نظام التصحيح االلي لمقبول والتسجيل بكمية الطب والعموم الصحية
طب بشري – صيدلة  -مختبرات
تعريف البرنامج :
هو عبارة عن برنامج يستخدم لتصحيح االمتحانات بصوره أليه الكترونية عبر استخدام االسئلة متعددة
الخيارات

مميزاته :





تسهيل عملية التصحيح
اختصار للوقت والجهد
التقليل من األخطاء الناتجة عن الطرق التقليدية
توفير الكثير من التكاليف المادية في عملية التصحيح اليدوي

ادوات االمتحان :

ورقة االسئلة:
 مكونه من عدة اوراق مرقمه
 في راس الصفحة االولى يوجد رمز النموذج (  )A ‘B’Cوهي نماذج تختلف من طالب واخر
 تستخدم صيغة االسئلة المتعددة الخيارات A B C D

ورقة االجابة :

الشروط التي يجب االلتزام والتقييد بها في ورقة االجابة :






كتابة البيانات الشخصية للطالب والطالبة في الصندوق المخصص لها
يمنع منعا باتا طي الورقة
تعبئة الدوائر بصورة كاملة وواضحة
استخدام االقالم الرصاص واالقالم الجافة في التعبئة ( االزرق واالسود فقط (




التاكد من مسح عالمه الدائرة جيدا بعد تغيير االجابة الخرى وتضليل االجابة االخرى بصوره واضحه



عدم تضليل اجابتين

يمنع استخدام القلم السائل واالقالم الملونه

النقاط التي يتطلب من الطالب تعبئتها وتضليلها :
 .1االسم ( )name
 .2التاريخ ( )date

 .3المادة ) )B
 .4التخصص ( مربع مخصص )
 .5رقم القيد ( ) ID NO
 .6رمز النموذج ( مربع مخصص )

*رقم القيد ( اختصار لرقم التنسيق )
ويتم اعطاؤه للطالب من قبل الكلية ومكون من اربعة ارقام

يتكون رقم القيد من اربعه ارقام (  )0000يعطى من قبل الكلية وموجود بموقع الكلية ويتكون من الخانات
العشرية مئات عشرات احاد من اليسار الى اليمين
Thousand
Hundred
Tens
Unit

االالف
مئات
عشرات
احاد

كتابة رقم القيد في خانة ID NO :
والتضليل في FILLED BOX
والتضليل يكون بان يعبئ الطالب مقابل خانة الرقم العشرية له من اليسار الى اليمين وتعبئتها بصورة
واضحة
كيفية تعبئة رقم القيد للطالب :
مثال :
لنفترض ان رقم قيد الطالب ( س)
هو 7130
يكون كاالتي

مثال اخر :
لنفترض ان رقم قيد الطالب (ص) 8255

رمز النموذج :
كتابة رمز النموذج في المربع الخاص وتختلف النماذج ()A-B-C-D
مثال :
نموذج االسئلة االمتحان A

A
طب بشري

الشروط الواجب التقييد بها عند استالم ورقة االجابة
)1

كتابة البيانات الشخصية للطالب والطالبة في الصندوق المخصص لها

)2

يمنع منعا باتا طي الورقة

)3

تعبئة الدوائر بصورة كاملة وواضحة

)4

استخدام االقالم الرصاص واالقالم الجافة في التعبئة ( االزرق واالسود فقط )

)5

يمنع استخدام القلم السائل واالقالم الملونه

)6

التاكد من مسح عالمه الدائرة جيدا بعد تغيير االجابة الخرى وتضليل االجابة االخرى بصوره
واضحه

)7

عدم تضليل اجابتين

كيفية اختبار االجابة :
o
o
o
o

نفترض ان اجابة السؤال االول
نفترض ان اجابة السؤال الثاني
نفترض ان اجابة السؤال الثالث
نفترض ان اجابة السؤال الرابع

()B
()D
()A
()C

في حالة االجابة بنعم او ال
 oنرمز لالجابة نعم ب ( )A
 oنرمز لالجابة ال ب ( )B
مثال :
 عاصمة الجمهورية اليمنية الرياض ( ال )
 شهر رمضان الذي انزل فيه القران ( نعم )
 لغتي االم العربية ( نعم )

اعداد :
ساميه نجيب محمد يوسف

