
  

  

  

  

  

  

 

  تسلم و تسليم أوراق ا�متحان المصحح إلكترونياً لية آ

 (بإسبوع على ا"قل): قبل ا�متحان

يقوم أعضاء ھيئة التدريس ممن لديھم الرغبة في التصحيح ا�لكتروني �ختباراتھم باستكمال  •

الخاصة بالتصحيح ا�لكتروني و تسليمھا في الوحدة و ذلك قبل موعد بيانات ا-ستمارة 

  .ا�متحان باسبوع على ا8قل

رسال مواصفات ا-متحان الى البريد ا�لكتروني الخاص بالوحدة إيقوم عضو ھيئة التدريس ب •

  سبوع على ا8قل.إو ذلك قبل موعد ا�متحان ب

 قبل ا�متحان:

رسالھا الى عضو ھيئة التدريس إيقوم عضو الوحدة المسؤل بتصميم ورقة ا�جابة المميكنة و  •

  .للموافقة النھائية عليھا

يتم تصوير/طباعة نسخ ورقة ا�جابة المميكنة و تسليم النسخ الى عضو ھيئة التدريس ليتم  •

  .ختمھا من قبل لجنة ا8ختام بالمعھد

 .لمختومة و ذلك لتسليمھا مع أوراق ا8سئلة أثناء ا�متحانيحتفظ عضو ھيئة التدريس بالنسخ ا •

  أثناء ا�متحان:

يستعد أعضاء كنترول التصحيح ا�لكتروني بالحضور في يوم كل مقرر من المقررات التي  •

سيتم تصحيحھا إلكترونياً بدءاً من بداية وقت ا�متحان و ذلك للتحضير لعملية التصحيح 

  ا�لكتروني.

 .نةابة المميكنة المختومة في اللجالتدريس بتسليم أوراق ا8سئلة و أوراق ا�ج يقوم عضو ھيئة •

  بعد ا�متحان:

يسلم السادة المRحظون كراسات ا�جابة و أوراق ا�جابة المميكنة إلى الكنترول الخاص بھا  •
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  قبل التصحيح:

  .إلى أستاذ المادةجابة المميكنة يسلم الكنترول أوراق ا� •

يرسل أستاذ المادة ملف إكسيل به أرقام جلوس الطRب و أسمائھم على البريد ا�لكتروني  •

  الخاص بالوحدة.

  أثناء التصحيح:

يسلم أستاذ المادة أوراق ا�جابة المميكنة و نسخة من نموذج ا�جابة إلى أعضاء كنترول  •

  .لم ا8وراقالتصحيح ا�لكتروني ليتم التصحيح مباشرة بعد تس

  .6 يتم التصحيح إ6 في وجود أستاذ المادة •

  بعد التصحيح:

من أوراق ا�جابة المميكنة يدويا قبل تسلم نتيجة التصحيح  %10يقوم أستاذ المادة بتصحيح  •

  .ا�لكتروني للتأكد من سRمة عملية التصحيح

ول الخاص تسليمھا إلى الكنتريتسلم أستاذ المادة نتيجة التصحيح ا�لكتروني مختومة و موقعة ليتم  •

  .بالمادة

  كما يتسلم أستاذ المادة نسخة من تقرير التصحيح مختومة و موقعة من كنترول التصحيح. •

  

  

  وحدة القياس و التقويم 

 المعھد العالى للصحة العامة 


