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1رقم اإلصدار:  01/06/2016التاريخ  CC-P02رقم الوثيقة:  

 اعتماد: إعداد 1/  1صفحة 
  

  الحاسوب مختبرات حجز:  اإلجراء

 : الهـــــدف .1

يم اجب اتباعها في تنظيهدف هذا االجراء لوصف المسؤوليات وتحديد الخطوات الو 
 حاسوب لكل تخصص في الجامعة.كل مختبر  حجزعملية 

 
 :نطاق العمل  .2

 .في الجامعة على كافة مختبرات الحاسوبيطبق هذا االجراء 
 

 :تعريفــــات  .3
وهو الشخص المسؤول عن متابعة كافة اعمال اقسام  سوب:امدير مركز الح -3-1

 مركز الحاسوب.
المسؤول عن متابعة المختبرات  وهو الشخص رئيس قسم مختبرات الحاسوب: -3-2

 ومشرفي المختبرات.
عة المختبرات : وهو الشخص المسؤول عن متابمشرف مختبر الحاسوب -3-3

 ت.لى متابعة الطلبة داخل هذه المختبراا باإلضافةواالشراف على كافة االجهزة فيها 
ائمة المواد التي وهو الشخص المسؤول عن تحديد ق عميد الكلية/ رئيس القسم: -3-4

 مدرس المادة.تحتاج الستخدام اجهزة الحاسوب من خالل البرامج 
الشخص المسؤول عن تدريس المساق الدراسي خالل  وهو مدرس المادة: -3-5

 الفصل الدراسي.
طبيق األنظمة هو الشخص المسؤول عن ت ئيس قسم التعلم اإللكتروني :ر  -3-6

 مية.المعتمدة تعليميا إلكترونيا و توفير احدث التطبيقات لبناء محتوى المادة التعلي

 المسؤولية .4
 لحاسوب ونائبه مسؤولية متابعة تنفيذ االجراء.يتولى مدير مركز ا -4-1
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1رقم اإلصدار:  01/06/2016التاريخ  CC-P02رقم الوثيقة:  

 اعتماد: إعداد 1/  2صفحة 
  

  الحاسوب مختبرات حجز:  اإلجراء

مسؤولية العمل بهذا االجراء وتنفيذ ما جاء  يتولى رئيس قسم مختبرات الحاسوب -4-2
 به.

 ات.القيام بتنفيذ كافة اجراءات المختبر يتولى مشرف مختبر الحاسوب  -4-3
على برمجة وتجهيز االمتحان  ي مسؤوليه العمليتولى رئيس قسم التعلم اإللكترون -4-4

 .الكترونيًا 
 
 العمليـــــــة .5

 للمحاضرات حجز مختبر حاسوب -5-1

ئبه او نال والتسجيل مع مدير مركز الحاسوب يتم التنسيق ما بين دائرة القبو          
للمواد بما يتناسب مع  اتحجز المختبر لورئيس قسم مختبرات الحاسوب 

ل و امكانيات وبرامج اجهزة الحاسوب في كل مختبر ومن ثم يتم تبليغ دائرة القب
وتحديد المختبر لها مختبر  عميد كل كلية بالمواد التي تم حجزوالتسجيل و 

 المعني حسب الوقت المحدد لهذه المادة.
 ما يلي:تتم هذه العملية من خالل           

التي تحتاج الى استخدام اجهزة الحاسوب  موادعميد الكلية للقوم ي -5-1-1   
عن طريق تعبئة  للحاجة الى مختبر تبليغ مدير مركز الحاسوبب

يحدد حيث  (CC-P02-F01) تنموذج حجز مختبر للمحاضرا
 ،وقت المحاضرة ،مدرس المادةاسم المادة واسم  ،النموذج اسم الكلية

الى البرمجيات التي يجب توفرها على  باإلضافة ،ايام المحاضرة
 . اجهزة الحاسوب

بعد الموافقة  (CC-P02-F01)وجيه النموذج تبمركز المدير يقوم  -5-1-2   
 .المختبراترئيس قسم  عليه الى

بعد اكتمال توزيع المواد التابعة لجميع الكليات على جميع  -5-1-3        
يقدم رئيس قسم محاضرات فيها  إلعطاءالمختبرات التي توفرها الجامعة 
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1رقم اإلصدار:  01/06/2016التاريخ  CC-P02رقم الوثيقة:  

 اعتماد: إعداد 1/  3صفحة 
  

  الحاسوب مختبرات حجز:  اإلجراء

مختبرات الحاسوب تقرير مفصل الى مدير مركز الحاسوب بالجدول النهائي 
 .(CC-P02-F02)حسب النموذج  التي تم حجزها لمحاضرات المختبرات

ة القبول ر ركز الحاسوب بإرسال الجدول النهائي لدائيقوم مدير م -5-1-5        
ن والذي يوضح م (CC-P02-F02)من خالل نموذج  ،العتمادهوالتسجيل 

باإلضافة الى ايام  ،ووقت المحاضرات ،المادة اسم ،مختبرخالله اسم كل 
 المحاضرات.

 
مشرفين المختبرات از الى عباإلييقوم رئيس قسم المختبرات  -5-1-6

 حسب اجراء تجهيز مختبرات الحاسوب المطلوببتجهيز المختبر 
         بالبرمجيات المحددة لكل مادة حسب ما جاء بالنموذج 

(CC-P02-F01). 
      مختبرات الحاسوب:لتجهيز الجدول الدراسي  -5-1-7        

واعتمادها لدى دائرة القبول حسب سعة كل مختبر بعدما يتم حجز المواد          
 زتجهييتم  (CC-P02-F02)المعلومات في نموذج  وباستخدام والتسجيل

باب كل الجدول الدراسي لكل مختبر حسب اوقات كل مادة ووضعه على 
حيث يوضح ايام واوقات  (CC-P02-F03)في نموذج  كما يوضح مختبر

 .المحاضرات في كل مختبر
 

 المحوسبة المتحاناتات الغايحجز مختبر حاسوب  -5-2 

ة قبل البدء بعملية حجز المختبر يجب على عميد الكلية توجيه مدرس الماد         
جاباتها النموذجية  على نظام االمتحانات إلدخال اسئلة االمتحان وا 

 ما يلي:ويتم ذلك من خالل االلكترونية 
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1رقم اإلصدار:  01/06/2016التاريخ  CC-P02رقم الوثيقة:  

 اعتماد: إعداد 1/  4صفحة 
  

  الحاسوب مختبرات حجز:  اإلجراء

 المحوسباالمتحان  ألداءالى مختبر  التي تحتاج للمواديقوم عميد الكلية  -5-2-1
نموذج للحاجة الى مختبر عن طريق تعبئة  تبليغ مدير مركز الحاسوبب

حيث  (CC-P02-F04)نموذج  المحوسبة مختبر لغايات االمتحانات حجز
اسم  ،القسم ،المعلومات المتعلقة بكل مادة من حيث: اسم الكلية يوضح
، عدد الطالب، ، يوم االمتحانوقت االمتحان ،مادةواسم مدرس ال ،المادة

خل على النظام و عدد اسئلة االمتحان داسئلة االمتحان )العدد الم
الرسمية(، مدة االمتحان، عالمة االمتحان، وبعد االنتهاء من ادخال االسئلة 

 .واجاباتها النموذجية يجب على مدرس المادة التوقيع على النموذج
( CC-P02-F04توجيه النموذج )ب الحاسوب يقوم مدير مركز -5-2-2 

ة التعلم االلكتروني للتأكد من إدخال االسئلرئيس  بعد الموافقة عليه الى
كز واجاباتها النموذجية وتجهيز االمتحان ومن ثم يعيد النموذج الى مدير مر 

 .بعد التوقيع عليه وكتابة مالحظاته ان وجدت الحاسوب
 (CC-P02-F04)توجيه النموذج ب الحاسوب ركزميقوم مدير  -5-2-2

 رئيس قسم المختبرات. بعد الموافقة عليه الى
باتخاذ االجراءات الالزمة لتحديد تبرات يقوم رئيس قسم المخ -5-2-3

مختبر حسب ما يراه مناسبًا بما ال يتعارض مع مواعيد 
واذا وجدت مالحظات يعمل على  ،محاضرات المختبرات

الى مدير مركز  (CC-P02-F05)توضيحها وارسال نموذج 
 .سوبالحا

               بعد اعتماد النموذج اسوبيقوم مدير مركز الح -5-2-4

(CC-P02-F05)  الجدول النهائي لالمتحانات الذي يوضح
 ،حيث يوضح اسم المختبر وموقعه لعميد الكلية بإرساله محوسبةال

 الى يوم ووقت االمتحان. باإلضافة ،اسم المادة
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1رقم اإلصدار:  01/06/2016التاريخ  CC-P02رقم الوثيقة:  

 اعتماد: إعداد 1/  5صفحة 
  

  الحاسوب مختبرات حجز:  اإلجراء

 . وثائق متعلقــة باإلجراء6
 (CC-P02-F01) .نموذج حجز مختبر للمحاضرات -6-1       

  (CC-P02-F02) .راتنموذج الجدول النهائي لمحاضرات المختب -6-2      

 (CC-P02-F03) .المختبر جدولنموذج  -6-3       
    (              CC-P02-F04) .وسبةالمحنموذج حجز مختبر لغايات االمتحانات  -6-4              

    (CC-P02-F05) .النهائية المحوسبة نموذج جدول االمتحانات -6-5              


