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ي 
 
ون ي للتعليم االلكتر

 
اف دورة التدريب االحتر

 للعام الدراسي 
ً
2021–2020أستعدادا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كلية المنصور الجامعة

دائرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الكولك الاختبارات خارج منصة

عال عادل قامس. د

Website: https://muc.edu.iq Email: ictd@muc.edu.iq

https://muc.edu.iq/
mailto:icdt@muc.edu.iq
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Instructor Biography 

عال عادل قامس. د

انشاءات/مدنيةدكتوراه هندسة 

تدريس ية يف قسم هندسة تقنيات الاهجزة الطبية

لكية املنصور اجلامعة
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Session 
Objectives oمنصةعىلالتعرفQuiz Maker

oاملنصةعىلحسابانشاء

oالاختباراتانشاء

By the end of this session, you will 
be able to Understand..
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Question 
#1

اتمنصابس تخدامومقتس بقهل

كامتحاانتاىلاحليويةالضافة

نعم•

ال•



5



6

Session 
Objectives



77

فلنتصل 
.....باالنترنت

االختبارات خارج منصة الكوكل
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الواهجة 

الرئيس ية 

للمنصة
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خيارات ويه3املنصة تعطيك 
اختيار نوع الامتحان اكتب اس ئلتك مث شارك الاس ئةل

طرق لوضع ادلرجات ممكن الاطالع علهيا قبل وضع الاس ئةل3املنصة تعطيك 
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املنصة تعطيك امثةل جاهزة تس تطيع اس تخداهما
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د املنصة وضعت بعض امه الاس ئةل اليت ق

تسأ ل والاجاابت علهيا
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هنا بعض 

اسعار 

الاشرتااكت 

وانواعها
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كيفية 

التسجيل 

وادلخول 

ةاىل املنص
ل التسجيل ابس تخدام اميي

الكولك والفيس بوك
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التسجيل 

ابس تخدام 

امييل 

الكولك



عند الس تجيل ستتغري القامئة من 19

Log in  اىلDashboard



20

Dashboard

ليت مقت هباصفحة اضافية حتتوي عىل مجيع مناذج الاس ئةل ا
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لعمل الاختبارات

تباراختيار نوع الاختبار واضافة امس لالخ -1
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لعمل الاختبارات

يمت اضافة سؤال واختيار نوع الاس ئةل-2

دليك عدد كبري من انواع الاس ئةل
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يمت اضافة العديد من 

فاتالاس ئةل والتحمك ابلص
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بعد اكامل اضافة 

ع الاس ئةل تس تطي

تغري املظهر العام

ار الس ئلتك اما ختت

مظهر جاهز او 

تحمك تس تطيع انت ال 

بشلك املظهر 

وطبيعة الالوان
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طيع املنصة تزودك ابعدادت عديدة تس ت 

التحمك هبا
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تاملنصة تزودك بطرق عديدة الضافة ادلرجا
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كة الامتحانبعد اكامل مجيع متطلبات وضع الاس ئةل تس تطيع مشار 
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 linkبشلك رابطGoogle classتس تطيع مشاركة الامتحان من خالل 
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ملخص

ما تعلمناه

quizمنصة• makerالكولكمنصةخارجمنصة.

معلبأ ييامالق دونتلقائًياوالشهاداتادلرجاتابنشاءكلتسمح•

.وبس يطةسهةلبطريقة

.الكومبيوترواهجزةاحملموةلال هجزةمنلكعىليعمل•

وانظمتبار يصبحاختباركجعلو املظهربتخصيصكلتسمح•

.املناس بةالالوانختصيصمعجذابطابعوذو

.همةامل املعلوماتذاتالاختباراتاملرورلكمةحتمي•

.لالمتحانطيالمنالروتنيوتكرسامتحاانتكعىلاحليويةتضيف•
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Suggestion?

Comments?

Questions?


