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 09/5/0202التاريخ: 

 

 الجامعات كافة / مكتب السيد رئيس الجامعة

 الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية / مكتب السيد رئيس الهيئة

 السيد رئيس المجلس/ مكتب المجلس العراقي للتخصصات الطبية 

 م / االمتحان االلكتروني لطلبة الدراسات العاليا

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

في البدء نثمن الجهود المخلصة التي تبذل من قبل رؤوساء االقسام والفروع في الجامعات وكذلك المالكات 

الحفاظ على سمعة التعليم في العراق في مع  9102/9191التدريسية وأعزائنا الطلبة للمضي بالعام الدراسي 

ظل هذه الظروف االستثنائية ولورود بعض االستفسارات حول طبيعة أسئلة االمتحان االلكتروني وبعد 

إستشارة العديد من الخبراء فإننا نبين هيكلية االسئلة وألية إجراء االمتحانات من قبل المالكات التدريسية وفق 

 االتي:

 أسئلة وكما يلي:  7بل إستاذ المادة وتكون الهيكلية بحدود توضع االسئلة من ق .0

i.  ثالثة أسئلة مقالية )يحق للطالب االجابة على إثنين منها( بحيث تكون االجابة لكل سؤال بما

واخذ صورة ملونة واضحة لها  A4ال يزيد عن صفحتين ويمكن للطالب الكتابة على ورق 

جوبة على المنصة االلكترونية   ويمكن ان تتضمن إسم وتوقيع الطالب وتحميلها مع اال

 (.%01تتضمن مسائل رياضية حسب االختصاص )

ii. (  بواقع عشرة أسئلة لكل نوع )(.%91سؤالين موضوعية باالنواع )إختيارات   صح وخطأ 

iii.  سؤالين من نوع إجابة قصيرة(Short Answers)  ويحق للطالب االجابة على احدهما

 (.%01)وبواقع خمسة فروع لكل سؤال 

الب طثالث ساعات ألسئلة يمكن حلها من قبل الالمصادر للطلبة وتكون مدته يكون االمتحان مفتوح  .9

 .التقنيات الحديثة أثناء االمتحاناعتين تقديرا للصعوبات التي قد يواجهها خالل تعامله مع بس

يكون الطالب/الطالبة بالزي الرسمي أثناء االمتحان في مكان مستقل ويمكنه االجابة من خالل  .0

 الحاسوب أو الموبايل.

عمامها إ للجامعة االستقاللية في إختيار الوقت المناسب )الزمن صباحاً أو مساءاً( بالتواريخ التي تم .4

 94/0/9191في  9921بكتابنا 

 للجامعة تحديد المنصة االلكترونية التي تراها مناسبة إلدارة االمتحان.   .0



 
 

ونحن على ثقة كاملة بالتعاون والتكامل ما بين كل االطراف المعنية الجتياز هذه المرحلة الحرجة لنثبت للكل 

 ره معاً في القريب العاجل.بان التعليم في العراق بخير ونسعى بكل الوسائل لتطوي

 للتفضل باالطالع والعمل بموجبه.... مع التقدير

 

 

 أ.د. غسان حميد عبد المجيد                                             
 مدير عام دائرة البحث والتطوير                                              

                                                 92/0/9191                                                                                                                                                          

نسخة منه الى :                                                               

 مع التقديرللتفضل باالطالع  09/5/0202معاليه بتاريخ  موافقةالوزير/  مكتب معالي -

 للتفضل باالطالع مع التقدير العلمي /  مكتب السيد وكيل الوزارة لشؤون البحث -

 مكتب السيد وكيل الوزارة للشؤون االدارية / للتفضل باالطالع مع التقدير -

 مكتب السيد وكيل الوزارة للشؤون العلمية والعالقات الدولية / للتفضل باالطالع مع التقدير  -

 جهاز االشراف والتقويم العلمي / للتفضل باالطالع مع التقدير -

 دوائر الوزارة كافة / للتفضل باالطالع مع التقدير  -

 مع التقدير  الجامعي االهلي/ للتفضل باالطالعدائرة التعليم  -

 العلمين/ لنفس الغرض اعاله مع التقدير  معهد -

 كلية االمام الكاظم  )عليه السالم( / لنفس الغرض اعاله مع التقدير -

 كلية االمام االعظم )رحمه الله ( / لنفس الغرض اعاله مع التقدير -

 دائرة العالقات واالعالم / للتفضل باجراء الالزم مع التقدير  -

 / مع التقدير ات العلياحث والتطوير/ قسم الدراسدائرة الب -

 

 

 


