
 بالنمط االلكتروني )عن بعد( الخاصة   لكلية مدينة العلم الجامعة لتعليمات االمتحانيةا

 

1 

 

 عزيزي الطالب ... يجب قراءة التعليمات االمتحانية بشكل كامل ودقيق قبل البدء بأجراء االمتحان 

الطالب إضافة صورة .1 برنامج    رسمية للظهور  شخصية حديثة و    على  بأستخدام   Google Meetفي  و 

حصرا و يمنع الدخول من حسابات غير رسمية    (mauc.edu.iq@االيميل الجامعي ضمن نطاق الكلية ) 

 او حسابات بصور غير رسمية. 

 Googe   منصة  على الطالب إداء االمتحان بصورة مباشرة من خالل القاعة االمتحانية االلكترونية ضمن .2

Classroomرابط  على  والتواجد  Google Meet   و قبل بدأ االمتحان بربع ساعة في    الخاص بكل امتحان

 االقل. 

مستلزمات اداء االمتحان )جهاز الكومبيوتر او الهاتف الذكي او الجهاز اللوحي ( والتأكد    يئةلى الطالب تهع .3

 من عملها بشكل جيد وتوفير الشاحن االحتياطي قبل يوم من موعد االمتحان .

على الطالب إرتداء الزي الرسمي عند اداء االمتحان )وال يسمح بارتداء القبعة(، والجلوس في مكان مالئم   .4

 .االمتحان إلداء

 على الطالب التأكد من تاريخ المادة االمتحانية وموضوعها قبل يوم من موعد االمتحان.  .5

 .منه ذلك مباشرة يطلب  هويته الجامعية وإبرازها حين هيئةعلى الطالب ت .6

 .طلب منه ذلك مباشرةيعلى الطالب فتح الكاميرا حين  .7

لمقالية )ان وجدت(، وااللتزام بكتابة )االسم الثالثي على الطالب االجابة )عند الحاجة( على ورقة االسئلة ا .8

كتابة  الورقة. فضال عن  العلوي من  الجانب االيمن  الدراسة والتوقيع( على  القسم و نوع  المادة و  واسم 

تسلسل االوراق وكتابة رقم السؤال بأستعمال القلم الجاف االزرق او االسود حصرا ، وترسل االجابة على  

 . PDFحصرا  شكل 

)ان  .9 االستفسارات  وتوجه  االلكترونية،  االمتحانية  القاعة  داخل  والتعليق  الكالم  االمتناع عن  الطالب  على 

 الى مسؤول القاعة االمتحانية حصرا.  وجدت(

 على الطالب االلتزام باالعراف الجامعية واالخالق التربوية الحميدة.   .10

 ولمدة ثالث ساعات.صباحا ( 9)يبدأ االمتحان بالنمط االلكتروني )عن بعد ( عند الساعة  .11

 بالوقت المحدد لالمتحان.   ال يسمح بتمديد وقت االمتحان وتحت اي ظرف لذا على الطالب االلتزام .12

 .قبل نصف ساعة من بدء االمتحان ال يسمح ألي طالب بارسال االجابة .13

واداء  .14 االمتحانات  لمتابعة  متقدمة  الكترونية  برامج  االلكترونية  القاعات  ومراقبي  االمتحانية  اللجنة  تعتمد 

 الطلبة.
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اذا ثبت غش الطالب أو محاولة الغش في اي امتحان يعد الطالب راسباً في جميع المواد لتلك   .15

 حالة انعقاد مستمر طيلة فترة االمتحانات.  السنة وتكون لجان انضباط الطلبة في

 .ظات المذكورة أعاله عذرا للمخالفينالحاليعد جهل الم .16

يرجى التواصل مع اللجنة االمتحانية ) فوراً( في حالة وجود اي معوقات او مشاكل خالل االمتحان عبر  مالحظة:  

 .ادناهالخاصة باالقسام وكما في الجدول اتف على ارقام الطوارئ  اله

 رقم الطوارئ القسم ت 

 07719522070 علوم الحياة  1

 07823317246 الفيزياء الطبية  2

 07709278466 التمريض   5

 07828585216 المحاسبة  6

 

 

 

 hotmail@mauc.edu.iq  الساخن الخاص بالكليةااليميل  عن طريقو ايضا يمكن  ارسال استفساراتكم 

اح االعزاء بالتوفيق والنجبتنا ع التمنيات لجميع طلم  

االلكرتونية اللجنة االمتحانية  


