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المقدمة 

اإ�ش�رة اإىل كت�ب وزارة التعليم الع�يل والبحث العلمي ذي العدد )ت م 3 2308( بت�أريخ 

)24/5/2020( لطلبة الدرا�ش�ت االأولية املت�شمن �شرورة اإجراء االمتح�ن�ت اإلكرتوني� 

وا�شتكم�ل م� تبقى من ال�شنة الدرا�شية )2019-2020( اإذ ن�شت الفقرة )ث�ني�-4( يكون 

اأداء الطلبة المتح�ن�ت نه�ية الف�شول الدرا�شية وفق� للتوقيت�ت املو�شحة يف اجلداول 

اإاللكرتونية )Project exam, quiz maker….Etc(  وو�شع اآلية من��شبة من قبل 

التوا�شل  برامج  اأو  االإلكرتونية  املن�ش�ت  من  اأي  ب�ختي�ر  االأق�ش�م/الفروع  جم�ل�س 

االإلكرتوين املت�حة ويقوم التدري�شيون بتثبيت اآلية االمتح�ن ونوع الربن�مج امل�شتعمل 

واإعالم الق�شم العلمي به�.
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تكون من�شة Google Classroom  املن�شة املوحدة  لالمتح�ن�ت ك�فة يف ج�معة 	 
العميد ولكل الكلي�ت.

وقد مت اختي�ر هذه املن�شة ل�شهولة ا�شتعم�له� من قبل التدري�شيني والطلبة الأ�شب�ب 
عدة: 

ا�شتعم�ل املن�شة االإلكرتونية؛ وهو اأمر يتيح اأمور عدة منه�:. 1

اأ- ا�شتعم�ل املن�شة املج�نية التي من املمكن و�شع اأ�شئلة متنوعة من خالله�؛ 
مثل )اإج�بة ق�شرية واختي�رات متعددة .....الخ (

ب -  و�شع توقيت�ت داخل االأ�شئلة؛ اإذ يكون لكل �شوؤال وقت معني لالإج�بة. 

ج - احل�لة الع�شوائية يف اإظه�ر االأ�شئلة للطلبة؛ اإذ يكون ت�شل�شل االأ�شئلة خمتلف� 
لدى جميع الطلبة.

آلية االمتحان اإللكتروني 
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تكون مدة اأداء االمتح�ن �ش�عتني على اقل تقدير وجلميع املواد الدرا�شية على . 2
وفق امل�دة)3( لتعليم�ت االأ�شئلة االمتح�نية رقم )38(  ل�شنة )1992( الن�فذة

يراعي التدري�شيون يف و�شع االأ�شئلة احل�الت اال�شتثن�ئية للطلبة يف هذا الع�م . 3
الدرا�شي 

�س اللجنة االمتح�نية �شف� اإلكرتوني� لكل مرحلة؛ على اأن ت�أخذ ح�ش�ب . 4 ُتخ�شّ
الربيد االإلكرتوين من كل ط�لب وتر�شل له دعوة لالن�شم�م عرب بريده اخل��س 

به، وال ي�شمح للجنة االمتح�نية اإعط�ء رمز ال�شف االإلكرتوين للطلبة. 

ُتري اللجنة االمتح�نية امتح�ن� تدريبي� لكل مرحلة درا�شية. . 5

يتم اإر�ش�ل دعوة للتدري�شيني لالن�شم�م اإىل ال�شفوف االإلكرتونية لكي يكونوا . 6
على توا�شل مع الطلبة اأثن�ء االمتح�ن؛ فيم� اإذا ك�ن هن�ك �شوؤال من قبل الطلبة. 

مع . 7 الكلي�ت؛  جم�ل�س  �شالحي�ت  من  وهو   لالمتح�ن  املن��شب  الوقت  اختي�ر 
مراع�ة ظروف االمتح�ن وعلى اأن يكون ت�شجيل ح�شور الطلبة يف الن�شف االأول 

. Google Forms من ال�ش�عة االأوىل من وقت االمتح�ن عرب
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المهام والواجبات

مهام اللجنة االمتحانية

ي�شّلم كل تدري�شي ثالثة )3( من�ذج ملن اال�شئلة لكل م�دة درا�شية؛ للدورين االأول . 1
والث�ين، على �شكل ملف ن�شي اإلكرتوين، وتخت�ر اللجنة االمتح�نية اأحد النم�ذج، 

على اأن تكون اال�شئلة ب�شكل موحد )فورمة( يحمل �شع�ر اجل�معة والكلية.  

يتم اختي�ر النموذج قبل �ش�عة من االمتح�ن. . 2

الط�لب . 3 وا�شم  اجل�معة  ا�شم  مت�شمنًة  االإج�بة  لورقة  الرئي�شة  الواجهة  تكون 
والكلية والرقم اجل�معي وتوقيعه.

مراع�ة طرائق تقليل الغ�س يف اإعداد االأ�شئلة؛ وذلك ب��شتعم�ل خي�ر عدم تعديل . 4
االإج�بة اأو الدخول مرة اخرى لالمتح�ن.  

حتتوي . 5 اأن  يف�شل  اكت�ش�به�  الط�لب  من  املراد  للمه�رات  وفق�  اال�شئلة  ت�شنف 
التي  االأ�شئلة  اأو خط�أ( على عدد كبري من  االأ�شئلة على )خي�رات متعددة، �شح 

ميكن تركه�؛ لتف�دي ح�الت الغ�س و�شم�ن ر�ش�نة االمتح�ن.  

بعد انته�ء وقت االمتح�ن تطبع اإج�ب�ت الطلبة وت�شلم اإىل التدري�شي لت�شحيحه� . 6
اأع�ش�ء  اإذ البد من وجود ع�شوين من  التعليم�ت؛  املحددة يف  الزمنية  املدة  يف 

اللجنة االمتح�نية على اأقل تقدير.  

تع�مل االإج�ب�ت املطبوعة مع�ملة الدف�تر االمتح�نية حيث تكون اج�بة الطلبة . 7
على ورقة  )A4( ح�شرا وترفق اىل اللجنة االمتح�نية 
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اعتم�د 30% من درجة االمتح�ن النه�ئي على تقرير يقدمه الط�لب بعد حتديد . 8
الية  وفق  التدري�شي  قبل  من  من�ق�شته  تتم  حيث  التدري�شي  قبل  من  املو�شوع 

معتمدة من قبل جم�ل�س الكلي�ت  

تكون درجة االمتح�ن النه�ئي من )70 %( من درجة االمتح�ن االلكرتوين. . 9
وبعد . 10 ب�أعم�له�؛  التدقيق  جلنة  تبدا  االمتح�نية  اللجنة  اأعم�ل  ا�شتكم�ل  بعد 

انته�ء اأعم�له� تعلن النت�ئج من قبل اللجنة االمتح�نية ح�شرا؛ وفق� للتوقيت�ت 
املعلنة من قبل الوزارة.

تك���ون االعرتا�ش����ت عل���ى النت�ئ���ج الكرتوني����ً؛ وعل���ى املوق���ع املخ�ش����س للج����ن . 11
االمتح�ني���ة �شم���ن املوق���ع االإلك���رتوين للج�مع���ة. 

االمتح�نية؛ . 12 اللجنة  تعده  الذي  االإلكرتوين  االعرتا�س  منوذج  الط�لب  ميالأ 
للنظر يف اعرتا�شه؛ ويبلغ الط�لب اإلكرتوني� بنتيجة اعرتا�شه. 
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احلوا�شيب . 1 يف  املوجودة  الك�مريا  ا�شتعم�ل  طريق  عن  االإلكرتونية  املراقبة  تتم 
ال�شخ�شية اأو عن طريق ا�شتعم�ل برن�مج الـ)zoom( ليتمكن املراقب من مت�بعة 

الطالب ب�شورة م�شتمرة اأو مف�جئة. 
على الط�لب ارتداء الزي الر�شمي داخل ال�شف االفرتا�شي لالمتح�ن وان يحمل . 2

معه هويته اجل�معية الن�فذة. 

مهام المراقب اإللكتروني
للمراقب االإلكرتوين مه�م عدة هي :

الت�أكد من هوية ال�شخ�س املمتحن ل�شم�ن كونه الط�لب نف�شه.. 1
الت�أكد من عدم ا�شتعم�ل اأي تطبيق�ت اأخرى ملنع الغ�س. . 2
االإبالغ يف م� اإذا ك�ن هن�ك حم�والت للغ�س من قبل الط�لب. . 3
كيفية املراقبة االإلكرتونية:. 4

 الت�أكد من هوية املمتحن عن طريق النق�ط االآتية: 
اإظه�ر الهوية اجل�معية اأم�م الك�مريا وم�شحه� من قبل املراقب.. 1
م�شح مب��شر لوجه الط�لب عن طريق ك�مريا احل��شوب. . 2
ت�شوير مك�ن جلو�س الط�لب. . 3
الت�أكد من عدم وجود اأي كتب اأو ملخ�ش�ت بج�نب الط�لب. . 4
الت�أكد من عدم وجود اأي �شخ�س يف غرفة الط�لب. . 5

المراقبة اإللكترونية
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آلية تنفيذ التعليمات اعاله

تدري���ب االأ�ش����تذة داخ���ل اجل�مع���ة وحثه���م عل���ى ا�ش���تعم�ل من����ذج االمتح�ن����ت . 1
االإلكرتوني���ة لالغرا����س التجريبي���ة ملن���ع ح���دوث خط����أ م���ن قب���ل الطلب���ة اأثن����ء 

االمتح����ن النه�ئ���ي. 
تدريب اللج�ن االمتح�نية على كيفية اإن�ش�ء اال�شئلة االلكرتونية. . 2
تدري���ب الطلب���ة عل���ى اإج���راء االمتح�ن�ت التجريبي���ة؛ من خالل بع����س الربامج . 3

التطبيقي���ة الإدارة االمتح�ن����ت  االلكرتوني���ة، م���ع تق���دمي الدع���م الفني من قبل 
مركز احل��ش���بة االإلكرتوني���ة يف اجل�معة. 




