حعلُماث الامخدان الالىترووي لطلبت الضعاؾاث العلُا  9191-9109للفطل
الضعاس ي الثاوي الضوٌ ألاوٌ
ولُت الاصاعة والاكخطاص /كؿم العلىم املالُت واملطغفُت /الضعاؾاث
العلُا/املاحؿخير
ً
اشاعة الى جىحيهاث الىػاعة الازيرة بطضص امخدان طلبت الضعاؾاث العلُا الىتروهُا ومً أحل
غمان ؾير العملُت الخعلُمُت ولغغع جدلُم الغضاهت في جأصًت الامخداهاث وبعض ازظ آعاء
طلبت الضعاؾاث العلُا وجىحيههم في اهثر مً احخماع ومغاحعت اللىاهين والخعلُماث
الامخداهُه الىافظة وجىحيهاث مجلـ الجامعت املىكغ والىػاعة هىص ي بما ًلي :
ً
أوال جىحيهاث عامت :
ٌ -0شترن ول طالب على زط الاجطاالث لشغهت ألازير ًىم  9191/6/01وملضة شهغ على
واعث اهترهِذ بؿعت ( 5هُيا باًذ ) ًخم حؿلُمت للطالب كبل ًىم مً الامخدان وٍخعهض
بعضم اؾخسضام الحؼمت أال في وكذ الامخدان همؿاهمت وصعم مً عمُض اليلُت بعض
الخيؿُم مع شغهت الازيرمىخب املثنى ملىطلت الفغاث الاوؾط والجىىب .
ً -9ىىن البرًض الغؾمي للطلبت هى (الجُمُل  )Gmailوباالؾم الغباعي الطغٍذ املىحىص
في ملف الطالب عىض الدسجُل.
ً -3ػع الطالب ضىعجت الشخطُت الحضًثت على الحؿاب غمً اعضاصاث البروفاًل
.Profile setting
 -1جدمُل بغهامج ؾياي بي وهىول مُذ  Skypeو  Google Meetلغغع البث املباشغ
ازىاء جأصًت الامخدان .
ً -5ىىن الامخدان على بغهامج هىول فىعم  Google formوخؿب كغاع مجلـ اليلُت في
حلؿخت الاؾخثىائُت املفخىخت الؿاصؾت بخاعٍش  9191/5/98في غىء جىضُاث الىػاعة
باعخماص بغهامج هىول هالؽ عوم .Google Classroom
ً -6ىىن مىعض الامخدان هى مً الؿاعت الىاخضة ظهغا ولغاًت الؿاعت الثالثت وخؿب ما
حؿمذ به جطبُلاث هىول هالؽ عوم مً وكذ غمً جلً املضة

ً -7ىىن حسجُل صزىٌ الطالب كبل مىعض الامخدان الشهغي او النهائي بغبع ؾاعت 05
صكُلت.
ٌ -8عخبر حسجُل الخغوج مً كبل الطالب في اوٌ هطف ؾاعت خالت غش وجالفُا للحاالث
التي هي زاعج اعاصجت ًىىن لضي ول طالب حهاػ  UBSلخؼن الطاكت وخؿب الاجفاق
الظي جم مع الطلبت بهظا الطضص مً كبل عماصة اليلُت
 -9الامخدان زاغع للخىزُم الفُضًىي مً كبل اللجىت الامخداهُت مىظ الضكُلت الاولى
لدسجُل صزىٌ الطالب لالمخدان.
 -01عضم الالخفاث او الخدغن مً ميان حلىؽ الطالب او الىالم الا بعض طلب الاطن مً
مضًغمغ اكبت الامخدان وللػغوعة اللطىي
 -00حغلم حمُع الاحهؼة والهىاجف التي جىحض كغب الطالب (التي الٌؿخسضمها في
الامخدان) ازىاء جأصًخت لالمخدان مىعا للدشىَش على الطالب
ً -09سػع  IPاحهؼة الطالب الى املغ اكبت في خالت كُامت باالغالق مً هفؿت صون اهلطاع
الىهغباء او زضمت الاهترهِذ
 -03اطا وان لضي الطالب اؾخفؿاع او جىغُذ خىٌ اؾئلت املاصة فُخم اجباع هفـ
الخعلُماث الامخداهُه بطضص طلً وٍخىلى احابخت الؿُض مضًغ مغ اكبت الامخدان
الالىترووي
ً -01سطظ الطالب في بِخت لىفؿت ميان هاصيء ومىعؼٌ طو اهاعة وافُت ازىاء جأصًت
الامخدان .
ً -05غجضي الطالب الؼي الغؾمي ووأهت في الضوام الاعخُاصي ازىاء الامخدان .
زاهُا طبُعت ألاؾئلت:
اشاعة الى جىحيهاث وػاعة الخعلُم العالي والبدث العلمي بىخابها بالعضص ب ث  9311/5في
 9191/5/99والطاصع مً صائغة البدث والخطىٍغ وهظلً جىحيهاث معالي وػٍغ الخعلُم العالي
والبدث العلمي املحترم جىىن طبُعت ألاؾئلت هماًلي:
ً -0ىىن الحض ألاصوى لعضص ألاؾئلت هى ( )7اؾئلت جىىن هُيللُتها هماًلي :
أ -ؾؤالين مىغىعُاث بطُغت ازخُاعاث ( )Multi choicesمخعضصة جمثل وؿبت
 %95مً الضعحت اليلُت لالمخدان.

ب -ؾؤالين مىغىعُاث بطُغت احاباث كطيرة ( )Short Answersجمثل وؿبت %95
مً الضعحت اليلُت لالمخدان.
ث -زالزت أؾئلت ملالُت جمثل  %01مً الضعحت اليلُت لالمخدان (ًدم للطالب ألاحابت
على أزىين منها) بدُث جىىن الاحابت ليل ؾؤاٌ بما ال ًؼٍض على ضفدخين وٍمىً
للطالب الىخابت على وعكت  A4وٍخم جطىٍغها مً كبلت وٍغؾلها بعض ان ًىخب
اؾمت و جىكُعه عليها وجاعٍش الامخدان وؾاعت الؿؤاٌ ((بالللم الجاف الاػعق
))وٍمىً ان جخػمً جلً الاؾئلت مؿائل عٍاغُت بما ال ًؼٍض عً وؿبت .%5
ً -9لىم اؾخاط املاصة بىغع الاؾئلت مع الاحىبت الىمىطحُت وحؿلم الى اللجىت الامخداهُت
لالمخدان الالىترووي لللؿم العلمي ووسخت منها على كغص  CDباللغت التي ًلىم هى
بخضعَـ الطالب بها.
 -3جىىن طبُعت ألاؾئلت وفم طغٍلت اٌ( )Open Bookمفخىخت املطضع بشغط ان
الجىىن حعجيزًت مع مغاعاة الفىاعق الفىغٍت والاصعاهُت للطلبت
زالثا  :جىظُم عمل اللجىت الامخداهُت لالمخدان الالىترووي للضعاؾاث العلُا:
 -0خػىع وافت اعػاء اللجىت وبشيل ًىمي طُلت فترة الامخداهاث اعخباعا مً 6/01
ولغاًت اهجاػمهامها في غغفت عملُاث الامخدان الالىترووي (اللجىت الامخداهُت) وٍىىن
جىاحض لخضعَس ي املاصة هال خؿب حضوٌ امخداهت
 -9حشغف اللجىت هظلً وبشيل الىترووي على امخداهاث املغاحعت الشهغٍت التي جبضأ في
9191/6/9
 -3أضضاع أمغ اصاعي باملشاعهين في الامخدان كبل اؾبىع مً مىعض بضء الامخداهاث
النهائُت
 -1اؾخالم الؿعُاث (الفطل الضعاس ي الثاوي ) وعغغها على الطلبت وخؿب الجضاوٌ
الؼمىُت التي اكغها مجلـ اليلُت في حلؿخت الؿاصؾت الاؾخثىائُت املفخىخت مع اعطاء
فغضت ألعتراغاث الطلبت عليها وحعلً الؿعُاث والاعتراغاث وهخائجها على مىكع
اليلُت واللىىاث املعخمضة مً كبل اللؿم العلمي مع الطلبت.
 -5ججهؼغغفت عملُاث الامخدان الالىترووي بالخجهيزاث الخلىُت الخالُت:
أ -هاعص بملضاع( )0جيرا باًذ للخىزُم.

ب -واميرا حسجُل اليشاط الامخداوي للطلبت مع الخىزُم الفُضًىي الُىمي
ث -حهاػالبخىب عضص ( )9واخض للؿُطغة وازغللخىاضل مع الطلبت ازىاء الامخدان
ً
رً -بضأ عمل اللجىت الؿاعت الؿابعت ضباخا مً ول ًىم وخؿب الجضوٌ الامخداوي
ج -جلىم اللجىت بدؿمُت عػى مً اعػاءها لغغع اعضاص الىمىطج املعخمض( هىول
فىعم  )Google Formفي الامخدان إلالىترووي لطلبت الضعاؾاث العلُا (علُه
واحهت وشعاع اليلُت والجامعت ) وٍخم حغظًخت باألؾئلت املؿخلمت مع ازخباع
ضالخُخت للعمل كبل اعؾالت في وكذ الامخدان
ح -ججهيزواعضاص احهؼة الاؾخيؿار والطباعت واللغطاؾُت الالػمت
ر -جلىم اللجىت بىخابت مىكف (مدػغ) ًىمي بضاًت الامخدان ونهاًخت بعض سحب
وطباعت الاحىبت على وعق وزخمها وفغػ الاؾئلت لالحاباث الظاجُت عً الاؾئلت التي
جدخاج الى جصحُذ وجغميزها باعكام وعفع اؾماء الطلبت عنها هما في الضفاجغ
الاعخُاصًت وحؿلُمها لخضعَس ي املاصة لخصحُدها بىفـ الُىم
ص -اوشاء ضف الىترووي ٌؿمى (الامخدان الالىترووي النهائي للضعاؾاث العلُا) غمً
هىول هالؽ عوم امللغمً كبل مجلـ اليلُت
ط -اوشاء ملف ليل طالب على هىول صعاًف ًخػمً معلىماث الامخدان ومىكفت
الامخداوي الُىمي وَسحب وعكُا وٍسخم لألعشفت.
عابعا :أًت امىع ازغي جػمً جطبُم الخعلُماث وهجاح الامخدان الالىترووي جلترخها
اللجىت الامخداهُت لألمخدان الالىترووي .
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