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 على نظام التعليم اإللكترونيآلية االمتحانات المحوسبة 
 التعليمات الخاصة بالطلبــــــــــــــــــــة:

 
 .دقائق 10 بوقت ال يقل عن خول إلى النظام قبل بدء االمتحان، والدبالطالب تهيئة جهاز الحاسوب الخاص .1

 .االمتحانوقت بدء  من( دقيقة 20)بعد مضي  لالمتحانالدخول يسمح للطالب ال  .2

 النهائية بأسبوعين. االمتحاناتيقوم مركز الحاسوب بتحديث بيانات الطلبة قبل موعد  .3

افة بالتأكد من وجود كلكترونية، بحيث يقوم الطالب الخاص بكل طالب على بوابته اإل االمتحاناتينشر جدول  .4
 المساقات التي سجلها.

 يلهاها وتحو ، وعليه يتم دراستالعميد النهائية المحوسبة الىو  المتوسطة باالمتحانات تقدم األعذار الفنية الخاصة .5
 مع رأيه الفني لألستاذ رئيس الجامعة لعرضها على مجلس العمداء التخاذ القرار المناسب.

 .ب أو الهاتفعند استخدام الحاسو  اء  عند تقديم االمتحان، سو بعد تحديثه   Google Chrome متصفح استخدام .6

اعد على ( من نفس الدولة التي يقيم بها فقط، وال يستخدم برامج تسIPيلتزم الطالب باستخدام عنوان االنترنت ) .7
 تغيير عنوان االنترنت المستخدم لالمتحان. أو إخفاء

 دون استثناء. (E-learning) المحوسب جداراجامعة  امتحاناتالمحوسبة على نظام  االمتحاناتتعقد كافة  .8

 .لنفس المساق موحدة تعددةللشعب الم االمتحاناتتكون  .9

عن طريق اسم المستخدم (  E-learning) نظام االمتحاناتيجب على الطالب التأكد من قدرته على دخول  .10
بأسبوع على األقل، وفي حال عدم القدرة على الدخول  االمتحانات النهائيةوكلمة السر الخاصة به قبل بدء فترة 
  @edu.jojadarasupport. ارسال بريد إلكتروني لمركز الحاسوب

، ونيا  ت إلكتر من أداء االمتحانا هأداء االختبارات القصيرة المطلوبة للمواد كافة، للتأكد من تمكنيجب على الطالب  .11
 .هومن جاهزية األدوات التكنولوجية المتوفرة لدي

 .تقع على الطالب المسؤولية في حال أعطى كلمة السر الخاصة به لطالب آخر .12

يفضل عدم استعمال الهاتف النقال إال في حال تعذر الحصول على جهاز حاسوب، وذلك الحتمال عدم ظهور  .13
 .التي تحتوي على صور أو جداول الصحيح، خصوصا  األسئلة بالشكل 

وفي حال دخول الطالب  النهائية،المتوسطة و ضرورة التزام الطالب بوقت االمتحان المحدد في جدول االمتحانات  .14
 ا .لن يمنح وقتا إضافي متأخرا  

ي فانقطاع مؤقت دوث بتخزين اإلجابات في كل صفحة بشكل فوري، لذا في حال ح اإللكتروني يقوم نظام التعلم .15
جد يأخرى )خالل فترة االمتحان( وسوف الدخول إلى االمتحان مرة  الطالب يجب على، ى الطالباإلنترنت لد

 .اإلجابات السابقة مخزنة
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نة المعل في حال وجود أي مشاكل لدى الطالب أثناء االمتحان، يقوم بالتواصل مع مدرس المادة، أو أرقام الهواتف .16
 أعضاء لجنة المتابعة واللجنة الفنية على النحو التالي:أو ، لطلب المساعدة

 
في حال استمرار وجود اي مشكلة لدى الطالب من حيث الدخول على نظام االمتحانات او اي مشكلة اخرى  .17

 على الطالب الحضور الى الحرم الجامعي وتقديم امتحانه ورقيا  داخل الحرم الجامعي.

 
 

 نظام التعليم اإللكتروني على المحوسبة آلية االمتحانات
 :بعضو هيئة التدريسالتعليمات الخاصة 

 
 نصف الفصليي االمتحان ف( E-Learningالخاص بالجامعة ) التقيد باستخدام نظام التعليم اإللكتروني .1

(Midterm( واالمتحان النهائي )Final Exam .) 

مقابل تعهد خطي من قبل عضو  (Question Bankضرورة جهوزية وتدقيق ومراجعة أسئلة االمتحانات ) .2
الل هيئة التدريس ومصدق من قبل رئيس القسم وعميد الكلية. بحيث يتم تدقيق بنك األسئلة لكل مساق من خ

 لجنة االمتحانات ولجنة التعليم االلكتروني المشكلة في الكلية. وذلك حسب النماذج المرفقة وهي:

 لكترونية للجامعة )يعبئ من قبل رئيسعلى المنصة اإل ساقاتنموذج متابعة بنك األسئلة لجميع الم .أ
 .القسم(

 تقرير متابعة بنك االسئلة على المنصة االلكترونية )يعبئ من قبل رئيس القسم المعني(.  .ب

 النموذج الخاص بسير االمتحان النهائي من قبل مدرس المساق، رئيس القسم وعميد الكلية. .ت

 ، عميد الكلية المعني ( ساعة من بدء االمتحان، ويزود48قبل ) يقوم المدرس بإدخال االمتحان النهائي .3
 .عن ذلك مركز التعلم االلكتروني بتقرير الكترونيو 

 بأول. أوال   االمتحانبرفع بأسماء المدرسين الذين لم يقوموا يقوم العميد بتقديم تقرير  .4

 من موعد األمتحان.  ( ساعة24)تحديد أعدادات األمتحان على نظام التعليم اإللكتروني قبل  .5

 عدم تمديد فترة االمتحان الي سبب كان. .6

 بعد ان يتم تحديده من قبل المدرس. بإعدادات االمتحانعدم العبث  .7
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نها الطلبة الخاصة باألعمال الفصلية، ويقوم بإدخال عالمات األعمال الفصلية وإعال يبت المدرس بأعذار .8
 للطلبة قبل بدء االمتحانات النهائية بأسبوع.

 تالي.اسي الال يقوم المدرس بإلغاء المنصة التعليمية وبيانات الطلبة المسجلين فيها، إال بعد بدء الفصل الدر  .9

 ا  ن مجاز أذا كا إالال يجوز تغيير المنسق بعد بدء االمتحانات النهائية وحتى تنتهي االمتحانات التكميلية،  .10
 .االمتحاناتمن الجامعة عند إعداد وعقد  رسميا  

داد واع ادئرة القبول والتسجيل بحل إشكالية األسماء القديمة للمواد، وتستخدم األسماء الحالية للمو تقوم دا .11
 .ةجدول االمتحانات الموحد

 .وقت كافي، والدخول إلى النظام قبل بدء االمتحان ببالمدرس تهيئة جهاز الحاسوب الخاص .12

على جهاز حاسوب، وذلك الحتمال عدم يفضل عدم استعمال الهاتف النقال إال في حال تعذر الحصول  .13
 .التي تحتوي على صور أو جداول ظهور األسئلة بالشكل الصحيح، خصوصا  

استخدام الحاسوب أو  عند تقديم االمتحان، سواء عندبعد تحديثه   Google Chrome متصفح استخدام .14
 .الهاتف

تجاوز تال  االمتحانسبوع، بحيث تكون فترات على أيام األ توزيع جلسات االمتحاناتب عمادة القبول والتسجيل تقوم .15
             ( طالب في الجلسة الواحدة.300، وبحد أقصى ال يتجاوز )( جلسات5)

 طبيعة االمتحان والوقت المخصص: .16
 تكون طبيعة االسئلة لالمتحانات لمرحلة البكالوريوس كما يلي:

 وباتجاه واحد.بدائل  5-4الخيار المتعدد، على أن تتضمن الفقرة من  .1
يزيد وقت  أاليحدد وقت االمتحان حسب طبيعة األسئلة، بحيث يترك المجال الى عضو هيئة التدريس شريطة  .2

 االمتحان عن الساعة والنصف لالمتحان نصف الفصلي والساعتين لالمتحان النهائي.
 ل.( سؤال على األق2-1يتضمن االمتحان نصف الفصلي والنهائي عدد من اسئلة المقال ) .3
 يترك تحديد العالمات للفقرات واسئلة المقال للمدرس. .4
ليل تتضمن حاالت عملية تطبيقية تعكس قدرة الطالب على التح مقاليهيلتزم أعضاء هيئة التدريس بوضع اسئلة  .5

 والتقويم.
 توزيع العالمات. .17

 ، توزع عالمات المساق كما يلي:طلبة البكالوريوس .أ
     

 %30 منتصف الفصل
 %10 كوزات

 %10 واجبات ومشاركة 
 %50 االمتحان النهائي

 %100 المجموع الكلي
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 كما يلي: ()الماجستيرالدراسات العليا طلبة   .ب
 %30 منتصف الفصل

 %15 بحث
 %15 واجبات ومشاركة 
 %40 االمتحان النهائي

 %100 المجموع الكلي

  
 ما يلي:ضبط الغش: من أجل منع التجاوزات والغش في االمتحان، اتباع  .18

، (one- wayتصميم االمتحان وفق نظام االتجاه الواحد )في حال أسئلة الخيار المتعدد، يفضل  .أ
 ويختار عضو هيئة التدريس وقت لكل سؤال حسب طبيعته.

من  والتأكدامكانية قيام عضو هيئة التدريس بالتأكد من وجود الطالب ذاته من خالل فتح الكاميرا  .ب
 هوية الطالب الشخصية.

 ضرورة االلتزام بالوقت المناسب لكل فقرة ولكل امتحان.ج. 
لفة د. تدقيق االجابات من قبل عضو هيئة التدريس للتأكد من تشابه الخطوط في اجابات االسئلة المخت

 للطالب الواحد.
 

 

 


