
لكية العلوم  –جامعة بغداد 

 الس ياس ية

التقرير اخلاص ابلفصل ادلرايس الثاين 

والامتحاانت الالكرتونية الهنائية 

لدلراسات العليا وادلور التمكييل 

 والاولية

2020 - 2019للعام ادلرايس   

 االشراف العام 
 د بتول حسني علوان.م.أ

 العميد



 جتربة التعليم االلكرتوني
 يف العراق 

 
 
جائحة بسبب واملعاهد واملدارس اجلامعات يف الدوام توقف بعد 

  احملافظات خمتلف يف اصابات وتسجيل كورونا،
  بإكمال العلمي والبحث العايل التعليم وزارة وجهت العراقية،

 من الراهن الوقت يف الدراسة توقف وعدم املقررة، املناهج
 (االلكرتوني التعليم) اجلديد التعليمي النظام تطبيق خالل

 انتشار من للحد التجوال حظر مدة خالل عدة دول اتبعته والذي
 .عليه والسيطرة الوباء



 التقرير ألعداد جلنة تشكيل مت
 يف االلكرتوني بالتعليم اخلاص

 جامعة / السياسية العلوم كلية
 السيدة بأشراف وذلك بغداد،

 الدكتور املساعد االستاذة العميد
 لتوثيق (علوان حسني بتول)

 التعليمية العملية سري اجراءات
 الدراسي الفصل خالل االلكرتونية

 االلكرتونية واالمتحانات الثاني
 .م2020-2019 الدراسي للعام

 
 

 االساتذة من اللجنة وتألفت
 مت كما ادناه، امساؤهم املبينة

 التقرير واعداد العمل اجناز
 .االلكرتوني بالتعليم املختص
 د بتول حسين علوان .م.أ

 عميد الكلية 

 د ايناس عبدالسادة علي.م.أ

 معاون العميد للدراسات العليا

 د فايق حسن جاسم.م.أ

 معاون العميد للشؤون االدارية

 د حسين مزهر خلف.م.أ

 رئيس فرع الدراسات الدولية



 قبل من االلكرتوني للتعليم منصات عدة اعتماد مت
   وذلك بغداد، جامعة - السياسية العلوم كلية اساتذة
 العلمية املادة وايصال الطلبة، امام العقبات لتذليل

   .تناسبهم التي بالطريقة هلم

منصات التعليم االلكرتوني املعتمدة من 
 قبل اساتذة كلية العلوم السياسية



النشاطات العلمية التي اجرتها الكلية 
 خالل فرتة التعليم االلكرتوني

 الانشطة من العديد احلايل، ادلرايس للعام الثاين ادلرايس الفصل خالل اللكية اجرت

 وقد .خمتلفة الكرتونية تطبيقات عرب الالكرتوين، ابلتعلمي املتعلقة التدريبية والورش العلمية

 ادلراسات طلبة مث من العليا، ادلراسات وطلبة اساتذة التدريبية الورش تكل مشلت

 ندوة ،2020 / 4 / 30 املصادف امخليس يوم يف اللكية عقدت ذكل، عىل عالوة .الاولية

 الس ياس ية التداعيات يف قراءة :كوروان وجاحئة العراق) بعنوان اللكية لأساتذة افرتاضية

 Google) تطبيق عرب الندوة اعامل اجريت وقد ،(لالزمة والاجامتعية والاقتصادية

Meet).   



 مناذج من الصفوف االلكرتونية ألساتذة الكلية



مناذج من اعداد طلبة الدراسات االولية داخل 
 الصفوف االلكرتونية

 Google Classroom   



 ورش عمل حول التعليم االلكرتوني
 :منها الكلية، ألساتذة - Google Meet تطبيق عرب - عمل ورش عدة الكلية اجرت

 معل ورشة - الالكرتوين للتعلمي سينا ابن مركز مع ابلتنس يق – اللكية اجرت :االوىل الورشة

 همارات تطوير) حول ،2020 / 4 / 18 بتارخي ،Google Meet تطبيق عرب اللكية لأساتذة

  فهيا حارض وقد ،(الالكرتوين الصف وادارة الفيديوية احملارضات اعداد يف اجلامعي الاس تاذ

 .المتميي عيل حسن ادلكتور

  يف ، Google Meet تطبيق عرب اللكية لأساتذة معل ورشة اللكية اجرت :الثانية الورشة

 ابس تخدام الامتحانية الاس ئةل وضع طريقة) حول ،2020 / 7 /25 املوافق السبت يوم

   .الزبيدي احلافظ عبد طارق ادلكتور فهيا حارض وقد ،(رووم الالكس تطبيق عىل الفورم

 



 توثيق الورش االلكرتونية



 االمتحان االلكرتوني التجريبي
 برضورة اجلامعة من الصادرة التوجهيات عىل بناء  

 قبل العليا، ادلراسات لطلبة جترييب امتحان اجراء

 اجرت الثاين، ادلرايس الفصل امتحاانت موعد

 Google تطبيق عرب التجرييب الامتحان اللكية

Classroom 6 / 8 املوافق االثنني يوم يف/  

 صباحا ، عرش احلادية الساعة متام يف 2020

 بوضع يتعلق فامي الوزارة حددهتا اليت الالية ووفق

 جترييب امتحان اجراء مت ذكل وقبل .الاس ئةل

 ادلراسات يف يدرسون اذلين اللكية لأساتذة

 .2020 /6/ 6 املوافق السبت يوم يف العليا



امتحانات الفصل الثاني لطلبة الدراسات 
 العليا

عدد الطلبة 

الذين اشرتكوا 

 باالمتحانات

فرع الفكر 

 السياسي

فرع النظم 

 السياسية

فرع الدراسات 

 الدولية

العدد الكلي  الدكتوراه املاجستري

 لطلبة

الدراسات 

 العليا

111 27 45 39 71 40 111 

 العدد الكلي لطلبة الدراسات العليا

 عدد الطلبة المشاركين في االمتحانات



 نتائج طلبة الدراسات العليا

 عدد المكملين 

 (دكتوراه/ماجستير)

 عدد الناجحين

 (دكتوراه/ ماجستير )

عدد المشتركين في 

االمتحانات االلكترونية 

 للفصل الدراسي الثاني

العدد الكلي لطلبة 

 الدراسات العليا

دكتوراه 2  

ماجستير 4  

105 111 111 



 زيارة الفريق الوزاري للكلية ملتابعة سري امتحانات 
 الدراسات العليا

 (2020/  6/  22تاريخ الزيارة )





(  الدور الرابع ) امتحانات الدور التكميلي 
 لطلبة الدراسات االولية

عدد الطلبة 

 املعيدين

عدد الطلبة 

 الناجحني

الكلية   العدد

للطلبة املشرتكني  

 يف االمتحانات

طلبة املرحلة الثالثة   عدد

املشرتكني يف االمتحانات  

 االلكرتونية

طلبة املرحلة الثانية   عدد

املشرتكني يف االمتحانات  

 االلكرتونية

 

طلبة املرحلة االوىل  عدد

املشرتكني يف االمتحانات  

 االلكرتونية

 

 

 

39 

 

 

 

94 

 

 

 

133 

الدراسة 

 املسائية

الدراسة 

 الصباحية

الدراسة 

 املسائية

الدراسة 

 الصباحية

الدراسة 

 املسائية

الدراسة 

 الصباحية

19 50 21 29 8 6 



امتحانات الفصل الثاني لطلبة الدراسات 
 االولية

 العدد الكلي لطلبة الدراسات االولية عدد الطلبة الذين اشرتكوا يف االمتحانات
1322 1443 

1443 
1322 

2.4 
4.4 

 العدد الكلي للطلبة
 عدد الطلبة المشتركين في االمتحانات

 عدد الطلبة المشتركين في االمتحانات

 العدد الكلي للطلبة



الدراسات لسري امتحانات املوقف اليومي 
 العلوم السياسية كلية العليا يف 
 (  2020-2019)الثاني الكورس 



متابعة عمل اللجان االمتحانية والية سري 
 االمتحانات للدراسات االولية والعليا








