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 الهـــــدف .1

ية صياغة ر إمكانتطبيق نظام االمتحانات االلكترونية هو عبارة عن نظام متكامل إلدارة االمتحانات واالختبارات  يوف
انات االمتح تقويمات أو استبيانات. يمكن وضع جداول زمنية لخضوع األفراد لتلك أسئلة وتنظيمها ضمن اختبارات أو

 التقويمية وتقديمها بأساليب مختلفة، وعرض نتائجها على شكل تقارير بصياغات مختلفة.

 
 نطاق العمل .2

 أعضاء الهيئة التدريسية والطالب في الجامعة. يطبق هذا اإلجراء على كافة
 

 تعريفــــات  .3
 المتحاناتمدير مركز الحاسوب : هو الشخص المسؤول عن متابعة تنفيذ هذا النظام و عضو من اعضاء لجنة ا 3-1

 اإللكترونية. 

 جراء.مسؤول عن متابعة تنفيذ هذا اإلهو الشخص الرئيس لجنة اإلمتحانات اإللكترونية : وهو  3-2

 ونيا و توفيرتطبيق األنظمة المعتمدة تعليميا إلكتر هو الشخص المسؤول عن :  قسم التعلم اإللكتروني رئيس 3-3

 وهو المسؤول عن تطبيق و تنفيذ هذا اإلجراء. احدث التطبيقات لبناء محتوى المادة التعليمية

  وهو الشخص المسؤول عن متابعة المختبرات ومشرفي المختبرات.رئيس قسم المختبرات :  3-4

 المسؤول عن تدريس المساق الدراسي خالل الفصل الدراسي.وهو الشخص :  عضو هيئة التدريس 3-5

 خالل الفصل الدراسي. لنظاماوهو الشخص الذي يطلب المعرفة ويستخدم البرامج داخل لطالب : ا 3-6

 مختبرات الحاسوب : هو مكان تواجد أجهزة الحاسوب لغايات إستخدام الطلبة. 3-7
3-8 Answer Key  : المطلوب. لالمتحانإجابات نموذجية 

3-9 Soft Copy :نقلة.نسخة إلكترونية للنص تكون محفوظة عن طريق قرص صلب مدمج او وسائط الذاكرة المت 

 

 
 
 
 

 لمستوىا تمتحاناإدارة إ:  اإلجراء
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 المسؤولية .4
 .مسؤولية متابعة تنفيذ هذا اإلجراءمدير مركز الحاسوب   يتولى 4-1

 يتولى رئيس قسم التعلم اإللكتروني مسؤوليه العمل وتنفيذ هذا اإلجراء.  4-2

 
 العمليـــــــة .5

 المستوىطلب إستخدام النظام إلمتحان  5-1

ستوى من خالل معقد إمتحان الحاسوب عن  زمدير مرك تبليغب رئيس لجنة اإلمتحانات المحوسبةيقوم 5-1-1    

 ب استخدام النظام إلمتحان مستوى.بطل ( الخاص CC-P09-F01تعبئة نموذج رقم )

لرئيس قسم التعلم اإللكتروني  (CC-P09-F01بتوجيه نموذج رقم )يقوم مدير مركز الحاسوب 5-1-2    

 لنموذج رقم توجيه ا بعد اإلنتهاء من تجهيز اإلمتحان إلكترونيا يتم لحوسبة و برمجة اإلمتحان إلكترونيا،إلجراء الالزم 
(CC-P09-F01 إلى رئيس قسم المختبرات إل ).كمال اإلجراءات الالزمة لحجز المختبرات 

خالل  من اإلمتحانائج بعد اإلنتهاء من اإلمتحان يقوم رئيس قسم التعلم اإللكتروني بتجهيز تقرير عن نت 5-1-3   

والذي يوضح المعلومات  ةاإلمتحانات اإللكترونيار تقرير نتائج ( الخاص بإصدCC-P09-F02تعبئة نموذج رقم )
ضافة الى ب، باإلالرقم الجامعي، إسم الطالب، وقت بدء اإلمتحان، وقت إنتهاء اإلمتحان، العالمة، ناجح/راسالتالية : 

 مالحظات رئيس قسم التعلم اإللكتروني إن وجدت.

امتحانات  الخاص بنتائج (CC-P09-F02يقوم رئيس قسم التعلم اإللكتروني بتوجيه نموذج رقم ) 5-1-4

 .رئيس لجنة اإلمتحانات اإللكترونيةإلى  المستوى
 

 وثائق متعلقــة باإلجراء.     6
 (CC-P09-F01) مستوىطلب إستخدام النظام إلمتحان نموذج  6-1
 (CC-P09-F02) المستوىإصدار تقرير نتائج امتحانات  نموذج 6-2

 
 


