
يقين هركز ابي سيٌا للتعلين االلكتروًي دورة 
 (أدارة اللجاى االهتحاًيت االلكتروًيت)

م حارث عبذهللا حسيي.أ  
 تذريسي في كليت علوم الحاسوب والرياضياث

 
 

 بالتعاوى هع كليت
 علوم الحاسوب والرياضياث و كليت التربيت البذًيت 



 االجندة

 2021-3-9الٌوم االول •

ًعوامل نجاح التعلٌم االلكترون. 

المطلوب الدارة اللجان االمتحانٌة االلكترونٌة. 

خطوات العمل. 

 2021-3-10الٌوم الثانً •

استخدام كوكل فورم النشاء االسئلة االمتحانٌة 

توزٌع الصالحٌات. 



 مالحظت

 ماتم هو المحاضرة هذه فً له التطرق ماسٌتم جمٌع

 الحاسوب علوم كلٌة فً الماضٌة السنة فً تجربته

 الخطوات ان حٌث,الحاسوب علوم قسم والرٌاضٌات

 .والتصوٌب والتعدٌل للنقاش وقابلة اجتهادٌة

 

 



 عوامل نجاح التعليم االلكتروني

 المستخدمةو االدوات أختٌارالبرامج 

 التدرٌسً الطالب



 الطالب
 

 الطلبةمع التواصل واالتصال. 
 الدراسٌةأنشاء مجموعة على الواتساب للتواصل مع ممثلً المراحل. 
 تضم المجموعة السٌد عمٌد الكلٌة و رئٌس القسم و مقرر القسم و مشرفً االرشاد التربوي للمراحل

 .الدراسٌة
أنشاء قناة على التلكرام لكل مرحلة دراسٌة. 
 بٌانات , العنوان الحالً, عنوان الطالب االصلً,معلومات الطالب)أنشاء قاعدة بٌانات تشمل

 (.االتصال بالموباٌل
أنشاء برٌد الكترونً رسمً لكل طالب على نطاق الجامعة. 
تخصٌص برٌد الكترونً رسمً للقسم على نطاق الجامعة. 
تخصٌص برٌد الكترونً رسمً على نطاق الجامعة لكل مرحلة دراسٌة. 

 
ممثلً المراحل الدراسٌة كان لهم دور كبٌر فً انجاح العملٌة التعلٌمٌة. 

لقاء اسبوعً ثم نصف شهري للوقوف على المشاكل و محاولة حلها. 
اعطائهم دور فً حل المشاكل. 
أعادة انتخاب ممثلً المراحل. 

 
ًالتحول الى العالم الرقم. 

ًلقاءات متكررة مع الطلبة وفدٌوات تعلٌمٌة و صور تعلٌمٌة عن كٌفٌة التعامل فً العالم الرقم. 
وهكذا. الطلبات عن طرٌق البرٌد الرسمً للطالب الى البرٌد الرسمً للقسم 

 

 

 

 

   



 البريد االلكتروني الرسمي للطلبت



 التدريسي
 .مشاركة المعرفة•

 .صف مجلس القسم•

 .محاضرات ٌومٌه فً مجال البرامج التً سوف ٌعتمدها القسم فً مجال التعلٌم االلكترونً•

 .توزٌع البرامج على التدرٌسٌٌن•

 .ورش عمل وندوات الفرٌق الوزاري•

 .االسبوع الثقافً للتعلٌم االلكترونً فً قسم علوم الحاسوب•

 

 .مرشدي المراحل الدراسٌة•

 .تقٌٌم المحتوى الرقمً للصفوف االلكترونً ومدى تنضٌم تلك الصفوف•

 .مواقف ٌومٌة عن سٌر المحاضرات االلكترونٌة ونسب تواجد الطلبة•

 .التواصل بصورة مباشرة مع ممثلً المراحل الدراسٌة وادارة القسم والكلٌة•

 .لقاءات اسبوعٌة ثم نصف شهرٌة لمناقشة المشاكل و محاولة اٌجاد الحلول•

 

 الحقوق والواجبات•

 .تعلٌمات مجلس الكلٌة. عدم التواجد فً المحاضرة االلكترونٌة ٌعتبر غٌاب عن الدوام الرسمً•

 .مواقف ٌومٌة عن سٌر المحاضرات االلكترونٌة•

 .ان ٌكون اٌجابً•
 

 



 البراهج الوستخذهت والوعتوذة في القسن



 المطلوب الدارة اللجان االمتحانٌة

 .برٌد الكترونً رسمً للقسم -:اوال

ٌكون استالم السعٌات النهائٌة عن طرٌق البرٌد الرسمً للقسم. 

البرٌد الرسمً طرٌقة رسمٌة للتعامل مع التدرٌسً والطالب. 

 

 .االسئلة النهائٌة واالجوبة -:ثانٌا

ٌفضل اعتماد نموذج موحدة لجمٌع المواد الدراسٌة قدر االمكان. 

على العموم هناك ثالث انواع من االمتحانات النهائٌة 

 للمواد الرٌاضٌة والهندسٌة(. PDF)عن طرٌق التكلٌف 1.

 .للمواد التً تقبل اختٌارات متعددة وغٌرها Google Formعن طرٌق نماذج 2.

 .مع امكانٌة ارفاق صورة Google formعن طرٌق 3.

 استالم االسئلة واالجوبة االمتحانٌة عن طرٌق البرٌد الرسمً

 

 

 

 



 المطلوب الدارة اللجان االمتحانٌة... ٌتبع

 .اعضاء اللجنة االمتحانٌة على المراحل الدراسٌةتقسٌم  -:ثالثا

ٌضمن التعامل االنً مع المشاكل التً من الممكن ان تحصل. 

 ٌتم اعالم المرحلة الدراسٌة بمعلومات اتصال التدرٌسً فً حال حدوث

 مشاكل او معوقات فً االمتحان

 

 .صف الكترونً لكل مرحلة دراسٌة مخصص الداء االمتحانات النهائٌة -:رابعا

ٌتم انشائة باستخدام البرٌد الرسمً للقسم 

 جمٌع الطلبة الى الصف االلكترونً عن طرٌق البرٌد الرسمًدعوة. 

التاكد من ان جمٌع الصور الشخصٌة واالسماء كما فً تعلٌمات الوزارة. 

 



 المطلوب الدارة اللجان االمتحانٌة... ٌتبع

قناة على التكلرام لكل مرحلة , قناة ردٌفة للتواصل السرٌع مع الطلبة -:خامسا

 (.التلكرام ٌضمن الخصوصٌة للطلبة والتدرٌسٌٌن)دراسٌة 

 

برٌد الكترونً رسمً لكل مرحلة دراسٌة ٌدار من قبل اعضاء اللجنة  -:سادسا

 .الدراسٌةالمكلفٌن بالمرحلة 

 

 .تسجٌل حضور الطلبة عن طرٌق استمارة ٌومٌة لكافة المراحل الدراسٌة -:سابعا

 



 خطوات العمل

نشر االسئلة من قبل التدرٌسً باستخدام كوكل فورم ومشاركتها فً الصف االلكترونً 

 1 المخصص للمرحلة الدراسٌة

 استالم االسئلة من قبل الطالب فً الوقت المحدد لالمتحان

 تسجٌل حضور الطالب فً االستمارة االلكترونٌة وحسب الٌوم

التوصل مع الطلبة عن طرٌق قناة التلكرام من قبل اعضاء اللجنة كل حسب المرحلة 

.الدراسٌة فً حال وجود مشاكل  

2 

3 

4 



 العملخطوات ....ٌتبع 

 5 استالم االجابة من الطالب عن طرٌق الكوكل فورم او التكلٌف

(البرٌد الرسمً لكل مرحلة دراسٌة)استالم االجابة من الطلبة عن طرٌق القناة الردٌقة   

تجمع االجابات و توحد من قبل اعضاء اللجنة وترسل عن طرٌق البرٌد الرسمً لكل 

(ترسل نسخة لرئاسة القسم)مرحلة الى التدرٌسً المعنً   

ترسل النتائج النهائٌة من قبل التدرٌسً الى ممثل اللجنة االمتحانٌة للمرحلة الدراسٌة 

. ونسخة لرئاسة القسم  

6 

7 

8 



برنامج دروب بوكس تحفظ نسخة احتٌاطٌة من االجابات باستخدام   9 

 العملخطوات ....ٌتبع 

.اكمال النتائج مسؤولٌة اعضاء اللجان االمتحانٌة وحسب المراحل  10 



 شكرا لكم


