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ذي والمبلغة الينا بكتابها  التعليم الجامعي االهليإشارة الى توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة 

لطلبة الدراسات األولية للعام الدراسي  ةاإللكتروني اتاالمتحان المتضمن ،6/6/2020في  3759ط / ش /  ت هـالعدد 

 ددـــــــــقسم الدراسات والتخطيط ذي الع / والمعطوف على كتاب دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، 2020/ 2019

اإللكترونية لطلبة الدراسات األولية، واستناداً الى االمتحانات ، المتضمن (  2020/  6 / 4في  2318/  / د 3ت م ) 

 : كليتنامضمون الكتاب في  لية تنفيذآادناه في ندرج  الصالحيات المخولة لنا

 

 

 

 الصفوف االلكترونية للفصلعلى كافة التدريسيين االستمرار في اعطاء المحاضرات االلكترونية ضمن  .1

 . 2020/  7/  16الدراسي الثاني ولغاية يوم الخميس المصادف 

المعتمد في القسم  % ( من الدرجة النهائية و حسب النظام الدراسي فصلي 60 – 30)   تكون درجة السعي .2

 ./ تطبيقي/ سنوي / نظري /عملي  العلمي

اعتماداً على القوائم الرسمية من  والنهائي بالسعي الفصلي الخاصة بأسماء الطلبة قوائماعتماد  التدريسيعلى   .3

  االمتحانية الفرعية .اللجنة 

ان ال تقل درجة السعي ألي طالب عن نصف الدرجة المخصصة للسعي ومن ضمنهم على التدريسيين مراعاة  .4

يتم االخذ بنظر االعتبار احتساب الطلبة الذين لم يتسن لهم االشتراك بالتعليم االلكتروني بشكل تفاعلي ومباشر و

درجات اخرى للطلبة الذين التزموا بالمحاضرات ضمن التعليم االلكتروني )تسجيل الحضور، تحميل 

 .(المحاضرات وتقديم الواجبات او التقارير او االختبارات او النشاطات االخرى

و تمنح للطلبة من خالل   تقديم تقرير % ( للطالب  50الحد االدنى لدرجة السعي ) ( اعاله  4مراعاة للفقرة)  .5

في  الفصل الدراسي الثاني  ويحدد كل تدريسي نوع التقرير المطلوب )سؤال/ مناقشة مسألة علمية /كتابة 

 تجربة (  وباقي درجة السعي من االمتحانات  االسبوعية و الفصلية و النشاطات االخرى .

الى  ( (  1) حسب النموذج المرفق رقم )  والنهائي ليقوائم درجات السعي الفص يقوم التدريسي بأرسال  .6

يكون د على االقل من بدء االمتحانات وفي القسم لغرض التوثيق قبل اسبوع واح االمتحانية الفرعيةاللجنة 

 .االرسال عبر الوسائل المعمول بها 

خمسة ايام من ب اعالنها للطلبة قبل ويرفعها الى مجلس الكلية على درجات السعيبالمصادقة القسم مجلس يقوم  .7

) وفق النموذج  بدء االمتحانات ويحق للطالب االعتراض على الدرجة او تصحيح الخطأ خالل الفترة المذكورة

 .المرفق (   (2)رقم 

 

 

 

 أوالً/ المهام والواجبات الخاصة إلكمال الفصل الدراسي الثاني 

 



 

 
 

ا 

 

 

 

كتاب دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة/ قسم الدراسات  من ( 4جاء بالفقرة )ثانياً/ نشيركم إلى ما  .1

، بشأن صالحية األقسام وبأشراف ومصادقة 2020/  6/  4في  2318/ د /  3والتخطيط ذي العدد  ت م 

خاصة باالختبارات اعتماد الخيارات المجالس الكليات باستخدام الوسائل المتاحة ألداء االمتحانات االلكترونية 

كونها المنصة المعتمدة (، Google Classroomااللكترونية التي توفرها المنصات المعتمدة لدينا وهي )

 خالل فترة الدراسة.

ضمن التوقيتات التي تم تحديدها من قبل و للطلبة المشمولين اعداد الجداول الخاصة لالمتحان االلكتروني .2

ومنحهم ساعة قبل االمتحان للدخول وتسجيل ظهراً،  01:00صباحا وحتى  09:00الوزارة، للفترة من 

وتحديد ّمدة االمتحان وحسب طبيعة كل تخصص أو مرحلة دراسية على ان ال تتجاوز ثالث  الحضور

 ساعات، مع مراعاة تحديد مدة زمنية مناسبة للطالب ألداء االمتحان وفق طبيعة األسئلة.

 

من وجود الطالب داخل  والتأكدمعدة الكترونيا قبل نصف ساعة من االمتحان تسجيل حضور الطلبة بقوائم  .3

 . الصف االلكتروني

 يتم عمل حساب خاص على المنصة خاصة باللجنة االمتحانية . .4

 

ُويترك لألقسام تحديد مهام وآلية  االمتحانيةقيام التدريسيين بتصحيح إجابات الطلبة وارسالها الى اللجان  .5

 لتوثيق النتائج وتنسيق الجهود مع التدريسيين اثناء فترة االمتحانات متى تطلّب ذلك. االمتحانيةتكليف اللجان 

  

في االقسام اعداد قوائم مذكور فيها جدوال يضم اسم الطالب و ارقام األسئلة و الذي  االمتحانيةتتولى اللجان  .6

تحانية في الفروع في القسم لغرض توثيق يملئ فيما بعد من قبل التدريسيين ويجري تسليمها الى اللجان االم

 .تسجيل الدرجات االلكتروني (  ( 3مرفق رقم ) ) pdf النتائج وخالل يومين من اداء االمتحان بصيغة

تتولى مجالس االقسام تدقيق ومصادقة النتائج النهائية واعالنها للطلبة وتكون آلية مصادقة النتائج المعمول  .7

او مجلس الكلية سارية بما ال يؤثر على توقيتات اعالن النتائج للطلبة وفق كل بها وفق السياقات مجلس قسم 

 .فترة من الفترات المحددة بموجب جدول التقويم الجامعي المعمم بموجب كتاب الوزارة اعاله

تخول مجالس االقسام معالجة الحاالت الحرجة للطلبة الراسبين في المراحل كافة بعد اكمال نتائج الدور  .8

درجات( لغرض تغيير حالة الطالب من الرسوب الى النجاح او النجاح  5ل بإضافة ما ال يزيد عن ) االو

بالعبور الى مرحلة اعلى . ولمجلس الجامعة معالجة الحاالت الحرجة وفق اضيق الحدود بما ال يزيد عن 

 .الدرجات المحددة لمجالس االقسام

 

 

 

 

 : الكترونياآلية تنفيذ االمتحانات النهائية  ومهام وواجبات اللجان االمتحانية  ثانياً:

 



 

 
 

ا 

 

 

وكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /   1992لسنة  38رقم  االمتحانيةالتعليمات الخاصة باألسئلة  الى استنادا 

يتم توزيع االسئلة (  2020/  6/  4في   2318/ د /  3دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة المرقم ) ت م / 

 -:% امتحان النظري (  70 -% تقرير   30)   وكما يأتينية االمتحانية االلكترو

 طبيعة ونمط األسئلة وفقاً لآلتي : .1

بشكل موضوعي من قبل تدريسي المادة وحسب المادة العلمية التي تم تدريسها  االمتحانيةأ. تصميم االسئلة 

 للطلبة عبر المنصة االلكترونية، مع مراعاة الظروف كافّة.

ً للمهارات المطلوب تحقيقها: استرجاع المعلومات، التفسير، تطبيق المبادئ والقوانين  ب. تصنيف األسئلة وفقا

 والعالقات، استيعاب المفاهيم، تجميع األفكار، تقييم النتائج وتحليلها.

 ج. تنوع األسئلة لتشمل: نصية، رسومية، رياضية، مقالية، صح وخطا، اختيارات متعددة، فراغات، .... .

 : االمتحان النهائي )فصلي، سنوي، مقررات، تكاملي، ....( وفقاً لآلتيوزن درجة  .2

% من درجة االمتحان النهائي على تقرير يقّدمه الطالب بعد تحديد الموضوع من قبل 30أ. اعتماد وزن 

 تدريسي المادة من ضمن مفردات المادة الدراسية على شكل )مقالي، رياضي، وصفي، .... الخ(، يقدَّم بمدة ال

 تتجاوز نهاية االمتحانات المحددة.

% من درجة االمتحان النهائي لالختبار االلكتروني مّوزعة من قبل التدريسي وفقاً للفقرة 70ب. اعتماد وزن 

 ( أعاله مع مراعاة الظروف كافة.4)

ة من قبل اعتماد ورقة أسئلة مطبوعة وترسل للطالب من خالل المنصة االلكترونية المعتمدة ، وتتم اإلجاب .3

على ان  االمتحانيةوترسل اإلجابة من قبله وفقاً لآللية التي يقرها مجلس القسم/ واللجنة   A  الطالب على ورق

 تحمل ورقة اإلجابة اسم الطالب الكامل وتوقيعه.

وكذلك ضمان حصول كل طالب  اعشوائيعند رفع االسئلة على المنصة التعليمية يجب ضمان ان يكون توزيعها  .4

 على نموذج من االسئلة.

 

 

فتتتتتي أعمالهتتتتتا وفقتتتتتا للتعليمتتتتتات  اإللكترونتتتتتيستتتتتتخدم الكليتتتتتة برنتتتتتامج ستتتتتجل األستتتتتاس )الماستتتتتتر شتتتتتيت( ت  -1

االمتحانيتتتة النافتتتذة ودليتتتل اجتتتراءات شتتتؤون الطليتتتة وضتتتوابط القبتتتول وشتتتروطه وتوجيهتتتات التتتوزارة بشتتتان 

اللجتتتان والستتتجالت االمتحانيتتتة ومعالجتتتة حتتتاالت الطلبتتتة ، وتوجيهتتتات الجامعتتتة وقتتترار مجلتتتس الكليتتتة وبمتتتا 

 ال يتناقض مع سجل األساس.

رة التعلتتتيم العتتتالي والبحتتتث العلمتتتي / دائتتترة الدراستتتات والتخطتتتيط والمتابعتتتة االلتتتتزام بمضتتتمون زتتتتاب وزا   -2

ه المتضتتتتمن ـــتتتتـ( من1الفقتتتترة ) 30/  7/ 2013فتتتتي  3/  38۵2/ قستتتتم الدراستتتتات والتخطتتتتيط المتتتترقم ت م 

) اإلبقتتتاء علتتتى ستتتجل األستتتاس )الماستتتتر شتتتيت ( التتتورقي فضتتتال عتتتن ستتتجل الماستتتتر شتتتيت االلكترونتتتي ( . 

 . مضمون أي كتاب يصدر الحقا بذلك الخصوص مع مراعاة تنفيذ

 :االمتحانية االلكترونية : تعليمات األسئلة  ثالثا

 :  : السجل األساس الماستر شيت رابعا

 



 

 
 

ا 

( وطباعتتتته ورقيتتتة وتوقيعتتته pdfاعتمتتتاد الستتتجل المكتتتتوب علتتتى الحاستتتبة بعتتتد تحويلتتتة التتتى ملتتتف بصتتتيغة )   -3

حيتتتة ومتتتن ثتتتم ادخالتتته باستتتتخدام جهتتتاز الماستتتح الضتتتوئي ويتتتتم تجليتتتده وحفتتتظ نستتتخ ورقبتتتة  بأختتتتاموختهتتتا 

 .والكترونية متعددة توزع على العمادة والتسجيل والقسم 

 

 

 

في  2313/ 5استنادا الى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ذي العدد ت م 

وبناءا على توصيات مجلس الكلية في جلسته  12/5/2020في  5/2223المعطوف على كتابها ت م 28/5/2020

 لثاني ندرج لكم في أدناه الية تنفيذ كتاب الوزارة أعاله : بشأن االمتحان التكميلي ا 2/6/2020التاسعة المنعقدة في 

األقسام  تقديم التوقيتات  وبإمكان)  5/7/2020الى  25/6/2020يكون اجراء االمتحانات للفترة من  .1

 لالمتحانات بجداول االمتحانات(. المركزية واللجنة الكليةحسب تقديرها للموقف ويتم تزويد عمادة 

 .ت المذكورة بالفقرات اعاله في الية االمتحان واعالن نتائجه مراعاة نفس السياقا .2

 .تتولى االقسام وضع اي ضوابط اضافيه من شأنها تسهيل اجراء  االمتحانات وانسيابيتها .3

 

 الطلبة الذين سيشملون في االمتحان التكميلي الثاني: -1

 . 2019-2018الراسبين او الناجحين بالعبور والذين ادوا االمتحان التكميلي االول للعام الدراسي  الطلبة . أ

 الذين لم يؤدوا االمتحان التكميلي األول. 2019-2018الطلبة الراسبين في العام الدراسي  . ب

الطلبة  لوزارة.وحسب تعليمات ا 2020-2019الطلبة المرقنين والذين تمت اعادتهم للدراسة للعام الدراسي  . ت

والذين تم شمولهم بالمعالجات السابقة )الطلبة  2019-2018الراسبين بمادتين او اقل في العام الدراسي 

) ال يشمل باالمتحان  24/2/2020في  5/1558المحملين( وحسب كتاب وزارة التعليم العالي ذي العدد تم

 ياب ( .التكميلي الطلبة الراسبين بالغش او الطلبة الراسبين بالغ

 تتولى األقسام الدراسية اتخاذ مايلزم بشأن الفقرات اآلتية: -2

لديكم في لجانكم  المتوفرةالمشمولين باالمتحان التكميلي الثاني على ضوء البيانات  الطلبةتدقيق أسماء  . أ

 .االمتحانية

ال يسمح للطلبه الذين ليس لديهم درجات سعي مثبته في سجالت الماستر شيت بأداء االمتحان ولكافة المواد  . ب

 لالمتحان التكميلي.   الخاضعة

 %   100يتم احتساب درجة السعي للطالب الحاصل عليها في السنة السابقة وال يحق للطالب اداء االمتحان من . ت

 

 4 للفقرة وباإلشارةلتعليمات وانسجاما مع الظروف الحالية التي يعيشها الطالب حسب ا االمتحانيةاعداد األسئلة   . ث

 . من ثانيا أعاله

 / ثانيا أعاله.1أ/ الفقرةالتأكيد على نوع المنصات التي ستستخدم في االمتحان وحسب  . ج

باللغة العربية عند الدخول للصف االلكتروني وتسهيل  الرباعيةالتأكيد على الطلبة بوجوب تثبيت اسمائهم  . ح

 اجراءات منحهم البريد االلكتروني والباسوورد بالتنسيق مع وحدة تكنولوجيا المعلومات.  

 -: ( 2019/  2018: آلية تنفيذ امتحانات الدور التكميلي الثاني )الدور الرابع للسنة الدراسية خامسا 



 

 
 

ا 

 تعتمد الفقرات األتية  في حال نجاح الطالب باالمتحان التكميلي الثاني : -3

بالعبور يكون دوامه في المرحلة الدراسية األعلى  المشمولينفي حال نجاح الطالب في مواد الرسوب من غير  . أ

ً بالدوام واالمتحان بتلك الدروس للسنة الحالية ويعتبر  2020/2021للسنة الدراسية القادمة  وال يكون مطالبا

 .المنتهية المرحلةاذا كان الطالب في  2019-2018 الدراسيةمتخرجا من الدور الثاني للسنه 

او اقل من الذين تم شمولهم بالمعالجات السابقة )الطلبة المرقنين( بأداء االمتحان أعاله الراسبين بمادتين  الطلبة . ب

 سواء نجح الطالب بماده واحدة او مادتين.   المرحلةيستكملون السنة الدراسية الحالية مع اقرانهم بنفس 

اقل( في حالة نجاحهم باالمتحان بالعبور بعد اجتيازهم االمتحان التكميلي األول )مادتين او  نجحواالذين  الطلبة . ت

 .  المرحلةاستكمال السنة الدراسية الحالية  مع اقرانهم بنفس  بإمكانهمالتكميلي الثاني 

اما اذا كان الطالب عابرا بمادة او مادتين ونجح في احداها او بكلتا المادتين فيستمر بالمرحلة الحالية لهذه السنة  . ث

نتائجه لهذه السنة في دروس العبور فقط. وال تحسب هذه المحاولة ضمن ضمن الصفوف االلكترونية وتلغى 

 .المحاوالت االربع في حال رسوب الطالب فيها

 

 

 

 الطلبة والطالبات يرجى االطالع وااللتزام بما يأتي :  أعزاءنا

 

 الجداول المعلنة لكم . االنتباه الى موعد ووقت بدء االمتحان كما في -1

 التأكد من خدمة االنترنت ... غيرها ( . –على كافة الطلبة االستعداد لالمتحان ) تحضير الحاسبة  -2

وال تعتمتد  Gmailعلى جميتع الطلبتة االحتفتاظ بتاإليميالت و كلمتة المترور ) الباستورود ( الجامعيتة عبتر منصتة  -3

 دمة حاليا في الصفوف الكالس روم .االيميالت الشخصية و انما فقط الجامعية المستخ

(  قبل الموعد المحدد لالمتحان بوقت مناسب Class room Gmailعلى الطلبة الدخول الى منصة االمتحان )  -4

 للتأكد من الدخول وعدم ضياع الوقت .

ل جهتاز لتتوحي ( ويفضتت –هتاتف نقتتال  –جهتاز ايبتتاد  –يمكتن للطالتتب استتخدام االجهتتزة الذكيتة ) حاستتبة البتتتوب  -5

 استخدام الحاسبة ) البتوب (.

 ارتداء الزي الرسمي عند اداء االمتحان حسب تعليمات الوزارة . -6

(  Gmailعلى الطالب تعريف اسمه الرباعي الصريح وتوقيعه على ورقتة االجابتة عبــــتـر البريتد االلكترونتي )  -7

 الخاص به .

حالة وجود اي مشكلة االتصال مع القسم وحلها قبل بتدء ضرورة االلتزام بالتعليمات االمتحانية الواردة اعاله وفي  -8

 االمتحانات ...

تبليغ الطلبة باالهتمام باالمتحانات وااللتزام باإلرشادات التربوية التواردة ضتمن دليتل إدارة االمتحانتات الجامعيتة،  -9

 والنظر ألبنائنا الطلبة بعين األبوة ومراعاة الجانب التربوي والنفسي.

 

 

 

 الممتحنينللطلبة إرشادات تربوية /  سادسا

 



 

 
 

ا 

 

 

تختتول مجتتالس االقستتام فتتي اعتمتتاد مختبتتر المهتتارات وبتترامج المحاكتتاة لغتترض اعطتتاء المتتواد الدراستتية العمليتتة  .1

والمختبريتة وفتي حتال الحاجتة الضتترورية القصتوى للجانتب العملتي الميتداني فتعتتوض فتي الستنة القادمتة ضتتمن 

 . المرحلة الالحقة للطالب

 المنتهية إلى التدريسي المشرف لمناقشتها وفقاً لآللية المعتمدة في األقسام.ترسل بحوث التخرج لطلبة المراحل  .2

 . ى تقديم الدعم الفني والتقني فقطلية وحدة التعليم االلكتروني اثناء االمتحانات االلكترونية يقتصر علؤومس .3

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستاذ المساعد الدكتور

 حسن شاكر مجدي

 عميد كلية المستقبل الجامعة

 مور عامة سابعا / ا



 

 
 

ا 

 
 

 االستمارات المرفقة



 

 
 

ا 

 



 

 
 

ا 

 



اعداد وتقديم 

الدكتور ازهر محسن عبد
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2019-2020
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سوف تظهر نقوم بكتابة 

البٌريد االلكتروًن الخاص 

بالجامعة والذي ٌيحتوي 

) على األمتداد الكلية 

edu.iq



ALMUSTAQBAL UNIVERSITY COLLEGE

Iraq – Babylon



ALMUSTAQBAL UNIVERSITY COLLEGE

Iraq – Babylon



ALMUSTAQBAL UNIVERSITY COLLEGE

Iraq – Babylon



ALMUSTAQBAL UNIVERSITY COLLEGE
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Double click on 
the create class  
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Iraq – Babylon
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االعدادات الخاصة 

بالصف 

االعدادات الخاصة 

باضافة طالب او 

تدريسي 

الرابط 

الذي يرسل 

الى الطلبة 

لغرض 

االنظام الى 

الصف 

االعدادات الخاصة 

بدرجات الطلبة



ALMUSTAQBAL UNIVERSITY COLLEGE

Iraq – Babylon

الدخول الى 

االعدادات الخاصة 
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اعداد ورقة االسئلة بأستخدام 
Google Forms



معلومات االمتحان االساسية

طلبة تتصمن اعادادات عنوان االسئلة الذي يضهر للطالب ودرجة االمتحان وكذالك تحديد ال
:المراد امتحانهم وحسب الخطوات التالية

الضاهرة اعلى الشاشه في المنتصفclassworkاذهب الى قائمة 1.

حيث ان هذا االختيار مهم في ضهور اعداد create > quiz assignmentاختر 2.
الخاصة باالمتحان التي سوف توضح في الخطوات التالية

1

2



معلومات االمتحان االساسية

titleادخل عنوان االسئلة في حقل 3.

instructionsادخل تعليمات اللجنه االمتحانية في حقل 4.

وهذا االختيار مهم جدا في جميع درجات الطلبة في حالة grade importingقم بتفعيل اختيار 5.
تم اختيار التصحيح التلقائي من قبل المنصة

اختر جميع الطلبة وبعكسه سوف لن تضهر االسئلة الى الطلبة6.
.يجب اعداد تحديد الطلبة بعد انضمامهم الى الصف الخاص بالقاعه االمتحانية وبخالفه لن تضهر لهم االسئلة: مالحضه 

.pointsضع درجة االمتحان في حقل 7.

لمعرفة الطلبة الذين قاموا بأرسال Dueاختر الوقت والتأريخ الذي ينتهي في االمتحان في حقل 8.
اجوبتهم قبل او بعد نهاية االمتحان 

ويفضل ان يكون العنوان هو تأريخ topicاختر العنوان الذي تضهر فيه االسئلة في حقل 9.
.االمتحان

لالنتقال الى اعداد ورقة االسئلةgoogle formقم بالضغط على 10.



3

4

5

6

7

8

9

النه يمكن الطلبة من الوصول الى االسئلةassignالتقوم بالضغط على الزر : مالحصة 

10

اضغط هنا لالنتقال الى اعدادت ورقة االسئلة



اعداد ورقة االمتحان: ثانيا 

:كما موضع في االتي2و الموقع 1ادخل عنوان ورقة االسئلة في الموقع 1.

اضغط هنا لبدء االعدادات



اعداد ورقة االمتحان

اضغد على اعداد في اعلى الشاشة وعلى اليمن سوف تضهر لك واجة االعدادات الرئيسة2.

اتبع التعليمات الموضحة في الشكل ادناه3.


