   ف

CS100  رمزه وا لطالب الثانCS110 , الطلبةهذا الرمز من قبل   يوزع عل

وحسب  عضو اللجنة االمتحانية وممن ارسال قائمة الترميز ال أستاذ المادة  

) ٢الطالب األول لديه ملف عدد (,   المثال اعاله نالحظيف,  التعليمات النافذة 

 .الترميز, هذا هو هدف )٣والطالب الثان لديه ملف عدد (

 

بة الطلبة دور أستاذ المادة  , عموما, دور أستاذ المادة هو ان يقوم بقراءة أجو

وتصحيحها, طبعا يستطيع طباعتها او تحميلها عل الحاسبة او فتحها كما  

 المادة الدراسية , وحسب التعليمات النافذة ه بالنهاية سوف يقوم تدريس

, اسم الطالب او رمزه ,  سلسل تال عمدة (االيحتوي عل فايل اكسل  بإعداد 

مقيدا  طبعا عملية وضع اسم او رمز الطالب يون , الدرجة, المالحظات)

 .وه النقطة األخيرة من واجبات التدريس, بالتعليمات النافذة 
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C.  المادة  يقوم اللجنة االمتحانية  ملف بتسليم  تدريس ال (ترونال) اكسل

بة  النهائية يحتوي عل درجات الطلبة  بعد االنتهاء من عملية تصحيح أجو

 الطلبة. 

التدريس عملية تصحيح إجابات    قد انهوالت فيها  المرحلة السابقة  بعد انتهاء  

 اكسل يحتوي عل درجات الطلبة لمادته. ملفالطلبة, يون قد اعد  

يقوم برفع هذه الدرجات مثل الية رفع األسئلة االمتحانية المذكورة سابقا ولن 

درجات يقوم برفعهيف نفس االسايمنت الت استلم بها إجابات   ملف هنا 

 الطلبة.

 

-   يضغط علadd or create  ويختار الملف المطلوب (يقوم بتسمية ملف ,

  الدرجات حسب اسم مادته الدراسية ل يتم تمييزه عند اللجنة االمتحانية

  تابة اسمه والمادة وغيرهايف جدول الدرجات الورقكما هو الحال ب

  والمادة والسنة والصف وغيرها داخل  الخاص به باإلضافة ال اسم التدريس

یقوم التدریسي بعد انتھاء عملیة التصحیح واعداد ملف 
االكسل بالدرجات, یقوم برفع ملف االكسل ھنا لكي یذھب 

 الى اللجنة االمتحانیة.
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, وحسب نموذج االكسل ادناه  )مثلما جرت العادة مع الورق  ملف االكسل

 . (وطبعا, ممن تغييره حسب الصيغة المتبعة لدى األقسام / الفروع)

 
 يرفع الملف ال االسايمنت. -

 

رفع فایل الدرجات الى نفس االسایمنت التي ورد فیھا 
 الطلبة. إجابات
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 االنتهاء من رفعها والضغط عل تسليم. -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  turn inالضغط على تسلیم 

اخطار عضو اللجنة االمتحانیة 
 بتسلیم شیت الدرجات.

عضو اللجنة االمتحانیة یرسل 
 .تأكیدرسالة 

باإلمان ارسال  - صورة عن  أيضاو

ملف الدرجات مرافقة مع فايل  

 توثيقية.  أموراالكسل ألجل 
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تسليم الدرجات النهائية وحسب التعليمات النافذة, فان حلول الطلبة بعد االنتهاء من  

االنشائية الت عل شل ملفات موجودة لدى اللجنة االمتحانية وال اشال فيها,  

(كوكل فورمس) والت ذهبت ال حساب  ولن الحلول لألسئلة الموضوعية 

يجب ارسالها ال اللجنة االمتحانية وحسب التعليمات  , مباشرالتدريس بشل 

واحد فقط لل   pdf يقوم التدريس بسحبها من حسابه بشل ملف كامل النافذة, 

 . , ويون رفعها مع الدرجاتالتوثيق ألجل وتسليمها ال اللجنة االمتحانية الطلبة

 

 

 

 

فورم التي فیھا  الكوكل
الموضوعیة  األسئلة

للتدریسي الموجودة في 
 حسابھ.

الضغط على القلم  الجل 
 فتحھا.
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الضغط على 
responses  

ألجل عرض 
 الطلبة أجوبة

الضغط على 
individual  

 أجوبةألجل عرض 
 الطلبة الكاملة

ثم الضغط ھنا لكي 
ننتقل الى الصفحة 
التي فیھا اختیار 

 الطباعة
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حيث ان هذه اإلجابات أصبحت موجودةيف حاسوب التدريس عل شل 

يقوم بإرسالها مع شيت الدرجات بنفس اية رفع الدرجات السابقة  واحد،ملف 

 اشرنا اليها سابقا ال بة الطلبة الت وف نفس االسايمنت الت جاءت فيها أجو

يق اللجنة االمتحانية  private, وأيضا توثيق عملية االستالم والتسليم عن طر

comment . 

 اإلجاباتطباعة كل 
لكي تأتي بملف 

 واحد فقط

  pdfاختیار -۱
 اختیار حفظ -۲
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 الصة  اخل  .٤

سهلت العمل بشل كبير وال ابعد حد لتدريس ترحة قد  قكما الحظنا ان االلية الم

تكليف التدريس بأداء فيما لو تم  ممن ان ينتج    الذيوتجنبت التعقيد الثير    المواد

 .  المنطلق ه التعليمات النافذة وطبعا,  االمتحان بنفسه 

واستالم ٢النتقال األسئلة من التدريس ١ منظم االلية أعاله ضمنت تسلسل سلس و

بعد االنتهاء من عملية  ارجاع الماستر شيت للدرجات٣الطلبة وثم  إجابات 

وطبعا ارسال إجابات الطلبة ال اللجنة االمتحانيةيف حال األسئلة كانت    التصحيح

, وه محاكاة لواقع اللجنة االمتحانية  بشل كوكل فورمس (عل سبيل المثال)

مع بعض التعديالت   الفعل ترونل الن بشالذي كان يجري قبل جائحة كورونا ول

 الالزمة للوضع الجديد.

 

 روابط مهمة:

 . اضغط هنا, كيفية اغالق األسئلة االمتحانية‑

 

 

 امتحانات نهائية ناجحة. أداءنتمن كل التوفيق لميف 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qzc2-ubcTR4&list=PLT8Q8sRBdYrp4xnGfHzMJ5q6qg4VR5ctF&index=1

