
كلٌة العلوم للتعلٌم بٌانات 

 اإللكترونً

مواصفات ورقة عمل كلٌة العلوم لمؤتمر التقوٌمً 

 االول لجامعة المثنى 



للتحول للتعلم االلكترونً منذ بداٌة  وسرٌعهاجراءات فعالة وحقٌقٌة العلوم بسلسلة قامت كلٌة 

برسالة الكلٌة اهتمامها الخاص طلبتها ولتأكد لتترجم دور الجامعة والكلٌة  فً خدمة الجانحة  

......للتنمٌة و تسلحه بالعلم والمعرفة والخبرات و المهارات الالزمة كأداة   

 االستاذ الدكتور

لٌث عبد الحسن 

 جواد  محمد

 عمٌد الكلٌة 



 محاور ورقة عمل كلٌة العلوم   

 المحور الثانً 

 المحور االول 

 المحور الثالث 

01 

02 

03 

• للكلٌه االساسٌهالبٌانات   

•  معلومات التعلٌم االلكترونً 

• االلكترونٌه االمتحانٌه واللجنهااللكترونً االمتحان   
•  جودة التعلٌم االلكترونً

• والمقترحات المقدمة من قبل عمادة الكلٌة االراء  

•  خطة كلٌة العلوم للتعلٌم المدمج 

•  تكٌؾ المواد العملٌة 

•  مالئمة مشارٌع التخرج للتعلٌم االلكترونً 





 نبذه عن الكلٌة 

تهدف الكلٌة الى مواكبة التطورات العلمٌة التً شهدها عالمنا المعاص.  2002العلوم هً احدى كلٌات جامعة المثنى اسست عام 

ر وصوال الى تحقٌق اهدافها العلمٌة فً تقدٌم كل ما ٌمكن من معلومات علمٌة ومنهجٌة للطالب للمساهمة فً دفع عجلة التطور و

 .القٌام بدورها فً تحقٌق النهضة الشاملة فً جمٌع مجاالت الحٌاة 

وكان عدد طلبتها خالل العام الدراسً (  الرٌاضٌات وتطبٌقات الحاسوب –علوم الحٌاة  –الفٌزٌاء  –الكٌمٌاء ) تضم الكلٌة اقسام 

 .تدرٌسً   101وطالبة فٌما بلغ عدد اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة طالب 1447بواقع  2020/ 2019

م.الفرع العلمً وعلى اساس التنافس فً المعدالت / ٌتم القبول عن طرٌق القبول المركزي وٌقبل فٌها خرٌجو الدراسة االعدادٌة 

 .دة الدراسة فً الكلٌة اربع سنوات ٌمنح بعدها المتخرج شهادة البكالورٌوس فً االختصاصات العلمٌة المذكورة اعاله 

والت 2007ومع صدور االمر الوزاري بأنشاء جامعة المثنى عام . 2004/2005تخرجت اول دفعة فً الكلٌة فً العام الدراسً 

 .ي اصبحت فٌها الجامعة الورٌث لكلٌات المثنى والتً كانت تتبع جامعة القادسٌة بما فٌها كلٌة العلوم 

200كان من اهداف ادارة الجامعة تطوٌر الواقع التعلٌمً فً المدٌنة حٌث تم استحداث الدراسة المسائٌة فً بداٌة العام الدراسً 

خطوة اولى فً طرٌق اكمال . انضم قسم الكٌمٌاء باستحداث الدراسات المسائٌة 2017-2016وخالل العام الدراسً .  7/2008

والتً    2008/2009الدراسات العلٌا للحصول على شهادة الماجستٌر تم افتتاح الدراسات العلٌا لقسم علوم الحٌاة للعام الدراسً 

(ماجستٌر ) استقبلت طلبتها ضمن خطة وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وافتتح قسمً علوم الكٌمٌاء والفٌزٌاء  دراسات علٌا 

 .2017-2016خالل العام الدراسً 

كما تشرف الكلٌة على اصدار مجلة علمٌة فً اختصاصات العلوم الصر, تضم الكلٌة كذلك عدد من الوحدات العلمٌة واالدارٌة 

 .فة والتطبٌقٌة بعنوان مجلة المثنى للعلوم الصرفة



 بٌانات االقسام العلمٌة 

99.8% 

قسم الرٌاضٌات وتطبٌقات 

 الحاسوب

نسبة انضمام الطلبة 

 للتعلٌم االلكترونً

99% 

الكٌمٌاء    

نسبة انضمام الطلبة 

 للتعلٌم االلكترونً

97.6% 

 قسم علوم الحٌاة 

نسبة انضمام الطلبة 

 للتعلٌم االلكترونً

97.5% 

 قسم الفٌزٌاء 

نسبة انضمام الطلبة 

 للتعلٌم االلكترونً

الكل عدد الطلبة 257 568 389 190

 ي

عدد اعضاء هٌئ 24 33 18 12

 ة التدرٌس 



:اجراءات عمادة الكلٌة للتحول للتعلٌم االلكترونً   

 بٌئة تفاعلٌة من خالل األجهزة والتقنٌات اإللكترونٌة الجدٌدة، ووجود تنوع فً مصادرخلق  -1. 

 .المعلومات والخبرة

 دعم وتحسٌن عملٌة التواصل بٌن الطلبة والتدرٌسٌٌن والمعٌدٌن من المناقشات الهادفة.2

 .باالستعانة بقنوات االتصال اإللكترونٌة

 المهارات التقنٌة الستخدام األجهزة الحدٌثة والتقنٌات اإللكترونٌة، التً التدرٌسٌٌنإكساب .3

 .تساعد فً عملٌة التعلم الجماعً والتعلم الذاتً

الطلبة المهارات التقنٌة الالزمة الستخدام وسائل االتصال اإللكترونٌة الالزمة فً إكساب .4

 .اإللكترونًعملٌة التعلٌم 

 دور التدرٌسً فً بٌئة العملٌة التعلٌمٌة حتى ٌواكب التطور العلمً والتكنولوجٌاتطوٌر .5

 .المتالحقة والتً تستمر بالتغٌر

 دائرة اتصاالت الطلبة من خالل شبكات االتصاالت العالمٌة والمحلٌة وعدم االعتمادتوسٌع .6

 .على التدرٌسً كمصدر وحٌد للمعلومات والمعرفة

:عقدت الكلٌة عدة جلسات تشاورٌة ورسمٌة بخصوص  

فً الكلٌةتشكٌل لجنة التعلٌم االلكترونً   

التدرٌسدددٌٌن علدددى انشددداء صدددفوؾ بددددء .1

اإللكترونٌددددة بددددالمواد الدراسددددٌة الن رٌددددة 

 .والعملٌة ضمن المنصات المختلفة 

الطلبة على االنخراط فً الصفوؾ حث -2.

اإللكترونٌدددة بدددالمواد الدراسدددٌة الن رٌدددة و 

 .العملٌة 

تشجٌع التدرٌسٌٌن على اجراء نقاشدات -3

 فدٌوٌدةتفاعلٌة بعد انشاء التدرٌسً لمدادة 

 .اسئلةو وضع لكل محاضرة تعلٌمٌة 

 



 خطة الكلٌة لتطبٌق ن ام •

 االلكترونًالتعلٌم •

•2019-2020 
على االنخراط بالورش و المحاضرات بدء التدرٌسٌٌن •

المنصات التعلٌمٌة  وفتح الصفوف التعلٌمٌة على 

 Moodleالدراسٌة االلكترونٌة و البدء باستخدام منصة 

لتوجٌهات السٌد رئٌس المركزٌة فً الجامعة وفقاً 

لجامعة المحترم و متابعة السٌد عمٌد الكلٌة المحترم بهذا 

 .الصدد

 .صٌاغة االلٌات للتعلٌم االلكترونً •

اآللٌات ادارة المنصات االلكترونٌة واالمتحانات •

 .االلكترونٌة 

 جدول ٌمثل بعض اجراءات الكلٌة 

2020-5-2م فً  10كتاب  الى االقسام العلمٌة كافة  متطلبات التعلٌم االلكترونً الفصل الدراسً الثانً/ م  

2020-5-3س فً  87 الى االقسام العلمٌة كافة  توجٌهات  

2020-5-12فً 1136 امر اداري منسق التعلٌم االلكترونً/م  

 20االمتحان التكمٌلً المحاولة الثانٌة للعام الدراسً/ م

18-2019 
2020-5-31 م ف14ًكتاب المرقم  الى االقسام العلمٌة كافة   

2020-6-3م فً  16كتاب  الى االقسام العلمٌة كافة  فً التعلٌم االلكترونً االمتحانٌةمهام اعضاء اللجان / م  

 (الٌة تنفٌذ االمتحانات النهائٌة االلكترونٌة / م –

 2019-2018 للعام الدراسً) الدراسات االولٌة  

 الى االقسام العلمٌة كافة 

 

2020-6-13م فً 19كتاب المرقم   

 

الٌة كتابة التقرٌر المطلوب فً االمتحانات النهائٌة ا/ م 

 لنهائً االلكترونٌة

 الى االقسام العلمٌة كافة 

 
2020-6-24مفً 24كتاب المرقم   

2020-6-29ح فً 17كتاب المرقم  مكتب المساعد العلمً  كالس روم االلكترونٌة كوكلاستخدام منصة / م  

2020-7-23فً 1468 امر اداري (  الٌة تنفٌذ االمتحانات النهائٌة االلكترونٌة / م –  

2020-8-24فً  1716 امر اداري جداول االمتحانات النهائٌة للدراسات ال اولٌة/ م  

2020-8-23فً  1707 قسم الشؤون العلمٌة  تجربة كلٌة العلوم فً تطبٌق التعلٌم االلكترونً/ م  

 االلكترونٌة فً المتحانات  االمنصاتالٌد ادارة  /م

 النهائٌة  الدراسات االولٌة 

 امر اداري

 
2020-9-3فً  1853  



 الجهود التً قدمتها االقسام العلمٌة فً مجال التعلٌم االلكترونً
 عقد الجلسات  و اللقاءات االستثنائٌة ، االعتٌادٌة  و االفتراضٌة لغرض تطبٌق سبٌل  هذا النوع من التعلم و مواصلته مع الطلبة

 

 مجالس اقسام الكترونٌة     5

 جلستٌن اعتٌادٌة  2
 الفٌزٌاء

 الرٌاضٌات 

ب على  التدرُّ

تكنولوجٌا التوصٌل 

سواء كان األمر 

. للطلبة أو للتدرٌسٌٌن  

فهم وتحلٌل نقاط 

القوة والضعف فً 

األسالٌب المّتبعة 

 للتواصل مع الطلبة

وضَع خطٍط جدٌدة 

للتحول   وسرٌعه

 للتعلٌم االلكترونً

Biology 

Mathematics 
Chemistry 

Physics 

 الكترونٌة     اقساممجالس  4

 جلسات اعتٌادٌة  9

 مجالس اقسام الكترونٌة    3

 اعتٌداٌةجلستٌن  2

 مجالس اقسام الكترونٌة     4

 جلسات اعتٌادٌة  4

 الهدف من عقد المجالس االستثنائٌة 



D
 

D
 

D
 

D
 

D
 

 جداول المحاضرات  –جاهزٌة التكلٌفات– 

 .رسمٌة للطلبة  اٌمٌالت

 

 فتح منصات التعلٌم االلكترونً واضافة منسق

 .المرحلة 

 

تسجٌل اسماء المسجلٌن على المنصات  . 

 

  تزوٌد العمادة بالبٌانات االسبوعٌة حسب الجداول

 .المتابعة واالنجاز 

االلكترونً فً االقسام العلمٌة التعلٌم متطلبات   

 حسب توجٌهات 

العلمٌة بالك لالقسامعمادة الكلٌة 

 تاب 

 2020-5-2م فً  10المرقم 



 رؤٌا كلٌة العلوم لتطوٌر التعلٌم االلكترونً 

 فً االقسام العملٌة 

البدء بعملٌة التخطٌط للمناهج الدراسٌة عن 

 .المنهج الرقمًطرٌق 

 :تحسٌن التخطٌط والتن ٌم.1

إّن زٌادة فعالٌة التعلٌم اإللكترونً تتطلب تقوٌة 

ٌُنصح بالتركٌز على  المهارات وزٌادتها، و

ترسٌخ المهارات الموجودة أصالً كً تكون 

 .أساساً ألّي مهارات جدٌدة

 :استعمال مهارات التدرٌس الفّعال.2

ٌمكن للمدرس أن ٌحّدد الحاجات الفردٌة لكّل 

 طالب، وٌسعى إلى تحقٌقها عن طرٌق

استخدام التغذٌة الراجعة، والخطط الفّعالة 

 للتفاعل المتبادل

تحسٌن التؽذٌة الراجعة والتفاعل .3

 :المتبادل

ٌّته تتطلب شعور الطلبة  إّن كفاءة التعلٌم وفعال

 بالراحة اتجاه طبٌعة التعلّم اإللكترونً،

ولذلك ٌجب أن ُتبذل بعض الجهود من أجل 

 تحفٌز الطلبة ومالءمة احتٌاجاتهم،

 :توفٌر حاجات الطالب.4

ب على تكنولوجٌا التوصٌل سواء كان  التدرُّ

التأكد من إعداد . األمر للطلبة أو للتدرٌسٌٌن

 .الخاصة بالتواصل والعملالمواقع  بالمعدات 

 ثقافة التعلٌم االلكترونً

فهم وتحلٌل نقاط القوة والضعف فً األسالٌب .

 الصوت،: المّتبعة للتواصل مع الطلبة، مثل

 والصورة، والبٌانات

 التقٌٌم الذاتً



 فً كلٌة العلوم   نشر ثقافة التعلٌم االلكترونً

 ورش عمل 
 الكترونًطرٌقة اعداد اختبار 

 Goolge Formsباستخدام   

 اصدارات كلية العلوم 

 كالس للكوكلكٌفٌة ضبط االعدادات 

  االمتحانٌةروم اضافة االسئلة   

 منوسحب الماستر والتصحٌح 

 المنصة  

 ندوات 
تطبٌق االن مة الجودة من 

الندرٌسقبل عضو الهٌئة   

 اختبارات تجريبية 
 اربع اختبارات تجرٌبٌة على 

كالس روم للطلبة  كوكلمنصة   

 دلٌل ضوابط وشروط الفعالٌات 

االلكترونٌة بكلٌة العلوم والنشاطات   

 دلٌل

 بناء وإعداد طرق تقٌٌم الطلبة

 )التعلم عن بعد(بالتعلٌم االلكترونً 

 .فً االقسام العلمٌة 

الٌة وتعلٌمات التعلٌم اإللكترونً 

 فً الكلٌة



 دورات

 ندوات

محاضرات 

 نوعٌة 

ورش 

 عمل

 حلقات

 فترة التعلٌم االلكترونًخالل  بالكلٌه الخاصه األنشطه 

 الجانحهوالمقارنة بالفعالٌات قبل  

 ندوات ورش عمل
دورات 
 تدرٌبٌة 

 استاذ زائر
محاضرات 

 نوعٌة
 حلقات نقاشٌة

3 حضوري 2 7 0 4 15

8 الكترونً 7 0 5 8 11

0
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16

 %100والنشاطات بنسبة حاف ت الكلٌة على اكمال جداول  منهاج الفعالٌات 

 فً تبدٌل الفعالٌات الى الكترونٌة



خالل فترة التعلٌم االلكترونً بالكلٌه الخاصه األنشطه   
19 كوفٌدمكافحة وباء   الندوات  ورش عمل ومحاضرات نوعٌة  االستاذ الزائر 

 

 حلقات نقاشٌة

-COVIDاالثر االٌجابً لفٌروس

كورونا المستجد على التلوث ا 19

 لصناعً

Dr.zeyad  

tariq 

Shanxi univer

sity 
 06/09/2020 وباء العصر..كورونا 

 رؤٌة االسالم للكون والعوالم 

 الحس مافوق

26/4/202

0 
Sterilization& Disinfection 

17/5/20

20 

اهم المطهرات والمعقمات المستخدم

 covid-19ة لمكافحة جائحة 
Malek Qaisi 

Manchester m

etropolitan uni

versity 

Normal Flora and Healthy 05/03/2020 

COVIDاالثر االٌجابً لفٌروس

كورونا المستجد على التلوث  19-

 الصناعً

30/4/202

0 
Normal Flora and Healthy 

05/03/2

020 

 كورونا الحقٌقٌة والشائعات الزائفة

 تعاطٌهاواضرار  االمفٌتامٌنات

Dr.Syed Zuh

aib Haider 

 Rizvi 

FAST UTHM  ً23/4/2020 طرق الوقاٌة.دورة الجهاز المناع 

 والمعقماتاهم المطهرات 

 جائحةالمستخدمة لمكافحة  

 covid-19 

20/4/202

0 

Hormones concerning  

with fracture healing 

21/5/20

20 

الصحة البدنٌة والوقاٌة الحقٌقٌة من 

 االمراض

الوقاٌة من فاٌروس كورونا المستج

 د حسب التجربة الصٌنٌة

  Dr.Jose طرق الوقاٌة.دورة الجهاز المناعً 

Prados 

University of L

eicester 

لمسالة انت الرٌاضٌاتٌةبعض النماذج 

 المعدٌة الالمراضشار 
27/4/2020 

 والشائعاتكورونا الحقٌقٌة 

 الزائفة 
2-5-2020 

فعالٌة النباتات فً زٌادة كفاءة الجهاز 

 المناعً فً جسم االنسان

30/4/20

20 

استخدام تقنٌات الذكاء الصناعً فً 

 مواجهة االوبئة
رحمن المسافر . د

 الموسوي

للصنا براورشركة 

عات الكٌمٌاوٌة الم

 امرٌكا/ تقدمة 

طرٌقة اعداد اختبار الكترونً باستخدا

 Goolge Formsم 
25/4/2020 

 قبلتطبٌق االنظمة الجودة من 

 الندرٌسعضو الهٌئة  

17/4/202

0 
Caly Spectrum 

23/4/20

20 

 فعالٌة النباتات فً زٌادة كفاءة 

المناعً فً جسم االنسانالجهاز   

 احسان. د.م.أ

 جبار كاظم 
 جامعة القادسٌة

التلوث االشعاعً والكشف عن التلوث 

 االذابً التالقبطرٌقة 
21/4/202 

من ردهة العزل طالب الكٌمٌاء 

 ٌسالون

20/4/202

0 
 مقدمه تعرٌفٌة فً علم الفلك

18/4/20

20 

 من ردهة العزل طالب الكٌمٌاء 

 ٌسالون

 

Shanxi univer

sity 

MDI JADE بواسطة برنامج XR

D تحلٌل نتائج 
 طعاطٌهاواضرار  االمفٌتامٌنات 22/4/2020

10-5-202

0 

 فًاستخدام تقنٌات الذكاء الصناعً 

 مواجهة االوبئة 

19/4/20

20 

كالس  للكوكلكٌفٌة ضبط االعدادات  وباء العصر..كورونا 

والتص االمتحانٌةروم اضافة االسئلة 

 حٌح وسحب الماستر من المنصة

06/10/2020 
 الحقٌقٌةالصحة البدنٌة والوقاٌة 

 من االمراض 

11-5-202

0 

 العٌوب البصرٌة للعٌن وطرق 

 عالجها

20/4/20

20 





 المحور الثانً 

 االمتحانٌه واللجنهاالمتحان االلكترونً 

 جودة التعلٌم االلكترونً

 تكٌؾ المواد العملٌة 

 مالئمة مشارٌع التخرج للتعلٌم االلكترونً 

 



فً االقسام العلمٌة التعلٌم االلكترونً معلومات   

  الرٌاضٌات الكٌمٌاء الفٌزٌاء  علوم الحٌاة

250 عدد الفٌدٌوهات 555 471 425

394 المحاضرات hعدد  491 188 420

0

100

200

300

400

500

600

 المرفوعهوالمحاضرات  الفٌدٌواتعدد 
 على المنصات التعلٌمٌة فً االقسام العلمٌة



التعلٌم االلكترونً لقسم علوم الفٌزٌاءمعلومات   
 جدول عدد القنوات والمنصات ووصفها  للفصل الدراسً الثانً واالول

الفٌدٌوهاتعدد   
 التعلٌمٌة فً القناة 

ونوععدد   
 المحاضرات المرفوعة 

تواجدنسبة   

  الطلبة فً 
 القناة

 اسم القناة او المنصة تارٌخ االنشاء وصؾ القناة

555 491 98 % 

منصة تعلٌم الكترونً 

مجانً تهدف وضع و

 توزٌع وإجراء 

 االختبارات
 

7/3/2020 
Google classr
oom +Moodle 

جدول عدد المحاضرات المرفوعة ب

 word - pdf- ppt صٌغة

 ppt word pdf المرحلة
 80 20 - األولى
 101 4 15 الثانٌة
 133 4 10 الثالث
 111 3 10 الرابع



الرٌاضٌاتالتعلٌم االلكترونً لقسم علوم معلومات   
 جدول عدد القنوات والمنصات ووصفها  للفصل الدراسً الثانً واالول

جدول عدد المحاضرات المرفوعة ب

 word - pdf- ppt صٌغة

 ppt word pdf المرحلة

 95 31   االولى
 100 25   الثانٌة
 75 27   الثالثة
 75 15   الرابعة

عدد الفٌدٌوهات التعلٌ
 مٌة فً القناة

عدد ونوع المحاض
 رات المرفوعة

نسبة تواجد الطلبة فً 
 القناة

 اسم القناة او المنصة تارٌخ االنشاء

425 300(pdf) 
120(doc) 

 Class room 2020/اذار 85%

  YouTube 2020/نٌسان %85 فٌدٌو 425
 telegram 2020/اذار 85%   25



الكٌمٌاء التعلٌم االلكترونً لقسم علوم معلومات   
 جدول عدد القنوات والمنصات ووصفها  للفصل الدراسً الثانً واالول

جدول عدد المحاضرات المرفوعة ب

 word - pdf- pptصٌغة 

 ppt word pdf المرحلة

 54 3 27 االولى
 44 1 9 الثانٌة
 65     الثالثة
 24   24 الرابعة

عدد الفٌدٌوهات التعلٌ
 مٌة فً القناة

عدد ونوع المحاض
 رات المرفوعة

نسبة تواجد الطلبة فً 
 القناة

 اسم القناة او المنصة تارٌخ االنشاء

71 Pdf 188 98% 2020/اذار 

Moodle 

Telegram 

youtube 

Class room 



الحٌاة التعلٌم االلكترونً لقسم علوم معلومات   
 جدول عدد القنوات والمنصات ووصفها  للفصل الدراسً الثانً واالول

جدول عدد المحاضرات المرفوعة ب

 word - pdf- pptصٌغة 

 ppt word pdf المرحلة

 33 - 7 االولى
 40 - 6 الثانٌة
 69 - - الثالثة
 77 - - الرابعة

عدد الفٌدٌوهات التعلٌ
 مٌة فً القناة

عدد ونوع المحاض
 رات المرفوعة

نسبة تواجد الطلبة فً 
 القناة

 اسم القناة او المنصة تارٌخ االنشاء

250 Pdf 394   98% 1/3/2020 

Moodle 

Telegram 

youtube 

Class room 



المثنىاستمارة خالصة ن ام التعلٌم االلكترونً فً جامعة   

للفصل الدراسً االول للعام الدراسً    

المئوٌة من المنهاج المقرر النسبة 

 ن امتؽطٌته باستخدام الذي 

 الىالتعلٌم االلكترونً 

 المنهاج الكلً

لتدرٌسٌٌن المسجلٌن فً اعدد 

 برامج

 التعلٌم االلكترونً

فً برامج (الفعلً)حضور الطلبة نسبة 

 عددالتعلٌم االلكترونً الى 

 المسجلٌن

 المعتمدة فً )المنصات(البرامج 

 ن ام التعلٌم االلكترونً

65% 93% 100%  Moodle , 

 google 

classroom, 

 telegram 

 zoom.    



المثنىاستمارة خالصة ن ام التعلٌم االلكترونً فً جامعة   

الدراسًالثانً للعام للفصل الدراسً     

 المحاضراتاستمارة متابعة 

عدد المواد الدرا القسم ت

سٌة لجمٌع المر

 احل

معدل عدد البرا

مج االلكترونٌة  

 المستخدمة

نسبة انجاز المحا

ضرات االلكترونٌة ا

لى المجموع الكلً 

 للمحاضرات 

نسبة انجاز االمت

حانات الٌومٌة ال

ى المجموع الكلً 

 للمواد

نسبة انجاز التقار

الى ٌر االسبوعٌة 

المجموع الكلً ل

 لمواد

نسبة انجاز الوا

جبات الٌومٌة ا

لى المجموع ال

 كلً للمواد

النسبة المئو

ٌة الكمال الم

 نهاج

محاضرة  3 30 الفٌزٌاء 1 27 23% 23% 30% 70% 

محاضرة  3 29 الكٌمٌاء 2 29 31% 31% 52% 65% 

محاضرة  4 29 علوم الحٌاة 3 29 28% 38% 38% 65% 

4 
الرٌاضٌات وتطبٌقا

 ت الحاسوب
 %65 %31 - %3 26محاضرة  3 26

النسبة المئوٌة لل/ المجموع

 كلٌة عموما
 %66 %38 %24 %22 اسبوع واحد 3 114



 النسبة المئوٌة النت ام وحضور الطلبة بالمنصات 

%97.6الحٌاة علوم   

للتع انضموعدد الطلبة الذٌن  عدد الطلبة المرحلة
ً بالفصل االول  لٌم االلكترون

   انضموعدد الطلبة الذٌن 

االلكترونً بالفصل للتعلٌم 
 الثانً

 89 61 91 االولى
 96 96 98 الثانٌة 
 72 72 75 الثالثة 
 84 83 85 الرابعة

عدد الطلبة الذٌن انضموا للتعلٌم  عدد الطلبة  المرحلة 
ً بالفصل االول  االلكترون

عدد الطلبة الذٌن انضموا للتعل
 ٌم االلكترونً بالفصل االول

 73 74 79 األولى

 90 90 92 الثانٌة

 42 42 42 الثالثة

 73 74 44 الرابعة

 عدد الطلبة المرحلة
للتعلٌ انضموعدد الطلبة الذٌن 

 م االلكترونً بالفصل االول

عدد الطلبة الذٌن انضمو لل

تعلٌم االلكترونً بالفصل الثا
 نً

 78 70 78 االولى
 47 40 47 الثانٌة
 31 31 32 الثالثة
 33 32 33 الرابعة

% 99.8الرٌاضٌات  

 عدد الطلبة  المرحلة 
للتعلٌ انضموعدد الطلبة الذٌن 

 م االلكترونً بالفصل االول

عدد الطلبة الذٌن انضمو للت

علٌم االلكترونً بالفصل االو
 ل

 108 107 109 االولى
 130 130 130 الثانٌة
 117 117 118 الثالثة
 82 82 82 الرابعة

%99الكٌمٌاء  

%97.5الفٌزٌاء  



 نوعٌة تقٌٌم طلبة القسم العلمً

 ..(ٌومٌةامتحانات –انشطة –تقارٌر ) 

 

 تقارٌر 

 مسائل بالمعادالت 

 نشاطات عصؾ ذهنً

 رسومات وتوضٌحات  سرٌعهاسئلة 

ٌعطى للطالب اجابة فكره •

 .علمٌة تحتاج الى فهم اكثر 

 ٌعطً للطالب مشكلة تطبٌقٌة •

اجابة الطالب تحتاج البحث •

 .والتفكٌر بالمسائل

رسم بخط الٌد رسومات •

 توضٌحٌة 

 التأشٌر على االجزاء •

قسمً استخدمت فً •

 علوم الحٌاة والكٌمٌاء 

 

 مسائل خارجٌة •

امثله اخرى عن •

  المحاضره
استخدمت فً كافة 

قسم الرٌاضٌات 

   لالجابهٌعطً وقت قصٌر • والفٌزٌاء

 المحاضرهالسؤال ٌخص •

 المعطاة 

 ولمتابعة المادة الذاكرهتنشٌط •

استخدمت فً كافة  •

االقسام العلمٌة ولكل 

 المواد 
 

 تقارٌر بنهاٌة كل محاضره •

 تقارٌر عامه حول المادة•

نهاٌة  امتحانٌةتقارٌر •

 الفصل

استخدمت فً كافة  •

االقسام العلمٌة 

 ولكل المواد 
 



49% 

 االمتحان النهائً

15%  

 وزارٌة 

21% 

 التقرٌر

50% 
نصف درجة السعً حسب استنادا إلى كتاب وزارة التعلٌ

2فً  2059/  1م العالً والبحث العلمً ذي العدد ت م

التعلٌمات الوزارٌة(.6,5,4,3)الفقرات  8/3/2020  

االمتحانات درجة  5

 . او العملٌةالٌومٌة 

تقٌٌم حضور درجة  5   
اإللكترونًالتعلٌم   

. 

 التقرٌرتقٌٌم درجة 

 العلمً  

21 %  

تقٌٌم التقارٌر   درجة  5

او االنشطة والواجبات  

 البٌتٌة 

15% 

 سعً 



21% 

 التقرٌر

 التقرٌر بموضوع ٌحدده التدرٌسً وٌرسل على شكل مهمة دراسٌة للطالب على ٌكون  -1

 ولكن ) ان ٌكون اكثر من طالب او مجموعة طلبة فً عنوان واحد الصف االلكترونً ممكن 

 .ٌكتب تقرٌر منفردكل منهم 

 ذلك خمس صفحات الٌتجاوزعلى ان  A4ٌقوم الطالب بكتابة التقرٌر بخط الٌد على ورق  2 -

 .المعدة من قبل الكلٌة والخاصة بتسلٌم التقارٌر الفورمةتضاف الٌها فً بداٌة التقرٌر 

 . pdfالطالب بتحمٌل التقرٌر على المنصة االلكترونٌة بشكل ملف ٌقوم  -3
 التدرٌسً بتدقٌق التقارٌر على المنصة االلكترونٌة واعطاء الطالب الدرجة التً ٌقوم  -4

 تدقٌق كافة التقارٌر واعطاءها الدرجات ٌقوم بسحب شٌت الدرجات من المنصةٌستحقها وبعد 

 .بعد توقٌعها لغرض اعتمادها االمتحانٌةااللكترونٌة وتوقٌعه وتسلٌمه الى اللجنة 

 التقارٌر بعد تحملٌها على المنصة وتدقٌقها من قبل التدرٌسً ارشٌف محفوظ علىتكون  -5

 .المنصة االلكترونٌة فً حالة الحاجة للرجوع الٌها
6-25م فً  24اعمام العمادة فً كتاب 

-2020  





 الدراساتاالمتحانات النهائٌة االلكترونٌة الٌة عمادة الكلٌة فً تنفٌذ •

 2020-2019الدراسً للعام االولٌة    •
المعمول بها فً القاء المحاضراوهً المنصة و ادارة االمتحانات الكترونٌا  الداءااللكترونٌة  Google class roomاعتماد منصة ال : 1الفقرة 

 .كافة فً كلٌتناالعلمٌة  لالقسامت ضمن ن ام التعلٌم االلكترونً 

طالب  اليدرجة السعً  التقلمراعاة ان العلمٌة مع قوائم السعً السنوي اعتمادا على القوائم الرسمٌة من االقسام  باعدادٌقوم التدرٌسً : 2الفقرة 

لم ٌتسنى لهم االشتراك بالتعلٌم االلكترونً بشكل تفاعلً ومباشر وٌتم االخذ بن ر االالطلبة الذٌن عن نصؾ الدرجة المخصصة للسعً ومن ضمنهم 

وتقدٌم الواجبات او التقارٌالمحاضرات  تحمٌل , تسجٌل الحضور( للطلبة الذٌن التزموا بالمحاضرات ضمن التعلٌم االلكترونً احتساب درجات عتبار 

 ).ر او االختبارات او النشاطات االخرى 

للطلبة ب باعالنهااالمتحانات وٌقوم القسم من بدء تسلم قوائم السعً السنوي الى االقسام العلمٌة لؽرض التوثٌق قبل عشرة اٌام على االقل :  3الفقرة 

 .الخطأ خالل الفترة المذكورة اوتصحٌحوٌحق للطالب االعتراض على الدرجة بدء االمتحانات عد مصادقة رئٌس القسم علٌها قبل خمسة اٌام من 

 :وفقا لالتً االمتحانٌةتكون طبٌعة ونمط االسئلة : 4الفقرة 

للطلبة عبر المنصات االلكترونٌة مع مرتم درٌسها بشكل موضوعً من قبل تدرٌسً المادة وحسب المادة العلمٌة التً  االمتحانٌةتصمٌم االسئلة  9 -

 :اعاة االتً 

 تطبٌق, التفسٌر , استرجاع المعلومات : تصنٌؾ االسئلة وفقا للمهارات المطلوب تحقٌقها  

 .تقٌٌم النتائج وتحلٌلها, تجمٌع االفكار , استٌعاب المفاهٌم , والقوانٌن والعالقات  المبادىء

 ....,فراؼات , اختٌارات متعددة , صح وخطأ ,  مقالٌة, رٌاضٌة , رسومٌة , نصٌة : تنوع االسئلة  

 :ٌكون وزن درجة االمتحان النهائً وفقا لالتً : 5الفقرة 

الدراسٌالمادة ضمن مفردات المادة قبل تدرٌسً من درجة االمتحان النهائً على تقرٌر ٌقدمه الطالب بعد تحدٌد الموضوع من %  12وزن اعتماد  -

 .مدة االمتحان المقررةال تتجاوز ٌقدم بمدة ) الخ..وصفً, رٌاضً , مقالً (شكل  على

 .اعاله مع مراعاة ال روؾ كافة) 4( وفقا للفقرة من درجة االمتحان النهائً لالختبار االلكترونً موزعة من قبل التدرٌسً %  02وزن اعتماد  -

 :تكون طبٌعة ونمط االمتحانات النهائٌة العملٌة تكون وفقا لالتً:  6الفقرة 

 .من درجة االمتحان النهائً العملً تكون عن طرٌق تسلٌم تقارٌر لثالث تجارب%  52وزن  9 -

 5من الفقرة  0( الن ري المشار الٌه فً االلكترونً المتحان سؤالٌن مع االختبار  باضافةمن درجة االمتحان النهائً العملً تكون %  52وزن  0 -

 .مع مراعاة كافة ال روؾ) 

 اعمام 

العمادة 

فً كتاب 

م فً 13

13-6-

2020 



والصورة الشخصٌة الحدٌثة من قبل الثالثً الصرٌح برٌدهم االلكترونً باالسم  عبرعنواناالمتحان  باداءتوجٌه الدعوة للطلبة المشمولٌن : 7الفقرة 

 .االمتحانٌةالسادة اعضاء اللجنة 

موعد بدء االمتحان على ان ٌكمل دوره كافٌة من على المنصة االلكترونٌة من قبل تدرٌسً المادة بمدة زمنٌة  االمتحانٌةٌتم تنضٌد االسئلة : 8الفقرة 

 . تاخٌردون انتهاء االمتحان مباشرة بعد  االمتحانٌة السئلتهفً تصحٌح االجوبة 

فٌها الوقت بان تكون مدة االمتحان ثوٌراعى  االمتحانٌةالموضوعٌة و ؼٌر المعقدة الى اللجنة  االمتحانٌةٌتم تسلٌم نموذجٌن من االسئلة : 9الفقرة 

بنسخة ورقٌة موقعة من قبل تدرٌسً المادة ورئٌس القسم ونسخة منضدة على قرص  االمتحانٌةاالسئلة الث ساعات مع االخذ بن ر االعتبار توثٌق 

 .مدمج 

الحاسوب و باجهزةالضرورٌة متمثلة مجهزة بالمستلزمات  االمتحانٌةاالمتحانات االلكترونٌة من قبل اللجنة  الدارةتهٌئة مكان مخصص : 10الفقرة 

 .من ومة انترنت متكاملة 

 .متناهٌة ال مجال لثقافة الخطأ فٌها الكترونٌا بدقة كافة اثناء فترة االمتحانات لٌتسنى ادارتها  االمتحانٌةضرورة تواجد اعضاء اللجنة : 11الفقرة 

الى ذلك توثٌق متعل باالضافة, االمتحان ومكان اداء لشاشات  فٌدٌويتوثٌق كل اجراءات االمتحانات االلكترونٌة من خالل اجراء تصوٌر : 12الفقرة 

 . االمتحانٌةالورقٌة  البورداتلٌتسنى فٌما بعد حف ها و توثٌقها فً  االمتحانٌةاللجنة قات االمتحان االلكترونً ورقٌا و تصدٌقها من قبل 

الطالب الشخصً ومن ثم ترفع على وموثقة بتوقٌع بخط الٌد حصرا  المقالٌةتوجٌه طلبة الدراسات االولٌة بان تكون االجابة على االسئلة : 13الفقرة 

  االكترونًالبرنامج 

 .التً تعتمدها مجالس االقسام العلمٌة  لاللٌةوفقا  0اكمال مناقشة بحوث التخرج لطلبة المراحل المنتهٌة الكترونٌا فً موعد اقصاه : 14الفقرة / 

 .اجاباتهم الكترونٌا االمتحان وارسال  الداءٌمكن للطلبة استخدام جهاز الحاسوب او جهاز الهاتؾ النقال : 15الفقرة 

تم اعداده من قبل مركز الحاسبة الذي  ( Google class room( االمتحانات االلكترونٌة باستخدام منصة  الداءاعمام دلٌل الطالب : 16الفقرة 

باسئلبدء من انشاء البرٌد االلكترونً وصوال الى اداء االمتحان االلكترونً معززة بالصور كخارطة طرٌق عملٌة للطالب  باعتمادةفً رئاسة الجامعة 

 .المتنوعة ته

الطلبة بع البنائناوالن ر , الجامعٌة ادارة االمتحانات التربوٌة الواردة ضمن دلٌل  باالرشاداتتبلٌػ الطلبة باالهتمام باالمتحانات وااللتزام : 17الفقرة 

 .ٌن االبوة ومراعاة الجانب التربوي والنفسً

 اعمام 

العمادة 

فً كتاب 

م فً 13

13-6-

2020 

 الدراساتاالمتحانات النهائٌة االلكترونٌة الٌة عمادة الكلٌة فً تنفٌذ •

 2020-2019الدراسً للعام االولٌة    •



 المعوقات للمتطلبات االضافٌة للمادة 
 لبعض مواد االقسام العلمٌة 

امكانٌات دوائر الدولة 

بالتحول   ضعٌفه

للزٌارات العلمٌة  

والتدرٌب المٌدانً 

 االفتراضٌة 

 التدرٌب االفتراضً 

ال تتوفر برامج مستقله 

شاملة  بادارةبالجامعة  

التعلٌمٌة لعملٌة 

 وللتعلٌم االلكترونً

 برنامج تعلٌم مركزي 

عدم تواجد استعارة 

الكترونٌة للمصادر من 

المكتبة للكتب 

االلكترونٌة وال مقاطع 

 .مرئٌة للتعلٌم 

 المكتبة االلكترونٌة 

لم تتكٌف المناهج 

للتعلٌم الرقمً 

.المعٌاري   

 التعلٌم الرقمً 

برامج  عدم وجود 

 مختبرات افتراضٌة 

 العملً



  2020-2019بٌانات االقسام العلمٌة لمشارٌع التخرج 
 مقارنة درجات مشارٌع التخرج 

 المشارٌععدد 

  المتضمنه 

 عملً جانب 
 مختبري

 المشارٌععدد 

 تكٌفتالتً  
 بحذف الجانب العملً 

 المنصة 

  المستخدمه
 للمناقشة

 معدل درجات 

 المشارٌع

 المناقشة 
 الكترونٌا 

 درجاتمعدل 

المشارٌع للعام  
2018-2019 

 عدد المشارٌع 
 الكلً 

 القسم 

11 11 Zoom Meeting 74 79 26 

 

 الفٌزٌاء

 

15 15 
Free call  

conference 
83.5 82 89 

 علوم الحٌاة
   

11 11 Zoom Meeting 79 74 26 
 الرٌاضٌات 

 
 

13 10 
Free call  

conference 

 
76.52 65.75 80 

   الكٌمٌاء

 
 



 تكٌف المواد ذات الطبٌعة العملٌة 
 قسم علوم الفٌزٌاء 

 تفاعل مع الخطوات

75%  

7 

2 

3 

تصوٌر فٌدٌو ألستاذ المادة وهو ٌقوم بأجراء 

 التجربة فً المختبر 

 الفعلٌهعدد التجارب المختبرٌة 

 بالمختبر قبل جانحة كرونا

عدد التجارب المختبرٌة 

 .,الكترونٌا

الٌة توصٌل التجربة 

 المختبرٌة الكترونٌا

عدد التجارب الكلً لكل مادة 

 ذات جانب عملً

نسبة االنجاز الكلٌة 

 لمفردات المادة العملٌة 

–تسجٌل )طرٌقة عرض التجربة 

 –محتوى جاهز مصور من الوٌب 

..-تفاعل مع الخطوات . 



 تكٌف المواد ذات الطبٌعة العملٌة 
 قسم علوم الحٌاة 

- 

60%  

11 

4 

2 

تصوٌر فٌدٌو ألستاذ المادة وهو ٌقوم بأجراء 

 التجربة فً المختبر 

عدد التجارب المختبرٌة 

بالمختبر قبل جانحة  الفعلٌه

 كرونا

عدد التجارب المختبرٌة 

 .,الكترونٌا

الٌة توصٌل التجربة 

 المختبرٌة الكترونٌا

عدد التجارب الكلً لكل 

 مادة ذات جانب عملً

نسبة االنجاز الكلٌة لمفردات 

 المادة العملٌة 

–تسجٌل )طرٌقة عرض التجربة 

 –محتوى جاهز مصور من الوٌب 

..-تفاعل مع الخطوات . 



 تكٌف المواد ذات الطبٌعة العملٌة 
 قسم علوم الكٌمٌاء 

تفاعل مع + تسجٌل 

 الخطوات 
80%  

10 

4 

4 

 طرٌقة عرض الملفات

 الفعلٌهعدد التجارب المختبرٌة 

 بالمختبر قبل جانحة كرونا

عدد التجارب المختبرٌة 

 .,الكترونٌا

الٌة توصٌل التجربة المختبرٌة 

 الكترونٌا

عدد التجارب الكلً لكل مادة 

 ذات جانب عملً

نسبة االنجاز الكلٌة لمفردات 

 المادة العملٌة 

–تسجٌل )طرٌقة عرض التجربة 

 –محتوى جاهز مصور من الوٌب 

..-تفاعل مع الخطوات . 



 المهام المستحدثة االلكترونٌة  االمتحانٌةاللجنة 

 حسب توجٌهات العمادة بالكتابفً التعلٌم االلكترونً  االمتحانٌةاعضاء اللجان توضٌح مهام 

متابعة الوقت الالزم لالمتحان  6 - -

من انتهاء االمتحان فً الوقت  والتاكد

المحدد وعدم استالم االجابات على المنصة 

 .بعد ذلك

سحب اوراق االجابات التً تم ارسالها  7 -

من قبل الطلبة وتسلٌمها للتدرٌسً بمحضر 

 .استالم وتسلٌم ٌوم االمتحان حصرا

من المنصة )  السبشٌت( سحب القوائم  8 -

التً تم تصحٌحها  لالجاباتااللكترونٌة 

  االمتحانٌةالكترونٌا وحفضها فً اللجنة 

 .بموجب محضروحفضها  ووتوثٌقها

 .موقف الحضور والغٌاب للطلبةاعداد -9 -

محضر ٌومً عن عملٌة اعداد -10 -

اجراء االمتحان وحسب النموذج المعد لهذا 

الغرض وٌسلم الى عمادة الكلٌة مع نسخة 

 من قوائم

الحضور والغٌاب ونسخة من االسئلة 

 .لغرض التوثٌق االمتحانٌة

المواد  لجٌمعفتح الصفوف االلكترونٌة  1

الدراسٌة ولكافة المراحل وعلى حساب 

@mu.edu.iq ) 

التدرٌسٌٌن فً ٌوم االمتحان لرفع دعوة   2 -

على المنصة االلكترونٌة داخل  االمتحانٌةاالسئلة 

 .وعلى حاسبة اللجنة االمتحانٌةاللجنة 

التً تم  االٌمٌالتجمٌع الطلبة وحسب دعوة  - 3

ارسالها من قبل القسم العلمً للطلبة المشاركٌن 

 فً االمتحان على ان تكون حسابات

 (@gmial.com (  الى الصفوف االلكترونٌة

التً تم انشاءها فً ٌوم االمتحان وبوقت مناسب 

 .قبل بدء االمتحان

من ضبط اعدادات المنصة االلكترونٌة  التاكد - 4

قبل توجٌه الدعوة للطلبة لالنضمام للمنصة ٌوم 

 .االمتحان

اداء الطلبة االمتحان على المنصة متابعة - 5

االلكترونٌة طٌلة فترة االمتحان ومعالجة المشاكل 

 .التً تظهر اثناء فترة االمتحان

 16م  -:العدد

   2020-6-3التارٌخ 



االلكترونًمقارنة نسب النجاح بٌن االمتحان   

واالمتحان الحضوري   

98% 

60% 

االمتحان 

 االلكترونً 

االمتحان 

 الحضوري

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 الرٌاضٌات الكٌمٌاء علوم الحٌاة الفٌزٌاء

2018-2019

2019-2020



 مقارنة نسب النجاح بٌن االمتحان االلكترونً واالمتحان الحضوري

 قسم الفٌزٌاء

 المادة
 نسبة النجاح باالمتحان 

 االلكترونً
نسبة النجاح نفس المادة 

 2019-2018للعام 

% II 97الكهربائٌة والمغناطٌسٌة    49% 
% II 100مٌكانٌك وخواص مادة  56% 

% II 99تفاضل وتكامل  35% 
% 100 حرٌة ودٌمقراطٌة  84% 

% 100 علم االرض  82% 
% II 100حاسبات  98% 

% I 100اللغة االنكلٌزٌة   87% 
% 100 كٌمٌاء عامة  85% 
% II 100الفٌزٌاء العملٌة  67% 

% 99 الفٌزٌاء الحدٌثة  54% 
% II 99مٌكانٌك تحلٌلً  20% 

% II 100الكترون  52% 
% 100 معادالت تفاضلٌة  44% 

% 100 علم المواد  44% 
% II 100حاسبات  96% 

% 100 مناهج البحث العلمً  54% 

 المادة
 باالمتحاننسبة النجاح 

 االلكترونً 
نسبة النجاح نفس المادة للع

 2019-2018ام 

% IV 100الفيزياء العملية  85% 

% II 100مٌكانٌك الكم  61% 

% II 100فٌزٌاء اللٌزر  70% 

% II 100فٌزٌاء الرٌاضٌة  30% 

% 100 بصرٌات فٌزٌاوٌة  25% 

% 100 تحلٌل عددي  81% 

% 100 مٌكانٌك احصائً  70% 

% 100 اللغة االنكلٌزٌة  90% 

% 100 جزٌئٌة  90% 

% IV 100الفيزياء العملية  95% 

 II 100% 75%الفيزياء النىوية

 II 100% 68%فيزياء الحالة الصلبة

 II 100% 85%كهرومغناطيسية

 %90 %100 فيزياء السطىح

 %87 %100 نانىتكنىلىجي

 %100 %100 الصىت



 مقارنة نسب النجاح بٌن االمتحان االلكترونً واالمتحان الحضوري

 قسم علوم الحٌاة

 المادة
 نسبة النجاح باالمتحان 

 االلكترونً
نسبة النجاح نفس المادة 

 2019-2018للعام 

 98 100 (النبات)علم االحٌاء العام 
 95 100 كٌمٌاء عضوٌة

 99 100 علم االرض
 95 100 احصاء حٌاتً
 100 100 لؽة انكلٌزٌة

 99 100 حرٌة ودٌمقراطٌة
 99 100 2علم الحاسبات

 II 100 100علم االحٌاء المجهرٌة

   100 علم الطفٌلٌات

 98 100 علم تصنٌؾ النبات

 100 100 علم تصنٌؾ الحشرات

 II 100 98كٌمٌاء حٌاتٌة 

 100 100 طرق البحث العلمً

 IV 100 100حاسبات

 المادة
 باالمتحاننسبة النجاح 

 االلكترونً 
نسبة النجاح نفس المادة للعا

 2019-2018م 

 100 100 (مٌاه وتربة)علم االحٌاء المجهرٌة

 100 100 علم التلوث البٌئً

 100 100 فسلجة حٌوان

 100 100 علم الوراثة

 100 100 علم تصنٌؾ الفطرٌات

 100 100 فسلجة االحٌاء المجهرٌة

 100 100 لؽة انكلٌزٌة

 100 100 وراثة احٌاء مجهرٌة

 100 100 تقٌنات حٌاتٌة

 100 100 علم االحٌاء المجهرٌة الصناعٌة

 100 100 اجنة

 100 100 علم الفاٌروسات



 مقارنة نسب النجاح بٌن االمتحان االلكترونً واالمتحان الحضوري

 قسم الكٌمٌاء

 المادة
 نسبة النجاح باالمتحان 

 االلكترونً
نسبة النجاح نفس المادة 

 2019-2018للعام 

 II 93 75الكٌمٌاء التحلٌلٌة 

 II 98 59الكٌمٌاء الالعضوٌة 

 I 100 82اللؽة االنكلٌزٌة 

 87 100 السالمة واالمان الكٌمٌائً

 II 100 79الرٌاضٌات 

 88 100 حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة

 99 87 (IIفٌزٌاء )خواص المادة 

 II 100 93علم الحاسبات 

 59 100 علم االحٌاء العامة

 IV 100 59 الالعضوٌةالكٌمٌاء 

 II 100 59الكٌمٌاء العضوٌة 

 IV  100 78الكٌمٌاء التحلٌلٌة 

 II 100 68الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة 

 73 100 طرق البحث العلمً

 II 100 70حاسبات 

 المادة
 باالمتحاننسبة النجاح 

 االلكترونً 
نسبة النجاح نفس المادة ل

 2019-2018لعام 

 IV  100 69الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة 

 IV 100 71الكٌمٌاء العضوٌة 

 II 100 72الكٌمٌاء الحٌاتٌة 

 II 100 65 الكٌمٌاء الصناعٌة

 VI 100 60الكٌمٌاء الالعضوٌة 

 71 100 الكٌمٌاء الخضراء 

 ---- III  100اللؽة االنكلٌزٌة 

 73 100 المطٌافٌة الجزٌئٌة

 II 100 64التحلٌل اآللً 

 82 100 البتروكٌمٌاوٌات

 IV 100 56الكٌمٌاء الحٌاتٌة 

 IV 100 47اختٌاري 



 مقارنة نسب النجاح بٌن االمتحان االلكترونً واالمتحان الحضوري

 قسم الرٌاضٌات وتطبٌقات الحاسوب

 المادة
 نسبة النجاح باالمتحان 

 االلكترونً
نسبة النجاح نفس المادة 

 2019-2018للعام 

 II 67% 21%تفاضل وتكامل 
 II 100% 27%اسس رٌلضٌات
 %25 %94 برمجة باسكال
 %30 %93 تصمٌم منطقً

 %73 %100 حرٌة و دٌمقراطٌة
 %76 %99 اللغة االنكلٌزٌة

 II 96% 53%حاسبات
 II 73% 46%تفاضل وتكامل متقدم 

 II 100% 63%معادالت تفاضلٌة اعتٌادٌة 
 II 93% 50%جبر خطً
 II 98% 68%جبر الزمر 

 II 100% 47%احصاء و احتمالٌة 
 IV 95% 71%حاسبات 
 %63 %100 ماتالب

 %100 %100 طرق البحث العلمً
 II 85% 46%تحلٌل رٌاضً 

 المادة
 باالمتحاننسبة النجاح 

 االلكترونً 
نسبة النجاح نفس المادة للع

 2019-2018ام 

 II 94% 31%معادالت تفاضلٌة جزئٌة

 %57 %100 جبر الحلقات

 II 93% 37%احصاء رٌاضً

 II 100% 41%تحلٌل عددي

 %69 %100 لغة انكلٌزٌة

 %67 %92 خوارزمٌات

 II 100% 62%تبولوجً

 II 100% 87%تحلٌل عقدي

 %54 %100 بحوث عملٌات

 %41 %100 تحلٌل دالً

 %66 %100 نظرٌة بٌانات



 الدراسات العلٌا فً الكلٌة 

 جرت سبعة مناقشات بنظام المدمج 

بعض المناقشٌن حضوري واالخرٌن 

 على منصة زوم 

 

  االطارٌحمناقشات 

تعلٌم الكترونً بمنصة 

Google Classroom 

 الفصل الدراسً الثانً 

 التدرٌس حضوري 

 الفصل الدراسً االول 

 امتحانات حضورٌة والكترونٌة  
 امتحانات الفصل الدراسً االول 

 Googleتعلٌم الكترونً بمنصة 

Classroom 

 امتحانات الفصل الدراسً الثانً 

01 

02 

03 

05 
04 



 استبٌان اراء الطلبة حول االختبارات االلكترونٌة 
 فً االقسام العلمٌة بالكلٌة 

 الرٌاضٌات

من راي 87%

الطلبة االختبارات 

االلكترونٌة ال توجد 

.بها معوقات وسلسه  

صٌاؼة ونوع االسئلة % 90

فً  االختبارات االلكترونٌة 

 افضل من الورقٌة 

اتفق جمٌع الطلبة % 100

بان الدرجات التً حصلت 

علٌها معبرة عن مستواي 

 الفعلً

 الكٌمٌاء

من راي 93%

الطلبة االختبارات 

االلكترونٌة ال توجد 

.بها معوقات وسلسه  

 اتفق الطالب بان % 100

االختبارات االلكترونٌة 

 مناسبة لجمٌع المراحل

تراعً الكلٌة احتٌاجات 

ورؼبات الطالب عند تحدٌد 

 مواعٌد االمتحانات

  علوم الحٌاة

من راي 91%

الطلبة االختبارات 

االلكترونٌة ال توجد 

.بها معوقات وسلسه  

من الطلبة  تخوزؾ% 100

فً اعطال الكمبٌوترات او 

الشبكة تعطل اجراء االختبار 

 االلكترونً

 

 

 الفٌزٌاء 

من راي 89%

الطلبة االختبارات 

االلكترونٌة ال توجد 

.بها معوقات وسلسه  

 اتفق الطالب بان % 100

هناك مشاكل تصاحب عملٌة 

رفع االجابات فً االختبار 

 االلكترونً

 

 



 استبٌان اراء الطلبة حول أهمٌة التعلٌم اإللكترونً 
 فً االقسام العلمٌة بالكلٌة 

 الرٌاضٌات

من راي % 88

الطلبة متقبلٌن 

.التعلٌم االلكترونً  

ال ٌتفق الطلبة بان التعلٌم 

اإللكترونً ٌساعد فً تؽٌٌر 

المناهج التعلٌمٌة وفقاً 

 الحتٌاجات المستقبل

 

 

 الكٌمٌاء

من راي % 92

الطلبة متقبلٌن 

.التعلٌم االلكترونً  

اشعر بالرضا عن % 50

تجربتً مع ن ام التعلٌم 

 .اإللكترونً 

  علوم الحٌاة

من راي % 94

الطلبة متقبلٌن 

.التعلٌم االلكترونً  

اتفق الطالب اشعر % 100

بالرضا عن مدى معلوماتً  

 .عن ن ام التعلٌم اإللكترونً 

 

 

 

 

 الفٌزٌاء 

من راي % 90

الطلبة متقبلٌن 

.التعلٌم االلكترونً  

اتفق الطالب ٌتطلب % 100

التعلٌم االلكترونً قدراً كبٌراً 

من االلتزام والدافع الذاتً 

والمقدرة على التحكم فً 

 الوقت

 

 



اعضاء هٌئة التدرٌس حول مدىاستبٌان اراء   

االستفادة من الٌات التعلٌم االلكترونً    

 الرٌاضٌات

التعلٌم % 36

ٌوفً  االلكترونً ال

.بالغرض التعلٌمً  

المادة العلمٌة فً % 100

مقرراتً ٌصعب تكٌٌفها 

 الكترونٌا

 الكٌمٌاء

التعلٌم % 49

ٌوفً  االلكترونً ال

.بالغرض التعلٌمً  

ٌحتاج العمل على % 100

أن مة التعلٌم االلكترونً إلى 

 وقت كبٌر

  علوم الحٌاة

التعلٌم % 66

ٌوفً  االلكترونً ال

.بالغرض التعلٌمً  

لدى الطالب مشكلة % 100

فً التعامل مع أن مة التعلٌم 

 االلكترونً

 الفٌزٌاء 

التعلٌم % 58

ٌوفً  االلكترونً ال

.بالغرض التعلٌمً  

ٌحتاج العمل على % 100

أن مة التعلٌم االلكترونً إلى 

 جهد كبٌر



استخدام أن مة التعلم االلكترونً، وما ٌعوق تفعٌل ذكرات باالستبٌان حول مشكالت أو مالح ات   

االلكترونً فً مقرراتكم بشكل خاصالتعلم   

لٌااللكترونً اعتقد ان كان والبد من استمرار التعلٌم االلكترونً فعلى الجهات المعنٌة توفٌر وشراء منصات للتعلٌم •

نقوم باننا حٌث وكما تعلمون   كوكلصبح استخدامها مشروع واال ال ٌلٌق بالجامعة ان تدفع بدرٌسٌها لمخالفة شروط 

ذاته خداع بحد كالس روم بعد تعهدنا لهم باننا جهة غٌر تابعة لمؤسسة وهذا  كوكلفتح صفوف الكترونٌة عبر منصة 

 .وسرقة ال ٌفترض ان تتبناه الجامعة

 بأستخداماقترح انشاء قاعة متخصصة لتسجٌل المحاضرات العلمٌة التً تتضمن مسائل حسابٌة او وتطبٌقات وتقوٌم  •

 ---صبورة الكترونٌة او عادٌة مع وسٌلة تصوٌر وتسجٌل للمحاضرة 

   انشاء تشكٌل لجنة فنٌة بالقسم تتولى مسؤولٌة تحوٌل المحاضرة المسجلة الى رابط  بعد تنضٌدها من قبل اللجنة او •

 –ٌوتٌوب لغرض رفعها قنوات 

 -تكون االمتحانات الشهرٌة فً القاعة مع التقدٌر  •

     منالتكلفة المادٌة للطالب بشكل خاص وضعف شبكة االنترنٌت بالنسبة للطرفٌن وكذلك عدم إمكانٌة بعض الطلبة •

على توفٌر االجهزة االلكترونٌة للتواصل وكذلك عدم تركٌز الطالب بالمادة العلمٌة واالستفادة منها وصعوبة السٌطرة 

   محدودة السعه بالنسبة لً كأستاذ تكون . حاالت الغش للطلبة وهذا ٌؤدي الى عدم اهتمام الطالب والتركٌز بالمادة 

المحانشر للصفوف االفتراضٌة واالمتحان وهذا ٌودي الى حدوث مشاكل وعدم السٌطرة باستالم الملفات او بالنسبة 

       ضرات وكذلك تؤدي الى مشاكل فً سعه الحاسبة الخاصة بً حٌث لدٌة ملفات خاصة وكتب بحاجه لها وزٌادة 

-ٌودي الى عرقله عملً وعدم القدرة على االحتفاظ بملفاتً الخاصة إضافة الى الجهد المضاعف مع الطالب الملفات 

-  



استخدام أن مة التعلم االلكترونً، وما ٌعوق تفعٌل ذكرات باالستبٌان حول مشكالت أو مالح ات   

االلكترونً فً مقرراتكم بشكل خاصالتعلم   

ان ضعف اشارة االنترنت تسبب بعض االحٌان تقصٌر من قبل التدرٌسً بعمل او تنزٌل المحاضرات هذا  •

    صورعند تنزٌل اجوبة الطالب فً بعض المواد تكون االجابات على شكل  االمتحانٌةالى عمل اللجنة  وباالضافة

فً االمتحانات السابقة قمت بتفعٌل اشتراك  –وهذا ٌحتاج الى وقت كبٌر   مٌكاباٌت 600بحٌث للمادة الواحدة تقرٌبا 

 –الف ألجل تنزٌل االجابات من منصة كالس روم  100ب 

  محفوظة فً الدراٌف اي وقت نحتاجها  النهاضرورة لتنزٌل االجابات على شكل ملفات وصور  التوجدهو المقترح •

 هذا ولكم االمر. الضرورة نقوم بتحمٌل ملف اكسل فقط ,  الذهاب الٌهانستطٌع 

 مشكلتً الوحٌدة هً ضعف االنترنت 

 

 



 نسب ومستوى التوثٌق االلكترونً 

البدء بعملٌة التخطٌط للمناهج الدراسٌة عن 

 .المنهج الرقمًطرٌق 

:تحسٌن التخطٌط والتن ٌم.1  

إّن زٌادة فعالٌة التعلٌم اإللكترونً تتطلب تقوٌة 

ٌُنصح بالتركٌز على  المهارات وزٌادتها، و

ترسٌخ المهارات الموجودة أصالً كً تكون 

 .أساساً ألّي مهارات جدٌدة

:استعمال مهارات التدرٌس الفّعال.2  

ٌمكن للمدرس أن ٌحّدد الحاجات الفردٌة لكّل 

 طالب، وٌسعى إلى تحقٌقها عن طرٌق

استخدام التغذٌة الراجعة، والخطط الفّعالة 

 للتفاعل المتبادل

:تحسٌن التؽذٌة الراجعة والتفاعل المتبادل.3  

ٌّته تتطلب شعور الطلبة  إّن كفاءة التعلٌم وفعال

 بالراحة اتجاه طبٌعة التعلّم اإللكترونً،

ولذلك ٌجب أن ُتبذل بعض الجهود من أجل 

 تحفٌز الطلبة ومالءمة احتٌاجاتهم،

:توفٌر حاجات الطالب.4  

ب على تكنولوجٌا التوصٌل سواء كان  التدرُّ

التأكد من إعداد . األمر للطلبة أو للتدرٌسٌٌن

 .الخاصة بالتواصل والعملالمواقع  بالمعدات 

 ثقافة التعلٌم االلكترونً

فهم وتحلٌل نقاط القوة والضعف فً األسالٌب .

 الصوت،: المّتبعة للتواصل مع الطلبة، مثل

 والصورة، والبٌانات

 التقٌٌم الذاتً

  Moodleالمحاضرات موثقة بمنصة   58%

    االمتحانٌةتوثٌق اولٌات اجوبة الطلبة والتقارٌر فً االمتحانات النهائٌة باللجان  100%



 التقٌٌم الذاتً للتعلٌم االلكترونً
 فً كلٌة العلوم 

الطالب استحداث نظام سرٌع لمساعدة  •

 بالتقنٌات االلكترونٌةالمتعففٌن  

نظام القوانٌن انتظام الطالب بالتعلٌم االلكترونً وفقا لطبٌعة 

 العملٌة التعلٌمٌة  باستمرار سٌر والقرارات العلٌا 

  الفرص:الطالب

ثقافة التعلٌم االلكترونً توافر العدٌد من  •

تساعد على والورش اقامتها كلٌة العلوم بالسنوات الماضٌة التً 

 التعلٌم االلكترونً تطبٌق معاٌٌر 

العلمٌة  باالقسامقدرة اغلب  اعضاء هٌئة التدرٌس  •

 التعلٌم والتعلم بما ٌتوافق مع التغٌرات المحٌطة إستراتٌجٌةتحدٌث 

نقاط القوة -:التعلٌمٌةالمناهج    

عدم جدٌة قسم من الطلبة والتً ٌنعكس  •

 .الطلبةبعض الشًء على بقٌة 

التحدي التقنً الهائل المتمثل فً تقنٌات التعلٌم والبرامج وطرق 

 التدرٌس ودور االنترنت 

التهدٌدات : الطالب  

هٌئة ألعضاء   السرٌعهمعرفة عدم  •

والمقررات الى توصٌف البرامج التحول من التدرٌس فً 

 .االلكترونٌة الرقمٌة 

استخدام المختبرات االفتراضٌة بتكملة عدم  •

 .مواد العملً

نقاط الضعؾ  -:المناهج  التعلٌمٌة  



معاٌٌر وصٌاؼة االسئلة عن بعد وضع ضوابط   
 فً االقسام العلمٌة 

غالبا ما ٌكون هذا النوع من األسئلة مالئما لقٌاس 

التً تمثل ( األهداف السلوكٌة ) أنواع كثٌرة من 

نواتج تعلٌمٌة بسٌطة ، كمعرفة المصطلحات ، 

والحقائق الخاصة ، والتعارٌف والرموز ، وحل 

 .المسائل العددٌة فً مجال الرٌاضٌات والعلوم 

 أسئلة اإلجابة القصٌرة 

ٌمكن تغطٌة أكبر قدر ممكن مما درس 

الطالب فً فصل دراسً ، كما أن 

 تصحٌحه سهل

 أسئلة الصواب والخطأ 

أفضل أنواع األسئلة الموضوعٌة 

، وأكثرها مرونة ، إذ ٌمكن 

استخدامها لقٌاس أي من األهداف 

 السلوكٌة 

 أسئلة االختٌار من متعدد 

ٌغطً من خاللها معظم 

الموضوعات المقررة التً تمت 

 دراستها

 أسئلة ملء الفراغ 
الطالب ، مالءمتها لقٌاس قدرات 

وتوفٌر عناصر الترابط والتكامل فً 

معارفه ، ومعلوماته التً ٌدونها فً 

 االختبار 

      المقالٌةاالسئلة 



الثالث المحور   

والمقترحات المقدمة من قبل عمادة  االراء

 الكلٌة

 خطة كلٌة العلوم للتعلٌم المدمج 



 معوقات ومشاكل التعلٌم االلكترونً 

  الضعفنقاط  القوةنقاط  القسم 

 علوم الحٌاة 
 معرفٌهاكتساب مهارات 

 والطالب  للتدرسً  
 االنترنٌتمشاكل 

  -  - الفٌزٌاء 

 الكٌمٌاء 

 وادراةسهولة التواصل مع الطلبة 

 وتسجٌالت  لمفاتالكترونٌة جٌدة   

 مع امكانٌة ارشفة هذه المحاضرات 
 المحاضرات 

 ضعف التفاعل من قبل الطلبة اتجاه المحاضرات

 لٌس هنالك الٌة لمراقبة االمتحانات االلكترونٌة سهولة اداء االمتحانات االلكترونٌة 
اجازة للكادر التدرٌسً تجربة فرٌدة عن 

 اساسٌات التعلٌم االلكترونً
 -- 

   الرٌاضٌات

تعلم البرامج االلكترونٌة التً تخص اع
 طاء المحاضرات وادارة االمتحانات 

 معالكثٌر من المواد تحتاج الى تفاعل التدرٌسً 

 الطالب بشكل مباشر وهذا غٌر موجود بالتعلٌم   
 االلكترونً

 - 
 اثناءال توجد رقابة من قبل التدرٌسً على الطالب 

 اعطاء المحاضرات واداء االمتحانات  



 كلٌة العلوم فً واالمتحان االلكترونً  معوقات التعلٌم 

 موقؾ العمادة من معوقات التعلٌم االلكترونً المعوقات   02 01

مفاتحتهم االقسام العلمٌة فً الجامعة و الدائم مع التواصل  -1ا

لنشر ثقافة و الطلبة لتبنً التدرٌسٌٌن محاضرات تدرٌبٌة  العداد

 .التعلٌم االلكترونً

العمٌد المحترم دعا رئٌس القسم العلمً الى تفعٌل اللجان السٌد .2

التعلٌم قسمه و خاصة لجنة االلكترونً فً ذات الصلة بالتعلٌم 

مع ضرورة عقد اجتماع اسبوعً لمجلس القسم االلكترونً، 

 .و النهوض بالتجربة الرائدةلتالفً المعوقات 

السٌد  باشرافلجنة اتصال بممثلً المراحل الدراسٌة عمل .3

 .و رئٌس القسم العلمًالمعاون العلمً العمٌد المحترم و عضوٌة 

العمٌد المحترم ٌحث التدرٌسٌٌن على إعطاء الطلبة القدرة السٌد .4

وجهات النظر المختلفة، وذلك من المعلومات، وطرح على مناقشة 

 .المحاضراتخالل 

عدددم اقتندداع بعددض التدرٌسددٌٌن بشددرعٌة اسددتخدام الوسددائل .1

 .التكنولوجٌة فً التدرٌس

االلكترونٌة فً  البرامجٌاتمحدودٌة االطالع على استخدام .2

فدً خطدأ ادارة العملٌدة التدرٌسدٌٌن  بعدضالتعلٌم مما قد ٌوِقدع 

 .كالس روم كوكلمنصة التعلٌمٌة من خالل 

القُدرة على التفاعل مع بعض البرامج الالزمدة للعملٌدة عدم .3

 .التعلٌمٌة االلكترونٌة

عدم الوعً بأهمٌة التكنولوجٌا فدً التعلدٌم واالعتقداد بأّنهدا . 4

أخددرى غٌددر أمددور  نحددومددن الُممكددن أن تشددغل بددال الطالددب 

 .التعلٌم

تمكن التدرٌسٌٌن فً الوقت الحالً مدن السدٌطرة علدى عدم .5

الطلبددة بانقطدداع المحدددد لتددذرع اجددراء االمتحددان فددً الزمددان 

 .الكهرباء او عدم توفر شبكة االنترنٌت

 .الغشٌعتقد التدرٌسٌٌن من الصعوبة السٌطرة على .7

التجربة لدى الطالدب ممدا ٌجعلده متدردداً مدن خدوض حداثة .8

 ..غمارها



 مقترحات الكلٌة حول اهم 

 التقنٌات الحدٌثة للتعلٌم

تحدٌد األنشطة المالئمة لكّل استراتٌجٌة، وتحدٌد 

 أدوات اإلنترنت المالئمة لتطبٌق تلك

 االستراتٌجٌات واألنشطة

القٌام بعملٌات البرمجة الفنٌة ألنشطة وأدوات 

 النظام التعلٌمً، ومحاولة حل أي عطل فنً

 .خالل العملٌة التعلٌمٌة

 البرمجٌات التعلٌمٌة  دور تدرٌسًٌ كلٌة

 القاعة الذكٌة االفتراضٌة  التقٌٌم الذاتً للمنهج االلكترونً  

اإلشراف على إدارة المواقف التعلٌمٌة 

اإللكترونٌة، واإلشراف والمشاركة فً عملٌات 

 .والجماعًالتفاعل الفردي 

ضوء قاعات افتراضٌة فً  تاسٌسالمساهمة فً 

 التعلٌم اإللكترونً، لتشجٌع الطلبة

 .نحو التعلٌم اإللكترونً

تشخٌص احتٌاجات الطلبة وخصائص الطلبة، 

 ومن ثم تحدٌد االستراتٌجٌات المالئمة لكل من

 المحتوى والطالب

إعداد نماذج تقٌٌم ذاتً للمحتوى، ومن ثم القٌام 

 بعملٌات التغذٌة الراجعة للطلبة، وتقٌٌم نتائج

 .تطبٌق االستراتٌجٌات



كلٌة العلوم فً خارطة طرٌق   

التعلٌم المدمجتطبٌق   

تحدٌد الدروس العملٌة  

للمراحل الدراسٌة كافة 

التً تحتاج الى تطبٌق 

 حضوريعملً فعلً 

تشكٌل لجنة فً كل 

قسم علمً لوضع 

مواصفات المناهج 

 االلكترونٌة 

العلمٌة االقسام   

اعداد التجارب بتحدٌد   

والوقت المطلوبة   

لكل  تجربة ، الالزم   

 واضحهتوضع خطه 

 مادهمن قبل استاذ  

 تنسجم مع معاٌٌر  

 .االفتراضٌهالمختبرات 

دورات تدرٌبٌة و ورش 

 للتعلٌم المدمجعمل 



 خارطة طرٌق كلٌة العلوم فً 

 2021-2020المدمج للعام التعلٌم تطبٌق  

1 

2 

3 

4 

كالس روم وتفتح من قبل رئاسة القسم واضافة منسق لكل مرحلة الهدؾ  كوكلمنصة 

فً  2744\د\ 3من كتاب وزارة التعلٌم المرقم بالعدد ت م  والرابعهتطبٌق الفقرة الثالثة 

6-8-2020   

 منصات التعلٌم 

مشارٌع التخرج تكون حضورٌا بٌن الطالب واالستاذ المشرؾ حسب 

 توقٌتات محددة وجداول معده مسبقا 

 تكلٌؾ كل التدرٌسٌٌن فً المواد العملٌة •

 عمل مجامٌع صؽٌرة من الطلبة للعملً•

   المهمهتقلٌل التجارب والتركٌز على التجارب •

 .  تقلٌل فترة الزمنٌة للمختبر فً عمل التجارب المختبرٌة واكمالها بالمنصة عن بعد•

 توزٌع تجارب المختبر الواحد على عدة فضاءات 

.امتحانات حضورٌة الكترونٌة فً مختبر وحدة الحاسبات  -1  

قٌة امتحانات حضورٌة ور -2  

 كافة االمتحانات الشهرٌة والفصلٌة والنهائٌة حضورٌة 

 الن ري 

 مشارٌع التخرج 

   العملً

  االمتحانات



Thank you 


