
 

 كٍف َذخم انى انُظبو؟ -3

نهذخٕل انى انُظبو ٌزٕجت ػهى أي شخص اٌ ٌذخم االسى ٔكهًخ انًشٔس ٔانزً سٍزى 

رٕصٌؼٓب ػهى انجبيؼبد. ثؼذْب سزقٕو انجبيؼبد ثزٕصٌؼٓب ػهى جًٍغ يُزسجٍٓب.  ػُذ 

ٔانزً رحٕي ػهى قبئًخ  (2انشكم ) ظٓش نُب ٍادخبل يؼهٕيبد انذخٕل انى انُظبو، س

ً ٌُزست زانانذائشح . ٌخزبس انًٕظف أ انزذسٌسً اسى انجبيؼخ أ يؼبد انؼشاقٍخثجًٍغ انجب

 ب ثى ٌخزبس انكهٍخ أ انًؼٓذ أ انًشكض.انٍٓ

 

 
 (2شكم )

 

 

 

 يبرا اػًم ثؼذ انذخٕل انى انُظبو؟  -4
سًبء جًٍغ انجبيؼبد. ػهى اثؼذ انذخٕل انى انُظبو )ػٍ طشٌق كهًخ انًشٔس( سٍؼشض انُظبو 

سى انكهٍخ أ انًشكض أ انًؼٓذ انزي ( ثى ٌخزبس ا2انًٕظف أ انزذسٌسً اٌ ٌخزبس اسى انجبيؼخ )انشكم 

ٌشجى يؼٓذِ أ يشكضِ أ  اسزطبػزّ انذخٕل انى كهٍزّفً حبنخ ػذو  ٌُزًً انٍّ انًٕظف أ انزذسٌسً.

( ٔركش االسى انشثبػً ٔيكبٌ asse@itnet.uobabylon.edu.iqاالرصبل ثبنجشٌذ االنكزشًَٔ )

 انؼًم.

 

mailto:asse@itnet.uobabylon.edu.iq


 
 (3شكم )

 

 كٍف ارأكذ يٍ صحخ يؼهٕيبرً ثؼذ انذخٕل انى انُظبو؟   -5
ٔقبو ْزا  جبيؼخ ثبثم/ركُٕنٕجٍب انًؼهٕيبد ( فً كهٍخtestuserارا افزشضُب ٔجٕد يٕظف اسًّ )

( 4)أال" كًب فً انشكم  انًٍٍٍ ػهىانزبكذ يٍ االسى فً ا ٍجت ػهٍّانًٕظف ثبنذخٕل انى انًٕقغ ف

 .ادَبِ

 

 
 

 (4شكم )

 

 يبًْ إَاع االسزًبساد ٔكٍف اخزبس االسزًبسح انخبصخ ثً؟ -6
َٕع ثؼذ دخٕل انًٕظف أ انزذسٌسً انى انًٕقغ ٔانذخٕل انى كهٍزّ أ يشكضِ ػهٍّ اٌ ٌخزبس 

 .االسزًبساد إَاع(. انجذٔل ادَبِ ٌحٕي 4ًبسح كًب فً انشكم )االسز
 

 

 

 اسى انًسزخذوٌجت انزأكذ يٍ 

 

على الموظف او التدريسي 
 اختيار االستمارة الخاصة به

 انخشٔج يٍ انحسبة



 

 ث وىع االستمبرة

 1 التدريس واالشزاف في الدراسبث العليب ميحق له هالذيالتدريسيه تقييم استمبرة 

و  التدريس واالشزاف في الدراسبث العليب ميحق له هالذيالتدريسيه تقييم استمبرة 

 مزكز بحثييىتسبىن الى 

2 

 3 دراسبث االوليت ال في التدريس ميحق له هالذي هالتدريسيتقييم استمبرة 

ويىتسبىن الى  الدراسبث االوليت  في التدريس ميحق له هالذيالتدريسيه تقييم استمبرة 

 زكز بحثيم

4 

 5 طلبت الدراسبث العليبتقييم استمبرة 

 6 استمبرة تقييم القيبداث
تقييم  المىظفيه ة استمبر   7 

 

 

 ؟كٍف ارا رى يهئ االسزًبسح انخبطئخ -7
ػٍ طشٌق انُقش ػهى االسزًبسح انزً رى يهؤْب خطأ" ٔػُذْب ًٌكٍ نهقٍبدي اٌ ٌقٕو ثحزف انًحبٔنخ 

)ٔانزي ٌحٕي خطٕاد انحزف  (6سٍظٓش انشكم ) (attemptsٔثؼذ انُقش ػهى )( 5سٍظٓش انشكم )

 ٔيٍ خالنّ َسزطٍغ حزف انًحبٔنخ. كزؼهٍقبد(

 

 
 

 (5شكم )

 

 
 (6شكم )

 

 يأل جًٍغ انحقٕل؟ْم ٌجت ػهى اٌ ا -8
ٌجت االخز ثُظش االػزجبس اٌ االسزًبسح رحٕي ػهى حقٕل يؼهٕيبد )يثم ػذد كزت انشكش، ػذد 

انجحٕس، يؼهٕيبد شخصٍخ، انشٓبدح، ...( رًأل يٍ قجم انشخص ٔحقٕل انزقٍٍى رًأل يٍ قجم يسؤٔل 

 اَقش ُْب

 تؤشر المحاولة الخاطئة -1
2- رحزف 

انًحبٔالد 

 انًؤششح

http://vpn.itbabylon.com:99/mod/quiz/view.php?id=15
http://vpn.itbabylon.com:99/mod/quiz/view.php?id=18
http://vpn.itbabylon.com:99/mod/quiz/view.php?id=18
http://vpn.itbabylon.com:99/mod/quiz/view.php?id=16
http://vpn.itbabylon.com:99/mod/quiz/view.php?id=19
http://vpn.itbabylon.com:99/mod/quiz/view.php?id=19
http://vpn.itbabylon.com:99/mod/quiz/view.php?id=17
http://vpn.itbabylon.com:99/mod/quiz/view.php?id=20
http://vpn.itbabylon.com:99/mod/quiz/view.php?id=20
http://vpn.itbabylon.com:99/mod/quiz/view.php?id=21


 انشخص )انقٍبدي(.

 

 كٍف ٌزى يهئ االسزًبسح؟ -9

 
انجذٔل انزبنً  .يجًٕػخ صفحبد ٌزى انزُقم ثٍُٓب ثؼذ انُقش ػهى "انزبنً"رزكٌٕ جًٍغ االسزًبساد يٍ 

 انؼًم: ٌهخص خطٕاد

 
 د انخطٕاد

قى ثًهئ  ( ثى انُقش ػهى "7ٌقٕو انًٕظف أ انزذسٌسً ثبنذخٕل انى االسزًبسح انخبصخ ثّ شكم )

 "االسزًبسح االٌ

1 

ش، ػذد انجحٕس، يؼهٕيبد شخصٍخ، انشٓبدح، ثى ًٌأل انحقٕل انزً رؼزًذ ػهٍّ يثم )يثم ػذد كزت انشك

.(. ثؼذْب انُقش ػهى "انزبنً" ًٌكُُب يٍ انزُقم ثٍٍ يحبٔس االسزًبسح8...( شكم )  

2 

( ْٕٔ خالصخ يحبٔس 9سٍظٓش نُب انشكم )، 2يهئ انحقٕل انًشبس انٍٓب فً انخطٕح سقى  يٍ ثؼذ االَزٓبء

 االسزًبسح.
3 

ثًؼهٕيبد انذخٕل )اسى انًسزخذو ٔكهًخ انًشٔس(  أ انزذسٌسً ٌذخم انقٍبدي انًسؤٔل ػٍ انًٕظف

 انفقشاد انزً رشكٓب انًٕظف فبسغخ كًحبٔس انزقٍٍى. ثإكًبلٌٔقٕو  نهًٕظف أ انزذسٌسً انًشاد رقًٍٍّ
4 

يهئ قش ُْب ارا رى َيٍ انقٍبدٌٍٍ اذ ارا كُ" صس ثؼذ اٌ ٌُزًٓ انقٍبدي يٍ يهئ االسزًبسح ٌُقش ػهى

جخ انزً حصم ػهٍٓب انًٕظف ٔثؼذْب سزظٓش انذس (.10" كًب فً انشكم )رُقش ُْب اثذا االسزًبسح ٔاال ال

 أ انزذسٌسً. 

5 

كًب فً  ٌجت انخشٔج يٍ حسبة انًٕظف أ انزذسٌسً رقٍٍى انًٕظف أ انزذسٌسًثؼذ االَزٓبء يٍ 

.ثى اػبدح انؼًهٍخ يغ انًٕظف أ انزذسٌسً االخش ْٔكزا (4انشكم )  
6 

 

 

 
 
 (7شكم )

 

اَقش ػهى "قى ثًهئ 

 االسزًبسح االٌ"



 
 (8شكم )

 

 
 

 

 (9شكم )

 

ًٌكٍ انزُقم ثٍٍ 

يحبٔس االسزًبسح 

 يٍ خالل ْزِ انُبفزح

ًٌكُُب يٍ 

االَزقبل انى 

 انًحٕس انزبنً

ًٌكٍ نهًٕظف أ انزذسٌسً 

انشجٕع نالسزًبسح نزؼذٌم 

 انًؼهٕيبد

أ انزذسٌسً انًشاد  ٌشجى يٍ انًٕظف

ػذو انُقش ػهى ْزا انضس. ٔاال  رقًٍٍٓى

 ٍ جذٌذسزقٕو ثًحبٔنخ يهئ االسزًبسح ي



 
 (10شكم )

 

 

 ؟ىقًذ ثزقًٍٍٓ ٍانزٌ ٍٍأ انزذسٌسٍ ٍٍخ انًٕظفكٍف ارؼشف ػهى دسجي، كقٍبد -10

 
داخم انكهٍخ انزً ٌُزست انٍٓب انقٍبدي، رحزٕي نٕحخ انزحكى ػهى "دسجبد" كًب ٌظٓش فً انشكم 

( ٌحٕي ػهى سجم انذسجبد 12انشكم )(. 12( ٔانزً ػُذ انُقش ػهٍٓب سزظٓش نُب انُبفزح فً انشكم )11)

سجٍٍ. ٌجذس ٍ ثؼذ انزقٍٍى. االػًذح رًثم إَاع االسزًبساد ٔانصفٕف رًثم اسًبء انًُزنكم انًُزسجٍ

 ٔثقٍخ انذسجبدرحذ اسى االسزًبسح انًشًٕل ثٓب يُزست سزظٓش نّ دسجخ ٔاحذح  االشبسح ُْب انى اٌ كم

ش نُب ثجٕاس دسجخ انًُزست سزظٓ ػاليخ انًكجشحاضبفخ انى رنك، ػُذ انُقش ػهى  ".-سزحزٕي ػاليخ "

 اسزًبسح انًُزست انزً يألْب ٔكٍف رًذ ػًهٍخ انزقٍٍى نّ نجًٍغ انًحبٔس.

 
(11شكم )  

 

 انشجٕع نالسزًبسح

ثؼذ اٌ ًٌُٓ انقٍبدي يهئ 

 االسزًبسح سزظٓش انذسجخ ُْب

ًٌكٍ يشاجؼخ 

 انًحبٔالد انسبثقخ

 َُقش ػهى دسجبد



 
 (12شكم )

 

 

 

 يبرا اػًم ارا يألد االسزًبسح ٔاكزشفذ ٔجٕد خهم فً انًؼهٕيبد انزً قًذ ثبدخبنٓب؟ -11

 
 .انًحبٔنخ االخٍشحٔنكٍ انُظبو ٌحزفع ثذسجخ يٍ انًًكٍ اػبدح يحبٔالد غٍش يحذد نًهئ االسزًبسح 

 

 فً حبل ٔجٕد يشكهخ فً يؼهٕيبرً ، ثًٍ ارصم؟ -12
 

، ػذو اسزطبػخ انذخٕل ًشكضانًؼٓذ أ انأ  خكهٍانانذخٕل انى  خاسزطبػػذو ٔجٕد يشكهخ يثم فً حبنخ 

( ٔركش االسى انشثبػً asse@itnet.uobabylon.edu.iqٌشجى االرصبل ثبنجشٌذ االنكزشًَٔ ) انى انًٕقغ،

 ٔيكبٌ انؼًم.

 

 

كٍف ارأكذ اًَ يٍ انقٍبدٌٍٍ )سئٍس قسى، يؼبٌٔ ػًٍذ، ػًٍذ، يسبػذ سئٍس جبيؼخ،  -13

 سئٍس جبيؼخ، ...(؟
انكهٍخ  فً)ػًٍذ، سئٍس قسى،...( ارا اخزَب كهٍخ ركُٕنٕجٍب انًؼهٕيبد فً جبيؼخ ثبثم كؼٍُخ، جًٍغ انقٍبدٌٌٕ 

 (.13كًب ْٕ ٔاضح فً انشكم ) رظٓش اسًبئٓى اسفم اسى انكهٍخ

 إَاع االسزًبساد

اسًبء 

 انًُزسجٍٍ

ػذد انًُزسجٍٍ فً انكهٍخ أ انًشكض 

 أ انًؼٓذ

انذسجخ انزً حصم 

ػهٍٓب انًٕظف انفالًَ 

انزي ْٕ طبنت دساسبد 

 ػهٍب

mailto:asse@itnet.uobabylon.edu.iq


 
 (13شكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 قٍبداد انكهٍخ


