ىظاو آلي لتطبيل معايري الكبول يف جامعة امللو فَد للبرتول واملعادٌ
حطين عبد الغين احملتطب
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ممدوح حمند ضساج جناز
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َ 1طتػاز تكين يعُٝد ايكبٚ ٍٛايتطذَٚ ٌٝدزع يف قطِ عً ّٛاذتاضب اآليٚ ٞاملعًَٛات
 2عُٝد ايكبٚ ٍٛايتطذٚ ٌٝأضتاذ َػازى يف قطِ عً ّٛاذتاضب اآليٚ ٞاملعًَٛات

ملدص
طٛزت داَع ١املًو فٗد يًبرتٚ ٍٚاملعادٕ يف ايعٗسإ زتُٛع َٔ ١ايربزتٝات الضتدداَٗا يف عًُ ١ٝقب ٍٛخسظت ٞايجاْ١ٜٛ
ادتدد يف ادتاَعٚ .١تػٌُ ٖر ٙايربزتٝات ْعاّ تصشٝح االختبازاتْٚ ،عاّ جتُٝع ٚدَر ايبٝاْات ْٚعاّ املطاعد ٠يف اختاذ قسازات
ايكبٚ ،ٍٛنريو بعض ايرباَر املطاعد ٠األخسٚ .٣قد ضاعدت ٖر ٙايرباَر يف تطٗ ٌٝعًُ ١ٝتطبٝل َعاٜري ايكب ٍٛاذتاي ١ٝاملتبع ١يف
ادتاَعٚ ،١شٜاد ٠فعايٝتٗا ،نُا ضاعدت يف تٛفري ايهجري َٔ ايٛقت ٚادتٗد املطتددّ عاد ٠يف ذيو.
تعسض ٖر ٙايدزاضٚ ١صفا يًرباَر املطتددَ ١يف املساسٌ املدتًف ١يعًُ ١ٝايكب ،ٍٛابتدا َٔ ً٤اضتالّ طًبات االيتشامَ ،سٚزا
بتصشٝح اختبازات ايكبٚ ٍٛإصداز ْتا٥ذٗا ثِ إعالٕ ْتا٥ر ايكب ٍٛايعاَٚ ،١ختاَا باضتالّ ٚثا٥ل ايطايب ٚتطً ُ٘ٝخطاب ايكب.ٍٛ
ٚتتُٝص ٖر ٙايرباَر باملس ١ْٚايالشَ ١يتطبٝل َعاٜري قبَ ٍٛتعدد ٠ميهٔ تهٝٝفٗا
تعتُد عًٗٝا َعاٜري ايكب ٍٛيف ادتاَع.١

َع ايعٛاٌَ ٚاملتػريات املدتًف ١اييت

ٚن ٕٛايٓعاّ صُِ ٚطٛز باالضرتغاد مبتطًبات ايتعً ِٝايعاي ٞيف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ،١ٜفإْ٘ ميهٔ االضتفادَ٘ٓ ٠
يف شتتًف داَعات املًُهَٚ ١عاٖدٖا.
مكدمة
تطبل داَع ١املًو فٗد يًبرتٚ ٍٚاملعادٕ اختبازات ايكب ٍٛنذص ٤أضاض ٞإلضرتاتٝذٝتٗا يًكبَٓ ٍٛر إْػاٗ٥ا ست ٢اآلٕ.
ٚتعتُد ٖر ٙاإلضرتاتٝذ ١ٝعً ٢خصٛص ١ٝادتاَع ١يف تدزٜظ ٚتأٖ ٌٝايطالب يف زتاالت ستدد ٠يف اهلٓدضٚ ،١ايعًٚ ،ّٛاإلداز٠
ايصٓاع ،١ٝمما تٛدب اختٝاز ايطالب ايكادز ٜٔعً ٢دزاضٖ ١ر ٙاجملاالت ٚاضتعدادِٖ ايطبٝع ٞيًتُٝص فٗٝاٚ ،قد صتشت ادتاَع ١إىل
سد نبري يف اْتٗاز ٖر ٙاإلضرتاتٝذ ١ٝيف ايكب ٍٛمما نإ ي٘ نبري األثس يف ختسٜر طالب َتُٝص ٜٔيف زتاالت اهلٓدضٚ ،١عًّٛ
اذتاضب اآليٚ ،ٞاإلداز ٠ايصٓاعٚ ،١ٝقد أدٖ ٣را ايٓذاح ايهبري إضاف ١يًصٜاد ٠ايهبري ٠يف أعداد ايطالب املتدسدني َٔ ايجاْ١ٜٛ
ايعاَ ١إىل اشدٜاد أعداد ايطالب املتكدَني يًذاَع ١بػهٌ مل ٜػٗد ي٘ َج ٌٝيف األعٛاّ ايجالث ١املاض ،١ٝفكد تكدّ الختباز ايكدزات
ايعاَ ١يف عاّ ٖ1420/1419ـ (  )25.000مخطٚ ١عػس ٕٚأيف طايب َٔ قطِ ايعً ّٛايطبٝع ١ٝعٓدَا عكد االختباز يف خالٍ
ايفصٌ ايدزاض ٞايجاْٚ ،ٞتكدّ يًذاَع )14.000 ( ١أزبع ١عػس أيف َتكدّ يف ايعاّ اير ًٜ٘ٝ ٟبعد ٚضع غسط صتاح ايطايب يف
ايجاْ ١ٜٛايعاَ ١يًذًٛع يالختباز األ ٍٚيًكب .ٍٛفهإ البد يًذاَع َٔ ١تطٜٛس بساَر ساضب آي ٞيًتعاٌَ َع ايهِ اهلأَ ٌ٥
ايبٝاْات ٚتطٗ ٌٝختصٜٗٓا ٚاضرتداعٗا ٚاختاذ ايكسازات ايالشَ ١عً ٢أضاض٘.
 )1إٔ

ْطتعسض يف ايػهٌ زقِ (  )1أِٖ إدسا٤ات ايكب ٍٛيف داَع ١املًو فٗد يًبرتٚ ٍٚاملعادٕٜ .بني ايػهٌ زقِ (
غسٚط ادتًٛع يالختباز األ ٍٚيًكب ٍٛغسٚطا َٝطس ٠ددًا سٝح ٜػرتط فكط صتاح ايطايب يف ايجاْ ١ٜٛايعاَ َٔ ١قطِ ايعًّٛ
ايطبٝع ١ٝيًذًٛع يالختباز ايرٜ ٟعكد يف عػسَ ٠دٕ باملًُه ١عًَ ٢د ٣أضبٛعنيْٚ ،عساً يريو ٜتكدّ نجري َٔ ايطالب هلرا
االختباز ،مما ٜرتتب عً ٘ٝاضتكباٍ بٝاْات ٖؤال ٤ايطالب ٚختصٜٗٓا ٚتصشٝح االختباز ٚإصداز ايٓتا٥ر يف َد ٠ال تتذاٚش يف ايػايب
أضبٛعا ٚاسدا ،ثِ ٜتِ إبالغ ايطالب بٓتا٥ذِٗ يدخ ٍٛاالختباز ايجاْ ٞيًكب( ٍٛاختباز املكسزات ايدزاض ) ١ٝمما ٜرتتب عً ٘ٝتصشٝح
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االختباز ٚدَر بٝاْات ايطالب َع بعطٗا ايبعضٚ ،سطاب ايٓكاط يهٌ طايب سطب َعاٜري ستددٜ ٠كسٖا زتًظ ادتاَع َٔٚ ،١ثِ
إعالٕ ايٓتا٥ر متٗٝداً الضتكباٍ ٚثا٥ل ايطايب ٚتطً ُ٘ٝخطاب ايكب ٍٛبادتاَع.١
ٚتهُٔ املػهً ١األضاض ١ٝيف ايتعاٌَ َع
ٖرا ايهِ اهلا َٔ ٌ٥ايبٝاْات بدقٚ ١ضس ١ٜتاَ ١يف ٚقت
قصري دداً ال ٜتعد ٣ضت ١إىل مثاْ ١ٝأضابٝع يف زتًُ٘.
يريو بسشت اذتاد ١املاض ١الضتدداّ ايتكٓ ١ٝاذتدٜج١
يًتعاٌَ َع ٖر ٙايبٝاْات بطسٜك ١آيٚ ١ٝاضتدداّ اذتاضب
اآلي ٞيف مجٝع َساسٌ ايكب.ٍٛ

غسٚط ادتًٛع يالختباز
( صتاح ايطايب يف ايجاْ ١ٜٛايعاَ ١قطِ عً ّٛطبٝع ١ٝد ٕٚحتدٜد ْطب ١يًٓذاح)
اضتكباٍ طًبات ايكبٍٛ
اختباز ايكدزات ا يعاَ( ١زاّ )1

ىبرة عً اختبازات الكبول
تعكد داَع ١املًو فٗد يًبرت ٚ ٍٚاملعادٕ نٌ
عاّ اختبازات يًكب ٍٛدتُٝع املتكدَني هلاٚ ،تٗدف
ادتاَع َٔ ١ذيو إىل اْتكا ٤أفطٌ ايطالب اير ٜٔتتٛفس
يد ِٜٗايكدز ٠يًدزاض ١يف ختصصات ادتاَع ١ايعًُ،١ٝ
ٚاهلٓدض ١ٝإضاف ١إىل تٛفس ايكدزات ايعاَ ١اييت
تطاعدِٖ عًَٛ ٢اصً ١دزاضتِٗ ادتاَعٚ ،١ٝختسدِٗ
بٓذاح ٚمتٝصٚ .تته ٕٛاختبازات ايكب َٔ ٍٛاختباز
ايكدزات ايعاَ " ١زا٥ص األًٖ ١ٝاملدزض ( "ٞزاّ ٚ )1اختباز
املكسزات ايدزاض( ١ٝزاّ )2

 َٔ %75ايطالب غري َؤًٖني
يالختباز ايجاْٞ

أفطٌ  َٔ % 25ايطالب
ٜتِ تأٖ ًِٗٝيالختباز
ايجاْٞ

اختباز ايكدزات ا يعاَ( ١زاّ )2

سطاب ْكاط ايطايب
( زاّ )1
( زاّ ) 2
ْطب ١ايجاْ١ٜٛ
ٜ تِ تستٝب ايطالب سطب ايٓكاط ثِ تسغٝح ايعدد احملدد َٔ
زتًظ ادتاَع ١يًكب ٍٛبادتاَع.١

ٜٗدف اختباز ايكدزات ايعاَ ( ١زاّ  )1يتٛفري
ٜ تِ قب ٍٛمجٝع ايطالب يربْاَر ايطٓ ١ايتشطري ١ٜبدٕٚ
َعًَٛات تطاعد عً ٢املكازْ ١بني َطتٜٛات ايطالب
حتدٜد نً ١ٝأ ٚختصص.
املسغشني يدخ ٍٛادتاَعٚ ١قدزاتِٗ ملتابع ١ايعًِ فٗٝا،
غهٌ زقِ  :1أِٖ إدسا٤ات ايكب ٍٛيف داَع ١املًو فٗد يًبرتٚ ٍٚاملعادٕ.
بصسف ايٓعس عٔ ْٛع املدازع اييت ٜتدسدَٗٓ ٕٛا،
ٚاملٓاطل اييت ٜعٝػ ٕٛفٗٝا ،فٗ ٛاختباز يًكابً ١ٝعً٢
ايتعًِ بػهٌ عاّ ،أنجس مما ٖ ٛاختباز يكٝاع دزد ١ايتشص ٌٝايطٓ ،ٟٛأ ٚادتداز ٠يف َٗاز ٠ستددٚ .٠عتا ٍٚاالختباز إٔ ٜكٝظ
ايكدز ٠عً ٢ايكسا ٠٤بفِٗ ٚعُلٚ ،فِٗ ايتعابري يف ضٝام ايكسا ،٠٤إضاف ١إىل ايكدز ٠عً ٢فِٗ ايعالقات املعٓ ١ٜٛبني املفاِٖٝ
مبصطًشاتٗا ايًػٚ ،١ٜٛايكدز ٠عً ٢سٌ املطا ٌ٥مبفاُٖٗٝا َٚصطًشات٘ ايسٜاض ،١ٝفٜٗ ٛكٝظ املٖٛبٚ ١ايكابً ١ٝعً ٢ايتعًِ َٔ خالٍ
ادتداز ٠يف ايعً ّٛاملدزضٚ ١ٝارترب ٠ارتاص ،١عً ٢سد ضٛا ٖٛٚ ،٤ال ٜجكٌ عٔ ايطايب يف اذتفغ إذ ٜٛفس ي٘ يف نٌ باب َٔ أبٛاب
االختباز ايهجري مما عتتاز إي َٔ ٘ٝقٛاْني َٚعادالت ،فُا ٜبك ٢يًطايب إال إٔ ٜطبكٗا بفِٗ ٚذناٜٚ .٤ته ٕٛاختباز ايكدزات
180ضؤا ًال َٔ أض١ً٦
ايعاَ( ١زاّ  َٔ )1دصأ ٜٔزٝ٥طٝني :ايتشً ٌٝايًػٚ ،ٟٛايتشً ٌٝايسٜاض ٖٛٚ ،ٞبايًػ ١ايعسبٚ ١ٝعتت ٟٛعً٢
االختٝازات املتعددَٚ ٠دت٘ ثالخ ضاعات.
ٜٗٚدف اختباز املكسزات ايدزاض( ١ٝزاّ  )2إىل قٝاع َد ٣حتص ٌٝايطايب يف َكسزات ايًػ ١اإلصتًٝصٚ ،١ٜايسٜاضٝات،
ٚايفٝصٜاٚ ،٤ايهُٝٝا ٤يف املسسً ١ايجاْ ٖٛٚ ١ٜٛبايًػ ١ايعسب ١ٝعدا ادتص ٤ارتاص مبكسز ايًػ ١اإلصتًٝصَٚ ،١ٜدت٘ ثالخ ضاعات.
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ْعاّ آي ٞيتطبٝل َعاٜري ايكب ٍٛيف داَع ١املًو فٗد يًبرتٚ ٍٚاملعادٕ

بعد ٖر ٙاملكدَْ ،١طتعسض يف ٖر ٙايٛزق ١ايٓعاّ اآلي ٞاملطتددّ سايٝاً بادتاَع ١يًتعاٌَ َع طًبات ايكبٚ ٍٛتصشٝح
االختبازات ٚدَر ايبٝاْات ٚسطاب ايٓكاط ٚاضتدساز ايتكازٜس ايالشَْٚ ١عاّ َطاعد ٠اختاذ قسازات ايكبْٚ ،ٍٛعتكد إٕ ايٓعاّ املطبل
طلبات االلتحاق
اختبار رام1

ترتيب األوراق
توثيق األوراق

ترتيب األوراق

إدخال األرقام والجنسية

توثيق األوراق

طلبات االلتحاق

تصحيح األخطاء

تصحيح األخطاء

تصحيح االختبار

بيانات طلب االلتحاق

قرار نسبة النجاح

دمج البيانات

ملخص النتائج لإلدارة

تصحيح األخطاء

بيانات طلب االلتحاق
القوائم التفصيلية

شهادات الناجحين

النظام الصوتي

اختبار رام2

ترتيب األوراق

توثيق األوراق

تصحيح األخطاء

تصحيح االختبار
دمج البيانات
تصحيح األخطاء
بيانات دعم القرار
إعداد النتائج
تصحيح األخطاء
النتائج والتقارير
قوائم تفصيلية

النظام الصوتي

بيانات لكل طالب

غهٌ زقِ 1ب :تطًطٌ خطٛات َعادتٚ ١تصشٝح اختبازات ايكب.ٍٛ

أرقام جامعية

خطاب القبول

– داَع ١املًو فٗد يًبرتٚ ٍٚاملعادٕ
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4

َفٝد نتذسب ١زا٥د ٠يًذاَعات َٚؤضطات ايتعً ِٝايعاي ٞاألخس ٣نٜ ْ٘ٛتعاٌَ َع ْفظ اجملُٛع َٔ ١ايطالب ٚنَ ْ٘ٛصُِ
بطسٜكَ ١سْ٘ ٚميهٔ تهٝٝف٘ يٝتٛافل َع َتطًبات دٗات أخس ٣يًتعً ِٝايعايٜ .ٞبني غهٌ زقِ 1ب تفصٝال يًػهٌ زقِ  1ظٗس
ف ٘ٝتطًطٌ خطٛات َعادتٚ ١تصشٝح اختبازات ايكب.ٍٛ
ٜتِ تعب ١٦طًبات االيتشام يًذاَع ١عٓد دًٛع ايطالب الختباز ايكدزات ايعاَٚ .١تكسأ ايُٓاذز آيٝا عٔ طسٜل دٗاش املطح
ايطٜٚ .ٞ٥ٛعترب طًب االيتشام َٔ أِٖ األٚزام اييت ظتب ايسدٛع إيٗٝا يف ساي ١قب ٍٛايطايب أَ ٚسادع ١بٝاْات٘ٚ .ستْ ٢تُهٔ َٔ
ايسدٛع إىل األٚزام املٛثك ١عٓد اذتاد ١فُٔ ايطسٚزَ ٟعسفَٛ ١قع ايٛزقَٚ ١هإ ٚدٛدٖاٚ .عادَ ٠ا تستب األٚزام قبٌ قسا٤تٗا
سطب زقِ دخ ٍٛايطايب ٚتٛضع يف زتُٛعات سطب املسانص ٚنريو سطب قسا٤تٗا ٚتٛافسٖا ،سٝح إٔ عًُ ١ٝقسا ٠٤بٝاْات
األٚزام تتِ أٚال بأ ٍٚساٍ تٛافسٖاٚ .قد مت إعداد بسْاَر َبطط إلضاف ١اضِ اجملُٛعٚ ١ايسقِ ايتطًطً ٞيبٝاْات نٌ ٚزق ١حبٝح
ٜٛافل ايسقِ املطبٛع عًٗٝا آيٝا بٛاضط ١طابع ١آي ١ايكساٜٚ .٠٤تِ تٛثٝل نافًَ ١فات ايبٝاْات قبٌ َعادتتٗا ،ضٛا ٤ناْت بٝاْات
طًبات االيتشام أ ٚبٝاْات اختبازات زاّ  1أ ٚزاّ  ، 2حبٝح ٜطٝف ايربْاَر يف بدا ١ٜنٌ ضطس اضِ اجملُٛع ١املكسَ ٠٤ٚع زقِ
تطًطً 00001 َٔ ٞإىل  99999عً ٢األنجس.
حتطري بياىات طلب االلتخام
ٜبني ايػهٌ زقِ  2دص٤ا َٔ بٝاْات طًب االيتشام بعد
إدخاٍ زقِ اجملُٛعٚ ١ايسقِ ايتطًطً ٞعًٗٝاٜٚ .تِ فصٌ ٖرٙ
َٛقع ايبٝإ ات
ايبٝاْات إىل أعُدٚ ٠سكَٓ ٍٛفصً ١متجٌ
(اجملُٛعٚ )١زقِ ايكسا ٠٤يف اجملُٛعٚ ١زقِ ايدخ ٚ ٍٛاملسنص
ٚادتٓطْٛ ٚ ١ٝع ايػٗادَ ٚ ٠صدزٖا ٚايتكدٜس َٚر َٛع ايجاْ١ٜٛ
ٚضٓ ١ايتدسز ٚعالّ ات ايسٜاضٝات ٚايهُٝٝاٚ ٤ايفٝصٜا. ٤

Abha2xxx000012620111S1SB2921C468332332304
Abha2xxx000022620211S1SA3150C492392360372
Abha2xxx000032620311S1SA3221C534400392368
Abha2xxx000042620411S1SB2875C468316340320

غهٌ زقِ  :2دص َٔ ٤بٝاْات طًب االيتشام بعد املعادت١

يفصٌ ٖر ٙايبٝاْات إىل سكْ ٍٛطتددّ بسْاَر "َاٜهسٚضٛفت انطٌ" .نُا ميهٔ اضتدداّ بسْاَر َاٜهسٚضٛفت
انطظ عٔ طسٜل فتح ًَف ْص.ٞ
حتطري بياىات األمساء وادتيطية
تتِ عًُ ١ٝحتطري بٝاْات األمساٚ ٤ادتٓط ١ٝسايٝا ٜدٜٚا عٔ طسٜل َدخً ٞايبٝاْاتٚ .تسضٌ طًبات االيتشام عاد ٠بعد قسا٤تٗا
إىل َدخً ٞايبٝاْات إلدخاٍ زقِ دخ ٍٛاالختباز ٚاالضِ ناَال ٚادتٓطٚ ١ٝزقِ َسنص االختبازٚ .ظتس ٟسايٝا دزاض ١إَهاْ١ٝ
ايتعاَ ٕٚع ٚشاز ٠املعازف يالضتفاد َٔ ٠دٗٛدِٖ يف ٖرا اجملاٍ.
تصخيح اختباز زاو1
نٓا يف ايعاّ املاضْ ٞطتددّ بسْاَر انطٌ يتصشٝح اختبازات ايكبٚ .ٍٛقد ناْت عًُ ١ٝايتصشٝح تأخر ٚقتا نبريا
ٚحتتاز إىل خرب ٠تكٓ ١ٝنبريَٚ ٠سادع ١دقٝكٚ .١يرا فكد طٛزْا بسْازتا خاص ١يتطٗ ٌٝعًُ ١ٝايتصشٝحَٚ .ع إٔ ٖرا ايربْاَر َا شاٍ
يف طٛز ايتشطني ٚايتطٜٛس فإْٓا قد اضتددَٓا ٙبٓذاح هلرا ايعاّ.
إعداد ملف بياىات االختباز:
تتِ عًُ ١ٝتصشٝح االختباز بطسٜكٚ ١اسد٠
ضٛا ٤نإ سذِ ايبٝاْات صػريا أ ٚنبريا َع
فازم ايصَٔ ايرٜ ٟطتػسق٘ ايربْاَر يف ايتصشٝح.
ٚيرا ٜتِ جتُٝع مجٝع ًَفات بٝاْات االختباز يف
ًَف ٚاسد بعد إضاف ١اضِ اجملُٛعٚ ١ايسقِ
ايتطًطً ٞيهٌ ايبٝاْات يف نٌ اجملُٛعات

غهٌ زقِ  :3األشزاز ايسٝ٥ط ١يٓعاّ تصشٝح االختبازات
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ْعاّ آي ٞيتطبٝل َعاٜري ايكب ٍٛيف داَع ١املًو فٗد يًبرتٚ ٍٚاملعادٕ

نُا أغسْا ضابكا.
واجَة الربىامج:
ٜبني ايػهٌ زقِ  3صٛز ٠تٛضح دص٤ا َٔ ٚادٗ ١املطتددّ ايسٝ٥طٚ .١تعتُد نٌ خطٛات ايتصشٝح عً ٢اضتدداّ األشزاز
األزبع ١بايتتابعٚ .فُٝا ٚ ًٜٞصفا يهٌ شز َٔ ٖر ٙاألشزاز:
 :Open .1يتشًَُ ٌٝف بٝاْات االختباز ايٓص ٞاملعاجل بإضاف ١اضِ اجملُٛعٚ ١ايسقِ ايتطًطً.ٞ
 :Settings .2يتشُ ٌٝضٛابط تصشٝح االختباز ٚاملفتاح ٚأٚشإ أض ١ً٦االختباز.
 :Grade .3يتصشٝح االختباز سطب ضٛابط ايتصشٝح احملًُ.١
 :Database .4يتدص ٜٔايبٝاْات ٚايٓتا٥ر يف قاعد ٠بٝاْات َٔ ْٛع انطظ.
َٚع ٚدٛد ٚادَٗ ١طتددّ َبطط ،١ميهٔ إٔ تتِ عًُ ١ٝتصشٝح االختباز بٝطس ٚضٗٛي ،.١سٝح ٜتِ فتح ًَف االختباز ثِ
حتُ ٌٝضٛابط اختباز زاّ 1املعد ٠ضابكا ثِ ايتصشٝح ،فتدص ٜٔايٓتا٥ر يف قاعد ٠بٝاْات ستدد.٠
تصخيح اختباز زاو2
يتصشٝح اختباز زاّٜ 2طتددّ ْفظ ايربْاَر اير ٟمت اضتدداَ٘ يتصشٝح اختباز زاّ ٚ 1بٓفظ ايطسٜك .١غري أْٓا ضتٌُ ضٛابط
اختباز زاّ 2بدال َٔ حتُ ٌٝضٛابط اختباز زاّ.1
اضتهشاف األخطاء يف تعبئة زقه الدخول
ال غو إٔ تعب ١٦زقِ ايدخٚ ٍٛقسا٤ت٘ بػهٌ صشٝح َٔ أِٖ عٓاصس ايدق ١املطًٛب ١يف تصشٝح االختبازات (اْعس غهٌ

.)4

ٚميهٔ تكط ِٝأْٛاع األخطا ٤املتٛقع ١يف تعب ١٦أزقاّ ايدخ ٍٛإىل زتُٛعتني:
 .1إٔ ٜهتب ايطايب زقُ٘ صشٝشا ٜٚعًً٘ خطأ.
 .2إٔ ٜهتب ايطايب زقُ٘ خطأً ثِ ٜعًً٘ إَا صشٝشا أ ٚخطأ.
ٚفُٝا  ًٜٞقا ١ُ٥باألخطا ٤احملتًُ ١يف ايتعً:ٌٝ
 .1إٔ ٜعًٌ أنجس َٔ خاْ ١يف ايعُٛد ايٛاسد.
 .2إٔ ال ٜعًٌ خاْ ١أ ٚأنجس.
 .3إٔ ٜه ٕٛايتعً ٌٝغري ناَال فال تكسأ ٙاآلي.١

موقع الكتابة

مواقع
التظليل

 .4إٔ ٜعًٌ خاْ ١غري ارتاْ ١ايصشٝش ،١نإٔ ٜعًٌ  0بدال َٔ .1
 .5إٔ ٜتعد ٣تعً ٌٝخاْ ١إىل ارتاْ ١اجملاٚز.٠
ٚبايتذسب ١فإٕ َٔ أصعب األخطا ٤اييت تٛاد٘ ايعاًَني يف تصشٝح ايبٝاْات ٖ ٛأسد
أَس:ٜٔ

غهٌ زقِ  :4زقِ طًب االيتشام
يف أسد مناذز االختبازات.

 .1تعً ٌٝخاْ ١غري ارتاْ ١ايصشٝش.١
 .2نتاب ١ايسقِ أ ٚدص َ٘ٓ ٤خطأ ثِ تعً ً٘ٝبػهٌ صشٝح( .أ ٟايتعً ٌٝسطب ايسقِ املهتٛب).
ٚضبب ذيو إٔ اغًب األخطا ٤األخس ٣ميهٔ انتػافٗا مبسادع ١ايبٝاْات ٚتستٝبٗا سطب زقِ ايدخٚ ٍٛايبشح فٗٝا عٔ
ايػٛا٥بٚ .خاص ١إٔ ايٓعاّ املسافل آلي ١قسا ٠٤ايُٓاذز ٜطاعد يف انتػاف ارتاْات غري املعًًٚ ١نريو األعُد ٠اييت حتٌُ أنجس
َٔ تعً.ٌٝ

– داَع ١املًو فٗد يًبرتٚ ٍٚاملعادٕ
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يف مجٝع اذتاالت ،ضتتاز يًسدٛع إىل مناذز االختباز األصً ١ٝملسادعٚ ١تصشٝح األخطآٖٚ .٤ا تعٗس يٓا أُٖ ١ٝارتط ٠ٛاألٚىل يف
عًُ ١ٝايتصشٝح ٚاييت تتًدص يف تٛثٝل بٝاْات األٚزام املكس ٠٤ٚبإضاف ١اضِ اجملُٛعٚ ١زقِ تطًطً ٞيبٝاْات نٌ ٚزق.١
دعٓا اآلٕ ْٓاقؼ شعُٓا س ٍٛأصعب أخطا ٤تعب ١٦أزقاّ ايدخ ٖٞٚ ٍٛإٔ ُٜهتب زقِ غري صشٝح ثِ ُٜعًٌ بدق .١أ ٚإٔ تُعًٌ خاْ١
غري ارتاْ ١ايصشٝشٚ .١يف ٖاتني اذتايتني ،ميهٔ إٔ ٜه ٕٛايسقِ املكس ٤ٚباآلي ١إَا زقُا يطايب آخس قد دخٌ االختباز ،أ ٚإٔ
ٜه ٕٛزقُا مل ٜعط ألسدٚ .يف اذتاي ١األٚىل (تعً ٌٝزقِ ٜطابل زقِ طايب آخس) قد ٜطٌٗ َعسف ١ايسقِ ايصشٝح عٓد ظٗٛز أنجس
َٔ منٛذز عتٌُ ْفظ ايسقِ بايسدٛع إىل ايُٓاذز األصً.١ٝ
أَا يف اذتاي ١األخس ٣فٝصعب تصشٝشٗا يف املساسٌ األٚىل ،يهٔ ميهٔ االضتفادَ َٔ ٠عسف ١ايُٓاذز األخس ٣اييت يٝظ هلا َا
ٜٛافكٗاٜٚ .عٗس ٖرا عٓد دَر ايبٝاْات.
بعد ٖر ٙاملكدَ ١ميهٓٓا ٚضع ارتطٛات ايسٝ٥ط ١النتػاف ٚتصشٝح األخطا ٤يف أزقاّ ايدخ ٍٛبعد قسا٤تٗا.
ميهٔ انتػاف بعض األخطا ٤األخس ٣عٓد االضتعداد يدَر ايبٝاْات .حبٝح ميهٔ ايبشح عٔ ايطذالت املٛدٛد ٠يف
زتُٛعَ ١عٚ ١ٓٝغري َٛدٛد ٠يف زتُٛع ١أخسَٚ .٣جاٍ ذيو ،ميهٔ إظتاد ايطالب اير ٜٔهلِ ضذالت يف اختباز زاّ ٚ 2يٝظ هلِ
ضذالت يف زاّٚ .1قد ٜه ٕٛبعطِٗ بطبب تعب ١٦أ ٚتعً ٌٝزقِ خاط.٧
ٚفُٝا  ًٜٞبعض األخطا ٤ايػا٥ع ١يف تعً ٌٝخاْات أزقاّ ايدخ:ٍٛ
 .1ايًبظ يف نتابٚ ١تعً ٌٝايسقُني  3ٚ 2خاص ١عٓد طباعتُٗا بايسضِ ايعسب.ٞ
 .2تعً ٌٝايسقِ ايتاي ٞأ ٚايطابل يًسقِ ايصشٝح .نإٔ ٜعًٌ َ 0هإ  1أ 5 ٚبدال َٔ .4
 .3قًب ايسقِ عٓد نتابت٘ أ ٚتعً ً٘ٝأ ٚيف اذتايتني َعاً .نإٔ ٜعًٌ ايسقِ  40412بدال عٔ .21404
 .4تعً ٌٝزقُني َتذاٚز ٜٔيف عُٛد ٚاسد.
 .5عدّ تعً ٌٝاألزقاّ أ ٚبعض َٓٗا.
 .6نتاب ١زقِ شتتًف عٔ ايسقِ ايصشٝح.
حتطري البياىات ناملة يف قاعدة بياىات واحدة
ٍجتُٝع شتتًف املعًَٛات يف قاعد ٠بٝاْات ٚاسدْ ٠طتددّ ْعاّ َاٜهسٚضٛفت انطظ
إلداز ٠قٛاعد ايبٝاْات ( )MS Accessيتذُٝع ددا ٍٚايبٝاْات املدتًفٚ ١اييت تته:َٔ ٕٛ
 .1دد ٍٚبٝاْات طًب االيتشامٜٚ :ػٌُ زقِ دخ ٍٛايطايب  ٚاملسنص ٚبٝاْات ايجاْ١ٜٛ
ايعاَ١
 .2دد ٍٚبٝاْات األمساٜٚ :٤ػٌُ زقِ دخ ٍٛايطايب ٚامس٘ ٚدٓطٝت٘ ٚاملسنص ايرٟ
ضذٌ ف.٘ٝ
 .3دد ٍٚبٝاْات اختباز زاّ ٜٚ .1ػٌُ زقِ دخ ٍٛايطايب ٚاملسنص ٚعالَات ايطايب
يف ايكطِ ايًػٚ ٟٛايكطِ ايتشًٚ ًٞٝايعالَ ١ايهً.١ٝ
 .4دد ٍٚبٝاْات اختباز زاّ ٜٚ .2ػٌُ زقِ دخ ٍٛايطايب ٚاملسنص ٚعالَات ايطايب
يف اإلصتًٝصٚ ١ٜايسٜاضٝات ٚايفٝصٜاٚ ٤ايهُٝٝاٚ ٤ايعالَ ١ايهً.١ٝ
دمج البياىات
ْكصد بدَر ايبٝاْات جتُٝع نٌ بٝاْات ايطالب اير ٜٔاختربٚا زاّ ٚ 1زاّ 2يف ددٚ ٍٚاسد

غهٌ زقِ  5دصَٔ ٤
تهساز دزدات زاّ1

ْعاّ آي ٞيتطبٝل َعاٜري ايكب ٍٛيف داَع ١املًو فٗد يًبرتٚ ٍٚاملعادٕ
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َع بٝاْات طًبات ايتشاقِٗٚ .تعتُد عًُ ١ٝايدَر عً ٢زقِ دخ ٍٛايطايب يف مناذز اختبازات زاّ ٚ 1زاّ ٚ 2طًب االيتشامٚ .يرا فإْ٘
َٔ األُٖ ١ٝمبهإ ايتأند َٔ إٔ نٌ طايب دخٌ االختباز ٜٔقد اضتددّ ْفظ زقِ دخ ٍٛاالختبازٚ ،نريو اضتددّ ْفظ ايسقِ
يف تعب ١٦طًب االيتشام.
بٗر ٙايعًُْ ١ٝه ٕٛقد سطسْا ددٚال ٜػٌُ نٌ ايبٝاْات ايتفص ١ًٝٝاملػرتن ١يف ادتدا ٍٚاألزبع.١
حتطري البياىات املطاعدة للدزاضة واختاذ الكسازات
ْكدّ يف ٖرا ايفصٌ ٚصفا عٔ طسٜك ١حتطري ايبٝاْات املطاعد ٠يف اختاذ ايكسازاتٜٓٚ .كطِ ٖرا ايفصٌ إىل دص٥ني زٝ٥طٝني:
أٚهلُا ،حتطري ايبٝاْات املطاعد ٠الختاذ ايكسازات بعد اختباز زاّ ٚ ، 1ثاُْٗٝا ،حتطري ايبٝاْات املطاعد ٠الختاذ قسازات ايكب ٍٛيف
ادتاَع ١بعد االْتٗا َٔ ٤اختباز زاّ.2
حتطري البياىات املطاعدة لتخديد الطالب الريً اجتاشوا اختباز زاو 1واملسشخني لدخول اختباز زاو2
بعد اْتٗا ٤عًُ ١ٝتصشٝح اختباز زاّ ٜ 1تِ حتطري ددٜ ٍٚػٌُ ايتهساز ايرتانُ ٞيعٗٛز ايدزدات ٚذيو باضتدداّ
أدٚات انطٌ اذتطابٜٚ .١ٝبني غهٌ زقِ َ 5جاال عً ٢ادتد ٍٚاملطًٛبٚ .تطتددّ ايٓتا٥ر اييت ضتصٌ عًٗٝا يف ٖرا ادتدٍٚ
يتشدٜد عدد ايطالب املساد تسغٝشِٗ يدخ ٍٛاختباز زاّ ٚ .2عٓد حتدٜد ايعدد ايهً َٔ ٞزتُٛع ايتهساز تطتددّ ايدزد ١املكابً١
يًعدد املساد تسغٝش٘ نعالَ ١ادتٝاش اختباز زاّ 1يف ادتاَع.١
حتطري البياىات املطاعدة لتخديد الطالب املكبولني يف ادتامعة بعد االىتَاء مً زاو2
مت اضتدداّ طسٜكتني شتتًفتني يتشطري ايبٝاْات ايالشَ ١ملطاْد ٠اختاذ قسازات ايكبٚ .ٍٛتعتُد أٚىل ايطسم عًْ ٢عاّ حتت
ايتطٜٛس بًػ ١فذٛاٍ بٝطو ،بُٓٝا تعتُد األخس ٣عًْ ٢عاّ َطٛز بربْاَر انطٌ .

غهٌ ْ 6عاّ َتابع ١االختبازات َٚطاْد ٠اختاذ قسازات ايكبٍٛ

سطين احملتطب ٚممدٚح صتاز عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتطذٌٝ

– داَع ١املًو فٗد يًبرتٚ ٍٚاملعادٕ
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ٜبني غهٌ زقِ  6صٛز ٠يًٓعاّ ايرَ ٟا شاٍ حتت ايتطٜٛس َٔٚ .املؤٌَ إٔ ٜٛفس ايٓعاّ ادتدٜد يف ساي ١االْتٗا َ٘ٓ ٤نجريا َٔ
االضايٝب ايالشَ ١يعًُ ١ٝايكب ٍٛإذا مت دعِ تطٜٛس ٙمبا ًٜصّ َٔ َٛازد ٚقدزات.
ٜٚبني غهٌ زقِ  7صٛز ٠يًٓعاّ املطتددّ سايٝا يتشطري ايبٝاْات ايالشَ ١ملطاْد ٠اختاذ قسازات ايكبٚ .ٍٛتعتُد ٖر ٙايطسٜك١
عًْ ٢عاّ زتٗص حتت بسْاَر انطٌ هلرا ايػسضٜٚ .هف ٞإٔ ْٓكٌ ايبٝاْات ايصشٝش ١يف األَهٓ ١ايصشٝش ١ن ٞضتصٌ عً٢
ايبٝاْات ايالشَ ١يعًُ ١ٝاختاذ قسازات ايكبٚ .ٍٛذيو إٔ املعادالت ايالشَ ١يًعًُٝات اذتطابَ ١ٝعد ٠ضابكا.
بعد حتطري ايبٝاْات ناًَ ١يف قاعد ٠بٝاْات ٚاسدٚ ٠دَر ايبٝاْات نُا ٚضشٓا ضابكا ،فآْا ضتصٌ عً ٢قاعد ٠بٝاْات
ناًَ ١حت ٟٛناف ١ايتفاص ٌٝاملتٛفس ٠يهٌ ايطالب اير ٜٔادتاشٚا اختباز زاّ ٚ 1قدَٛا اختباز زاّ ٚ .2مبا إٔ ايٓعاّ املطتددّ
يًُطاعد ٠يف اختاذ قسازات ايكب ٍٛزتٗص حتت بسْاَر انطٌ ،فعًٓٝا ختص ٜٔايبٝاْات ايهاًَ ١بصٝػ ١انطٌ.
بعد ٖر ٙارتطٜ ٠ٛه ٕٛيدٜٓا ًَف انطٌ ٜػٌُ ناف ١ايبٝاْات املتٛفس ٠يهٌ ايطالب اير ٜٔتكدَٛا يالَتشاْني .السغ إٔ
ٖٓاى أُٖ ١ٝقص ٣ٛملسادع ١صش ١بعض ايبٝاْات نْٗٛا تؤثس عً ٢قسازات ايكبٖ َٔٚ .ٍٛر ٙايبٝاْات :ادتٓطْٛٚ ،١ٝع غٗاد٠
ايجاْٚ ،١ٜٛزتُٛع ايجاْٚ ،١ٜٛطبعا دزدات زاّٚ 1زاّ.2
عت ٟٛدد ٍٚايدزاضَٚ ١طاْد ٠ايكساز بٝاْات ناف ١ٝالختٝاز تٛشٜع ْطب االختباز عً ٢زاّٚ 1زاّٚ 2ايجاْٚ .١ٜٛبتػٝري ٖر ٙايٓطب
تتػري َباغس ٠أعداد ايطالب يف األعُد ٠املدتًفٚ .١ميهٔ ألصشاب ايكساز إدسا ٤ايتذازب املتعدد ٠يف ٖر ٙايصفش ١الختاذ ايكساز
املٓاضب.

غهٌ  7دد ٍٚايدزاضٚ ١االختباز بعد إضاف ١ايبٝاْات
ٚقبٌ إٔ طتتِ ٖرا ايفصٌ ْبني يف فُٝا  ًٜٞاملعاَالت املطتددَ ١يف دد ٍٚايدزاضٚ ١ايكسازٚ ،يف َا  ًٜٞقا ١ُ٥بايعٓاصس
األضاض ١ٝيف ٖرا ادتدَٚ ٍٚديٛالتٗا.
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أوال :املدخالت

High School Share

ْطب ١ايجاْ َٔ ١ٜٛايعالَ ١ايهً١ٝ

Ram 1 Share

ْطب ١اختباز زاّ َٔ 1ايعالَ ١ايهً١ٝ

Ram 2 Share

ْطب ١اختباز زاّ َٔ 2ايعالَ ١ايهً١ٝ

Accept Students Greater than or equal to
Exceptional High School

عالَ ١ايكب100 َٔ ٍٛ
عالَ ١ايجاْ ١ٜٛاييت ٜكبٌ ايطايب عٓدٖا بػض ايٓعس عٔ اجملُٛع

Exceptional Ram1

عالَ ١زاّ 1اييت ٜكبٌ ايطايب عٓدٖا بػض ايٓعس عٔ اجملُٛع

Exceptional Ram2

عالَ ١زاّ 2اييت ٜكبٌ ايطايب عٓدٖا بػض ايٓعس عٔ اجملُٛع

ثاىيا :اليتائج

Passing
Normal
High School Only

ايعدد ايهً ٞيًطالب ايٓادشني سطب املدخالت
عدد ايطالب ايٓادشني بطبب اجملُٛع ايهًٞ
عدد ايطالب ايٓادشني اضتجٓاٝ٥ا بطبب زتُٛع ايجاْ ١ٜٛفكط

Ram1 Only

عدد ايطالب ايٓادشني اضتجٓاٝ٥ا بطبب زاّ  1فكط

Ram2 Only

عدد ايطالب ايٓادشني اضتجٓاٝ٥ا بطبب زاّ  2فكط

High School and Ram1

عدد ايطالب ايٓادشني اضتجٓاٝ٥ا بطبب زتُٛع ايجاْٚ ١ٜٛزاّ  1فكط

High School and Ram2

عدد ايطالب ايٓادشني اضتجٓاٝ٥ا بطبب زتُٛع ايجاْٚ ١ٜٛزاّ  2فكط

Ram1 and Ram2
Total

عدد ايطالب ايٓادشني اضتجٓاٝ٥ا بطبب زاّ ٚ 1زاّ 2فكط
زتُٛع َاضبل ٚظتب إٔ ٜتٛافل َع ايصف األٍٚ

إصداز التكازيس
إصداز التكازيس بعد زاو1
ميهٔ إٔ تكطِ ايتكازٜس اييت ضتتادٗا بعد اختباز زاّ 1إىل أزبع ١أقطاّ:
 .1تكسٜس َطاْد ٠اختاذ ايكسازاتٚ ،قد ْٛقؼ يف ايفصٌ ايطابل.
 .2تكسٜس ايٓتا٥ر يٛضعٗا عً ٢ايٓعاّ اهلاتف ٞايصٛت ٞيف َسنص تكٓ ١ٝاملعًَٛات.
 .3ايتكسٜس ايهاٌَ بعالَات املتكدَني.
 .4طباع ١غٗادات ايٓادشني.
ٚيف  ًٜٞبعض ايتفص ٌٝعٔ األقطاّ ايجالث ١األخريَ ٠ع َالسع ١إٔ ايكطِ األ ٍٚقد مت
َٓاقػت٘ يف ايفصٌ ايطابل.

03025,74,1
03026,46,2
03027,48,2
03028,51,2
03029,66,1
03030,46,2

غهٌ ْ 8طل ايبٝاْات
املطًٛب ١يًٓعاّ ايصٛتٞ

سطين احملتطب ٚممدٚح صتاز عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتطذٌٝ

– داَع ١املًو فٗد يًبرتٚ ٍٚاملعادٕ
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حتطري اليتائج لوضعَا على اليظاو اهلاتفي الصوتي يف مسنص تكيية املعلومات
ٜبني غهٌ زقِ ْ 8طل ايبٝاْات املطًٛب ١يًٓعاّ ايصٛت ٖٞٚ .ٞعباز ٠عٔ زقِ ايطايب
ٚعالَت٘ ثِ زقِ  1إذا نإ ٜطُح ي٘ بدخ ٍٛاختباز زاّ  ،2أ ٚزقِ  2إذا نإ ٜعترز ي٘ عٔ
دخ ٍٛاالختباز.
حتطري التكسيس الهامل بعالمات املتكدمني
ضتتاز يف ٖرا ايتكسٜس ايبٝاْات ايهاًَ ١يهٌ املتكدَني حبٝح تػٌُ اضِ ايطايب
َٚسنص االختباز ٚدٓط ١ٝايطايب ٚعالَت٘ يف ايجاْٚ ١ٜٛحتص ً٘ٝيف اختباز زاّ  1يف نٌ َٔ
ايكطِ ايًػٚ ٟٛايكطِ ايسٜاضٚ ٞنريو ايعالَ ١ايهً ١ٝثِ اغاز ٠إىل صتاح ايطايب أ ٚعدّ
صتاس٘ .اْعس غهٌ .9

Entrance_ID
NAME
Center
Nationality
School Total
Ram1 Ling
Ram1 Math
Ram1 Total
Pass/ Fail

غهٌ  9عٓاصس تكسٜس زاّ1

طباعة شَادات الياجخني
يطباع ١غٗادات ايٓادشني يف اختباز زاّ ،1
ْطتددّ سايٝا تكٓ Mail Merge ١ٝاملتٛفس ٠يف َعاجل
ايهًُات َاٜهسٜٛٚضٛفت ٚٚزدٚ .يتطٗ ٌٝاألَس
فإْ٘ مت إعداد منٛذز يًًُف ايالشّ يعٌُ غٗادات
ايٓادشني .أْعس غهٌ ٚ .10تعتُد تكٓMail ١ٝ
 Mergeعً ٢إَهاْ ١ٝعٌُ زضاي ١عاَ ١فٗٝا بعض
اذتك ٍٛاملتػري ٠اييت تعتُد عًًَ ٢ف آخسْٚ .طتددّ
ًَف انطٌ اير ٟعت ٟٛايٓتا٥ر نُصدز يًبٝاْات
املدخً ١يف ايػٗاد.٠
إصداز التكازيس بعد زاو2

ميهٔ إٔ تكطِ ايتكازٜس اييت ضتتادٗا بعد
اختباز زاّ 2إىل أزبع ١أقطاّ:

غهٌ  10منٛذز غٗادات زاّٚ 1تعٗس أمسا ٤اذتك ٍٛاييت َٔ املُهٔ
إدخاهلا

 .1تكسٜس َطاْد ٠اختاذ قسازات ايكب.ٍٛ
 .2ايتكسٜس ايهاٌَ بعالَات املتكدَني.
 .3تكسٜس ْتا٥ر ايكب ٍٛيٛضعٗا عً ٢ايٓعاّ اهلاتف ٞايصٛت ٞيف َسنص تكٓ ١ٝاملعًَٛات.
 .4طباع ١املعًَٛات ايتفص ١ًٝٝيهٌ طايب يف منٛذز خاص َٓفصٌ.
ٚيف  ًٜٞبعض ايتفص ٌٝعٔ ٖر ٙاألقطاّ.
تكسيس مطاىدة اختاذ قسازات الكبول
أغسْا ضابكا يف فصٌ " حتطري ايبٝاْات املطاعد ٠يًدزاضٚ ١اختاذ ايكسازات " حتت َٛضٛع " حتطري ايبٝاْات املطاعد ٠يتشدٜد
ايطالب املكبٛيني يف ادتاَع ١بعد االْتٗا َٔ ٤زاّ  "2إىل طسٜك ١حتطري ايتكسٜس ايالشّ ملطاْد ٠اختاذ قسازات ايكبٚ .ٍٛيعً٘ َٔ ادتدٜس
باملالسع ١إٔ أفطٌ طسٜك ١الضتدداّ ٖرا ايتكسٜس ٖ ٛباضتدداَ٘ عً ٢دٗاش اذتاضب ٚيٝظ طباع ١عً ٢ايٛزمٚ ،ذيو يتعدد
املتػريات ٚاملعاَالت ايداخً ١يف ايكساز.
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التكسيس الهامل بعالمات املتكدمني
بعد االْتٗا َٔ ٤حتدٜد َعاٜري ايكب َٔ ٍٛقبٌ اإلدازٜني املدتصني باضتدداّ ايتكسٜس ايطابلٚٚ ،ضع املعاٜري يف َٛاقعٗا يف
دد ٍٚايدزاضٚ ١ايكساز تعٗس ْتا٥ر ايطالب ايهً ١ٝيف ْفظ ايتكسٜس يف دد ٍٚايبٝاْات ٚايٓتا٥رٚ .تطتددّ ٖر ٙايٓتا٥ر إلصداز
ناف ١ايتكازٜس ايالشَ ١بعد سفغ ْطدَٗٓ ١اٚ .ميهٔ
اضتدداّ ْفظ املعاٜري يهاف ١ايطالب بهاف ١ادتٓطٝات
يتشدٜد عالَاتِٗ ايهًٚ ١ٝسفعٗا الضتدداَٗا يف تكازٜس
َطتكبً.١ٝ
ٖ َٔٚر ٙايبٝاْات ميهٔ اصداز تكازٜس َتٓٛع١
باضتدداّ خاص ١ٝايرتتٝب املتٛفس ٠يف ْعاّ انطٌ عٔ طسٜل
 Dataثِ  Sortثِ اختٝاز األعُد ٠املساد ايرتتٝب بٗاٚ ،غهٌ
ايرتتٝب إٕ نإ تصاعدٜا أٚتٓاشيٝاٚ .عادَ ٠ا ضتتاز إىل تكازٜس
َستب ١تٓاشيٝا سطب ايعالَ ١ايهًٚ ،١ٝسطب ايجاْ ١ٜٛايعاَ،١
ٚسطب زاّ ٚ 1زاّ  ،2نُا عتتاز إىل تكازٜس َستب ١تصاعدٜا
سطب االضِ ٚسطب ادتٓط.١ٝ
تكسيس ىتائج الكبول لوضعَا على اليظاو اهلاتفي الصوتي يف
مسنص تكيية املعلومات
مياثٌ ْطل ايبٝاْات املطًٛب ١يًٓعاّ ايصٛت ٞيًٓتا٥ر
ايٓٗاْ ١ٝ٥طل ايبٝاْات املطتددَ ١يف زاّ  ٖٞٚ .1عباز ٠عٔ زقِ
ايطايب ٚعالَت٘ ايهً ١ٝثِ زقِ  1إذا نإ قد تكسز قبٛي٘ ،أٚ
زقِ  2إذا نإ ٜعترز ي٘ عٔ عدّ قبٛي٘ٚ .تٓطبل ْفظ ايػسٚط
 1عً٢
اييت ْاقػٓاٖا ضابكا يف َٛضٛع "ٚضع عالَات زاّ
ايٓعاّ ايصٛت."ٞ

غهٌ  11ايبٝاْات ايتفص ١ًٝٝيهٌ طايب

طباعة املعلومات التفصيلية لهل طالب يف منوذج
خاص ميفصل
 11منٛذدا يًُعًَٛات
ٜبني غهٌ
ايتفص ١ًٝٝاملطتددَ ١يهٌ طايبٚ .ميهٔ طباع١
ٖر ٙايُٓاذز باضتدداّ خاص ١ٝدَر ايسضاٌ٥
 mergeاملتٛفس ٠يف َعاجل ايهًُات
َاٜهسٚضٛفت ٚٚزد ،بعد زبط٘ بايبٝاْات املتٛفس٠
بصٝػ ١ددا ٍٚانطٌ.

Mail

حتطري ضوابط تصخيح االختبازات وأقطامَا
ومواقع أضئلة أقطاو االختبازات
ْبني يف ٖرا ايفصٌ نٝف ١ٝإعداد ضٛابط
االختبازات َٚعاْ ٞاملدخالت املطًٛبَٛٚ ١اقعٗا.
ٚميهٔ تكطٖ ِٝرا ايفصٌ إىل ثالثَٛ ١اضٝع
غهٌ زقِ ْ :12افر ٠ضٛابط تصشٝح االختباز

سطين احملتطب ٚممدٚح صتاز عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتطذٌٝ
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ٖ :ٞايطٛابط األضاضَٚ ١ٝفتاح اذتٌ َٛٚاقع اجملُٛعات ادتصٚ .١ٝ٥فُٝا  ًٜٞتفص ٌٝيهٌ َٓٗا.
الطوابط األضاضية
ْ 12افر ٠ضٛابط تصشٝح االختبازٚ .تعطٓٝا ٖر ٙايٓافر ٠إَهاْ ١ٝحتُ ٌٝضٛابط َعد ٠ضابكا ،أ ٚإعداد
ٜبني غهٌ
ضٛابط ددٜد ،٠أ ٚسفغ ايطٛابط الضتدداَٗا السكاْٚ .بني فُٝا  ًٜٞاذتك ٍٛاملطتددَ ١يف ٖر ٙايٓافر:٠
 .1اذتكٌ األضاض ٖٛٚ :Main Field ٞاذتكٌ ايرٜ ٟعتُد عً ٘ٝيف
ايتصٓٝفْٚ .طتددّ زقِ ايدخ ٍٛداُ٥ا يف ٖرا اذتكٌٚ .هلرا
اذتكٌ ثالثَ ١دخالت  :ٖٞٚاضِ اذتكٌ َٛٚقع بداٜت٘ يف ًَف
ايبٝاْات َٛٚقع ْٗاٜتٜ٘ٚ .طتددّ ٖرا اذتكٌ يًتعسف عً ٢نٌ
ٚزقٚ .١ميهٔ َعسف ١املٛقع ايفعً ٞهلر ٙاذتكَٚ ٍٛعاْٗٝا مبٓاقػ١
املطؤ ٍٚعٔ إعداد مناذز اإلدابات اييت تصشح آيٝا.
 .2سكٌ األضٜٚ :Questions ١ً٦ػٌُ عدد األضَٛٚ ١ً٦قع بدا ١ٜإداب١
أ ٍٚضؤاٍ ٚعتطب ايربْاَر َٛقع إداب ١آخس ضؤاٍ آيٝا.
 .3زقِ منٛذز االختباز ٜٚ :Exam versionsػٌُ اضِ اذتكٌ َٛٚقع
بداٜت٘ َٛٚقع ْٗاٜت٘ .السغ إٔ االختباز امله َٔ ٕٛمناذز عددٖا
أقٌ َٔ  10ضٛف ٜهَٛ ٕٛقع بداٜت٘ َٛٚقع ْٗاٜت٘ ْفظ املٛقع.
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 .4سك ٍٛأخسٚ :Other fields ٣ميهٔ ٖٓا إضاف ١أمساَٛٚ ٤اقع بداْٗٚ ١ٜا ١ٜاذتك ٍٛاألخس ٣املساد ختصٜٗٓاَٗٓٚ ،ا اضِ
املًف ٚزقِ ايٛزق ١ايتطًطً ٞيًًُف َٚسنص االختباز ٚزقِ ايهتابَٚ .ع إٔ ٖر ٙايبٝاْات يٝظ هلا تأثري يف ايدزدات،
يهٓٗا َُٗ ١ددا عٓد تصشٝح
األخطاَٚ ٤سادع ١ايبٝاْات.
 .5زتُٛعات دص:Subgroups ١ٝ٥
ٚمتجٌ تكط ِٝسًكات االختباز
إىل َٛاضٝع ميهٔ جتُٝعٗا
نُذُٛعات زٝ٥طٖٓٚ .١ا ٜتِ
غهٌ زقِ  14ته ٜٔٛاجملُٛعات ايسٝ٥ط١
اختٝاز امسا يًُذُٛع ١ادتص١ٝ٥
ثِ ْكس  Addيإلضافٚ .١تطتددّ ٖر ٙاجملُٛعات ادتص ١ٝ٥نأضاع يته ٜٔٛاجملُٛعات ،أْعس غهٌ زقِ .13
 .6اجملُٛعات ايسٝ٥طٚ :Groups ١متجٌ املٛاضٝع األضاض ١ٝيالختبازٚ ،قد تػٌُ اجملُٛع ١ايٛاسد ٠عددا َٔ اجملُٛعات
ادتص ١ٝ٥أ ٚنًٗا .أْعس غهٌ زقِ .14
يدٜٓا يف ٖرا االختباز  3زتُٛعات زٝ٥ط ٖٞٚ ١زتُٛعٚ Ling ١زتُٛعٚ Math ١زتُٛعٚ .Total ١ايفا٥د ٠ايسٝ٥ط ١هلرٙ
اجملُٛعات أْٓا ضتصٌ عً ٢دزد ١يهٌ زتُٛع ١دص.١ٝ٥
مفتاح اذتل
بعد االْتٗا َٔ ٤حتطري ايطٛابط األضاضٜ ١ٝأتٓٝا َفتاح اذتٌ .اْعس غهٌ زقِ ٜٚ .15عسض َفتاح اذتٌ ْطد ١يهٌ منٛذز
يتعب ١٦اإلداب ١ايصشٝشٚٚ ١شٕ اإلدابٚ .١ميهٔ ٚضع ٚشٕ اإلداب ١صفسا إٕ أزدْا عدّ استطاب دزد ١ضؤاٍ َا .نُا ميهٔ إٔ
ٜهٚ ٕٛشٕ اإلداب ١نطساٜٚ .فرتض ايٓعاّ إٔ ٚشٕ نٌ إدابٚ 1 ٖٛ ١ميهٔ تػٝريٚ ٙخاص ١يألض ١ً٦املساد اضتجٓا ٤استطابٗا يف
االختباز.

ْعاّ آي ٞيتطبٝل َعاٜري ايكب ٍٛيف داَع ١املًو فٗد يًبرتٚ ٍٚاملعادٕ
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مواقع أضئلة اجملنوعات ادتصئية
بعد االْتٗا َٔ ٤إعداد َفتاح اذتٌ يهٌ منٛذز َٔ مناذز االختباز ْأت ٞيعًُ ١ٝضبط َٛاقع أض ١ً٦اجملُٛعات ادتص ١ٝ٥يهٌ
منٛذز َٔ مناذز االختبازٜ .بني غهٌ
زقِ  16عًُ ١ٝإعداد َٛاقع أض١ً٦
اجملُٛعات ادتص ١ٝ٥ألسد مناذز
االختبازٚ .إلعداد ذيو ظتب َالسع١
إٔ اختٝاز َٛاقع األضٜ ١ً٦فرتض إٔ
1
أض ١ً٦االَتشإ تبدأ َٔ ضؤاٍ
ٚتٓتٗ ٞبعدد أض ١ً٦منٛذز االختباز
(سطب قساٚ ٠٤زق ١اإلداب.)١
ٚيًتٛضٝح ،فإٕ ناْت ٚزق ١اإلداب١
فٗٝا ضت سًكات (أعُدٚ )٠نٌ سًك١
تطِ  35إداب ١فإْٓا ْسقِ األض١ً٦
نُا :ًٜٞ
أض ١ً٦اذتًك ١األٚىل.35 – 1 َٔ :
ٚأض ١ً٦اذتًك ١ايجاْ.70 – 36 َٔ :١ٝ
ٚ.أض ١ً٦اذتًك ١ايجايجٚ .105 – 71 َٔ :١أض ١ً٦اذتًك ١ايسابعٚ .140 – 106 َٔ :١أض ١ً٦اذتًك ١ارتاَطٚ .175 – 141 َٔ :١أض١ً٦
اذتًك ١ايطادض.210 – 176 َٔ :١
ٚعًٖ ٢را األضاع ٜتِ تٛشٜع
اجملُٛعات ادتص .١ٝ٥فُجال يٛ
ناْت زتُٛع l1 ١يف ايُٓٛذز
األ ٖٞ ٍٚاذتًك ١ايجاْ ١ٝفإْٓا ْطع
بدا ١ٜاجملٛع ٖٛ ١ضؤاٍ  36أَا
ْٗاٜتٗا فٝذب ٚضع٘ بعدد أض١ً٦
اجملُٛع ١ادتص.١ٝ٥
اليتيجة
بٓٝا يف ٖر ٙايدزاضًَ ١دصا
رتطٛات تصشٝح اختبازات ايكبٍٛ
يف داَع ١املًو فٗد يًبرتٍٚ
غهٌ  16حتدٜد َٛاقع أض ١ً٦اجملُٛعات ادتص.١ٝ٥
ٚاملعادٕ ٚتٛثٝل ايبٝاْات باضتدداّ
بساَر َطٛز ٠داخٌ ادتاَعٚ .١قد
ضاعدت ٖر ٙايرباَر بػهٌ نبري يف تطٗ ٌٝعًُٝات ختصٚ ٜٔاضرتداع بٝاْات ايكب ٍٛيف ٚقت قٝاضَٚ ٞطاعد ٠إداز ٠ادتاَع ١عً٢
اختاذ قسازات ايكب ٍٛبػهٌ عًُٚ ٞاضح .إضاف ١إىل نٖ ٕٛر ٙايرباَر قابً ١يًتهٝٝف َع املتطًبات املتػري ٠يًكب ٍٛبادتاَع،١
َٚال ١ُ٥يًتطبٝل يف َؤضطات ايتعً ِٝايعاي ٞاييت تطبل َعاٜري مماثً ١يًكب.ٍٛ

سطين احملتطب ٚممدٚح صتاز عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتطذٌٝ

– داَع ١املًو فٗد يًبرتٚ ٍٚاملعادٕ
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شهس
يشهس الباحجاٌ جامعة امللو فَد للبرتول واملعادٌ على الدعه املتواصل للتطويس والتخديح يف عنادة الكبول والتطجيل،
وخيص الباحجاٌ إدازة ادتامعة بالشهس والتكديس على الدعه والتشجيع الضتدداو التكييات اذتديجة وتوفري املتطلبات الالشمة

لرلو .ننا يشهس الباحجاٌ نال مً األضتاذ خالد ادتاضس واألضتاذ إبساٍيه العنسي على املشازنة يف تطويس بعض الربامج
املعسوضة يف ٍرا البخح.
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