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ر
اإللكيونية ""eExam
منظومة إدارة االختبارات
ّ
مقدمة-:
إن التطور التقن والتسارع الرهيب ف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ،قد أفرزا بيئة معتمدة عىل التقنية ف
ر
اإللكتون تطبق بشكل أساس ف
جميع المجاالت ومن أهمها المجال التعليم ،فأصبحنا نرى أدوات التعلم
ر
اإللكتونية
جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة .فرأينا مؤخرا الموافقة عىل فتح الجامعات
ر
اإللكتون ولعل من
واعتماد وسائل التعليم عن بعد ،ومن هذا المنطلق كان الزما أن نتطرق لدوات التعليم
ر
اإللكتونية ر
الن تقيس المهارات والتحصيل المعرف.
أهم تلك الدوات االختبارات
ر
وااللكتونية لجميع
و ف إطار التوجهات العالمية بتطوير منظومة التعليم واستخدام االختبارات المميكنة
المتعلمي ف التخصصات والمراحل التعليمية كافة ورفع مستوى العملية التعليمية بما يواكب المستويات
ر
اإللكتونية الهدف منها هو الوصول إل المستوى العالم
والمعايت العالمية ،وتأكيدا عىل أن االختبارات
ر
وتحقيق الجودة ،وأنه أمر ملح لتحقيق التاهة وتفاف الخطاء ي
والكنتول ،
الشرية ف أعمال التصحيح
واستيعاب الكثافات العالية  ،وتحقيق المقاييس العالمية الختبار المحتوى والذي يتم إعداده من قبل اللجان
المختصة.
ر
ومن هنا كانت الضورة الملحة ي
اإللكتونية بي المتعلمي وأعضاء هيئة التدريس
لنر ثقافة االختبارات
ر
اإللكتون وإدارتها باإلستعانة
بالمؤسسات التعليمية  ،والهيئات المختلفة ،وإنتاج برمجيات لتنفيذ االختبار
الختة لتحقيق المعايت العالمية.
بذوي ر

لماذا نحن؟


إمكانية تطوير المنظومة بشكل رسي ع ودقيق بما يتناسب مع متطلبات العميل دون الرجوع إل
التامج والتطبيقات والحلول
جهات آخرى ،وذلك يرجع إل أن حقوق الملكية الفكرية لجميع ر
التعليمية والمنتجات  ،والخدمات محفوظة بالكامل لنا.



سهولة ربط المنظومة كليا أو جزئيا باالنظمة الخارجية إذ أنها مكونة من وحدات ذات طابع خاص
ا
فضًل عن إل ر
أكت من  250متة تنافسية
مما يتيح إمكانية تطوير كل وحدة عىل حدة ف وقت قياس،
إضافية.



التمجيات يعمل بشكل دائم وحاصل عىل العديد من الشهادات العالمية المتخصصة.
فريق تطوير ر



توفت خدمة الدعم الفن ومركز االتصاالت عىل مدار  24ساعة  7 /أيام أسبوعيا.



توفت االستضافة وخدمات  Azureبخصم يصل إل .%69



ر
االلكتون.
التيد
توفت الخدمات الملحقة مثل الرسائل القصتة و ر



إمكانية أستخدام شبكة المراقبي المعتمدين ف الدول المختلفة.



إمكانية أستخدام شبكة مراكز االختبارات المعتمدة ف الدول المختلفة.



إمكانية اإلستعانة باالستشاريي وأعضاء هيئة التدريس المعتمدين لوضع بنوك السئلة.

وصف المنظومة-:
اإللكتونية ( )eExamه منظومة ر
ر
إلكتونية متكاملة مصممة خصيصا لتنفيذ
منظومة إدارة االختبارات
االختبارات وإدارتها ر
الن تحتاج إل رقابة وتأمي عالن المستوى داخل المؤسسات والهيئات ومراكز االختبارات
ا
المعتمدة ف الدول المختلفة فضًل عن إمكانية إدارة االختبارات المتلية وتأمينها  ،فقد تم تصميمها لتقديم
اختبار متوازن  ،وعملية تقييم شاملة ومتمتة  ،ر
وأكت مرونة لجميع المستخدمي ،وقامت "وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات" بتقييم تلك المنظومة ومنحت ي
ر
التكنولوج
الركة عن تلك المنظومة جائزة اإلبداع
لعام  2014و 2015عىل التوال.
الراكات مع ي
كما قامنا من خفال ي
الركات العالمية المتخصصة ف مجال تكنولوجيا المعلومات عىل تطوير
إمكانيات المنظومة  ،وتأمي نطاق توزي ع البيانات عىل  7نقاط إستضافة حول العالم لضمان استمرارية كفاءة
النظام عىل مدار الساعة ،إذ تم االتفاق مع يرسكة مايكروسوفت العالمية بصفتنا يرسيكا ذهب ًّيا عىل تقديم
الخدمات السحابية ( ،)Cloud Computingو تول مسئولية إستضافة وتأمي الخوادم ،وتم التحقق من
ر
ر
اإللكتونية والعديد من
بختاء عالميي معتمدين من مجلس التجارة
تأمي المنظومة ضد االختاق باالستعانة ر
ي
الركات المتخصصة.

أهداف تطبيق المنظومة-:
 .1تحقيق االنتشار الجغراف وعدم التقيد بالمكان والزمان مع إمكانية إدارة ومتابعة مراكز االختبارات
حول العالم ،مع ضمان هوية الممتحن وتأمي البيانات والحفاظ عىل الجودة.
ر
 .2تقليل تكلفة االختبارات الورقية حيث إن متوسط تكلفة االختبار الورف لمدة  60دقيقة المكون من
ا
ر
والكنتول والتصحيح وغتها من المتطلبات الخرى مثل
 50سؤال وتشمل كفا من لجان المراقبات
(االتنقاالت والطباعة والتخزين والشحن وغتها ).....
 .3المرونة ف إنشاء بنوك السئلة وتعديلها ومشاركة المحتوى ،والتنوع ف طرق عرض السئلة مع دعم
الوسائط المتعددة دون الحاجة لجهزة خاصة.

 .4توفت الوقت والجهد لهيئة التدريس والمعاوني واإلداريي من حيث عمليات االعداد والمراجعة
والتصحيح وتوزي ع االختبارات.
 .5توفت التحليفات والتقارير الخاصة بتحليل سلوكيات الممتحن لفهم التفاعل عىل المنظومة واتخاذ
القرارات الخاصة بالتطوير.
 .6الدقة ف التقييم  ،ورصد الدرجات  ،والحصول عىل النتائج بشكل فوري ،مع إمكانية مراجعة إجابات
الطلبة بعد إنهاء االختبار  ،وكذلك بيان ر
الفتة الزمنية المستغرقة ف أداء االختبار مع إتاحة الفرصة
لطباعة نتائج االختبار.
 .7إمكانية تحقيق عائد من استخدام االختبارات ف إصدار الشهادات المهنية المعتمدة مع الحفاظ عىل
الجودة ،إذ أن الشهادات تصدر بناء عىل االختبار النهان وليس حضور الدورات التدريبية.
 .8إمكانية استخدام المنظومة كوسيلة تقيم لكفاءة الموظفي والعاملي بالمؤسسة وتحديد مهارتهم.
 .9حماية الملكية الفكرية الخاصة بالمؤسسة وعدم جدوى طباعة المادة العلمية بشكل غت يرسع ؛
لنها تحتوي عىل رمز تفعيل االختبار.
 .10إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالطلبة وتحديد مهارتهم واستخدامها ف التوظيف وسد احتياجات سوق
العمل.

الفئات المستهدفة-:
ّ
ّ
ّ
ّ
عليمية (المدارس – المعاهد – الجامعات – مراكز التدريب
المؤسسات الت
).....


اختبارات القبول.



االختبارات الدورية .



االختبارات النهائية (نصف العام – نهاية العام).

ّ
ّ
والخاصة (الوزارات – السفارات – ر
الشكات
الحكومية
الهيئات
ّ
ّ
الربحية)
والجمعيات غي
المنظمات


اختبارات الكفاءة المهنية.



اختبارات قياس المهارات.
ر ر
التف والكادر الوظيي.
اختبارات



اختبارات السلوك وتحليل الشخصية.



اختبارات تحليل االحتياجات .



–



اختبارات التطوير والجودة.



اختبارات التوظيف.

ّ
المعنية بذوي الهمم
الجهات


تتوافق المنظومة مع  WCAGإلتاحة االستخدام بالعديد من التقنيات مثل:
Flexible layout – Night mode – High contrast – Keyboard



navigation
ا
دعم واجهة استخدام التطبيق لجميع اللغات فضًل عن لغة الهجاء اإلصبع
لذوي الهمم.

ّز
والمميات-:
الفوائد
توفي الوقت Save Time


ي
والمرفي والمراقبي والفريق
توفت وقت السفر واالنتقاالت لكل من الممتحني
االداري و غتهم .....



ر
والكنتول وتحليل النتائج.
توفت الوقت الفازم ف عمليات التصحيح



توفت وقت المراجعات النهائية والتدريب من خفال االختبارات التجريبية.



توفت الوقت عن طريق تفعيل خاصية المشاركة بي بنوك السئلة.

توفي التكاليف Cost Effective


توفت تكاليف الوراق والمطبوعات المستخدمة ف االختبارات.
ر
الكنتول والتصحيح والرقابة والجودة.
توفت تكاليف أعمال



توفت تكاليف االنتقاالت والشحن والتخزين.



ي
والمرفي والمراقبي والفريق
توفت تكاليف السفر واالنتقاالت لكل من الممتحني



اإلداري و غتهم .....


توفت تكاليف مراجع الجودة من خفال تقارير تحليل النتائج.

اإلدارة الذاتية Automated Management


توفت المجهود وتفاف الخطاء ي
الشرية ف عملية اإلدارة من خفال التحكم ف عنارص
دورة العمل وإعدادها مسبقا للعمل بشكل تلقان أثناء التشغيل  ،مثل مراجعة صحة
البيانات وتأكيد الهوية  ،وتأكيد صفاحية جهاز الحاسب والملحقات المساعدة  ،و
تصميم جلسات االختبارات وإنشاء نماذج السئلة والتصحيح التلقان للجابات
وصفاحيات المستخدمي.

االنتشار الجغر ز ّ
اف Scalability
ي


إجراء االختبار بنفس الوقت ف أ ر
كت من مكان مع التحكم ف توزي ع نماذج االختبارات.



التوسع ف توزي ع المواد العلمية ،دون االرصار بحقوق الملكية الفكرية عن طريق
ربطها باالختبارات.



التوسع ف اعتماد مراكز االختبارات بالدول المختلفة.



التوسع ف اعتماد المراقبي و متابعتهم بالدول المختلفة.

اإلتاحة Availability


توفت االختبارات عىل مدار  24ساعة  7 /أيام أسبوعيا مما يدعم زيادة أعداد
المبيعات.



توزي ع البيانات عىل  7نقاط إستضافة حول العالم لضمان استمرارية كفاءة النظام
عىل مدار الساعة.



يتم تحميل االختبارات من (الستفر ) القرب طبقا للنطاق الجغراف.

سهولة االستخدام Fixability


التمجية للمنظومة مع النظمة الخارجية من خفال
تستغرق عملية ربط الوحدات ر
 APIsأقل من  60دقيقة.



تستغرق عملية تنصيب التطبيق عىل جهاز الممتحن أقل من  10ثوان ،حيث إنه
ملف واحد بحجم أقل من  5ميجا.



تستغرق عملية إنشاء نموذج االختبار ف الوضع غت التوماتيك أقل من  60دقيقة.



تستغرق عملية وضع السؤال واإلجابات المطلوبة ف بنك السئلة أقل من  5دقائق
وتشمل الخصائص والمعلومات اإلضافية.



إمكانية إعداد النماذج بشكل تلقان مع الحفاظ عىل التوازن ف المعايت والخصائص ،
مثل( :الوقت المسموح ودرجة الصعوبة ومستوى التخمي إلخ .).............

ّ
الرقابة والتأ ز
مي Monitoring


التحقق التلقان من هوية الممتحن ف عملية دخول االختبار وأثناء تأدية االختبار عن
طريق (بصمة اليد – بصمة الوجه – بصمة الصوت – التوقيع اإل ر
لكتون).



التحقق التلقان من هوية المراقب قبل بدء االختبار عن طريق (بصمة اليد – بصمة
الوجه – بصمة الصوت – التوقيع اإل ر
لكتون).



التامج والتطبيقات جميعها ر
الن تعمل أثناء االختبار لمنع جميع وسائل الغش
متابعة ر
والتحكم عن بعد  ،مثل:
)(VPN – Proxy – Remote Assistant



اكتشاف جميع طرق الغش عن طريق الذكاء االصطناع والتحليل الدقيق لتفاعل

الممتحن مع االختبار.


تخصيص نموذج فريد لكل ممتحن عىل حدة عن طريق خاصية .GENOME



تشفت قواعد البيانات وقنوات االتصال والمرفقات المحملة عىل الجهاز.

التقارير اإلدارية Administrative Reporting


ًّ
ًّ
جماليا.
تفصيليا أو إ
التحكم ف محتوى التقرير إذا كان



التحكم ف ظهور التقرير النهان لفاختبار وإرساله بالتيد اإل ر
لكتون.
ر



إمكانية اطفاع الجهات الخارجية عىل تقارير النتائج مع الحفاظ عىل رسية البيانات.



إمكانية إصدار تقارير مفصلة عن كل العمليات بالمنظومة  ،مثل:
o

إصدار تقارير عن المراقبي.

o

إصدار تقارير عن المواد الدراسية.

o

إصدار تقارير عن مراكز االختبارات.

o

إصدار تقارير عن المشاكل الفنية.

o

إصدار تقارير عن عمليات التصحيح اليدوي والتلقان.
إصدار تقارير عمليات الدفع اإل ر
لكتون.

o

إصدار تقارير عمليات المبيعات وتخصيص القسائم.

o

 .......إلخ.

o

ّ
ّ
حليلية Analytical Reports
التقارير الت


تحليل صحة إعدادات بنوك السئلة مثل مستوى الصعوبة  ،ومعامل التخمي ،
والوقت المسموح  ...إلخ.



تحليل تفاعل الممتحن ونمط سلوكه مع االختبار.



التحليل الكامل لوجه الممتحن وصوته عن طريق الذكاء االصطناع للتعرف عىل
الحالة النفسية  ،والسن  ،والنوع والعديد من الخصائص والصفات.



تحليل تسلسل إجابات الممتحني داخل الجلسة نفسها.



تحليل هوية الممتحن ومطابقتها مع االختبارات السابقة.



تحليل هوية الممتحن ومطابقتها مع الممتحني اآلخرين.



والعديد من التقارير التحليلية الخرى.....

تقييم المهارات Skills Evaluation


ر
الذان للممتحن.
التوجيه



القدرة عىل تشخيص مشكفات التعلم والفجوات المهارية.



تقييم المهارات العليا والمهارات الحركية.



إمكانية االستعانة بالمستشارين التعليميي المتخصصي.

الخصائص واإلمكانيات-:


تعدد أنواع السئلة واإلجابات  ،مثل :

.1أسئلة السحب
واإلسقاط
.1أسئلة
المحاكاة



.1أسئلة االختيار
من المتعدد أكثر
من إجابة

.1أسئلة
استكمال
الفراغات

.1األسئلة
المرئية
واالجابات
الحركية

.1أسئلة االختيار
من المتعدد
إجابة واحدة

.1االسئلة
المسموعة
واالجابات
الصوتية

.1أسئلة الصح
والخطأ

.1األسئلة
المقالية
واالجابات
الكتابية

إمكانية التحكم ف خصائص إعداد السؤال  ،مثل:
الوقت المخصص – درجة السؤال – درجة الصعوبة – المستوى المعرف – معامل
التخمي – العفامات الممتة – الهداف – اإلطار المرجع  ....إلخ.



إمكانية التحكم ف خصائص عرض السئلة  ،مثل:
ي
المروط باإلجابة – الحد الدن والقىص للوقت
التخط التلقان – التخط

TEST DELIVERY

المسموح – عرض المرفقات بشكل منفصل أو مدمج.


اإلعداد واإلخراج

تدعم المنظومة خصائص عرض الوسائط المتعددة (النصوص – الصور – الصوت –
الفيديو  )...لكل من السئلة واالجابات والفواصل عىل حدة ،مع إمكانية التحكم ف
طرق العرض سواء بشكل منفصل او مدمج وعدد مرات العرض.



التحكم ف طرق إدخال اإلجابات الكتابية والصوتية من حيث اللغة  ،واالتجاه ،
والوقت التحضتي  ،وخصائص التسجيل اليدوي والتلقان.



التحكم ف أقسام وفصول المادة الدراسية ،ونسبة مشاركتها باالختبار النهان.



إمكانية ربط مجموعة من السئلة ذات صلة بعرض محتوى محدد  ،مثل :القطع
المقالية والسمعية والمرئية ف اختبارات اللغات.



إمكانية التحكم ف الحد الدن والقىص للوقت المخصص للفواصل وعدم حسابه
المروط وغت ال ي
ي
مروط طبقا لطبيعة عمل
ضمن الوقت الصىل والتخط التلقان
الفاصل ونوعه  ،مثل :فاصل اال ر
ستاحة – والفاصل الزمن – والفاصل المكان –
وفاصل السؤال.



يدعم محرك االختبارات واجهة استخدام متعددة اللغات ،مع إمكانية التحكم ف
تحديد لغة العرض أثناء االختبار.

MULTILANGUAGE



إمكانية ترجمة محتوى االختبار (مدخفات ومخرجات) وعرضه بشكل تلقان لدعم لغة
الهجاء الصبع لذوي الهمم.

ّ
تعدد اللغات


يدعم محرك االختبارات العديد من الدوات المساعدة  ،مثل:
ر
المفكرة – الرسام – اآللة الحاسبة – القاموس – ر
اإللكتونية  ....إلخ
المتجم – الكتب



يدعم محرك االختبارات العديد من الدوات المساعدة لذوي الهمم  ،مثل:
العدسة المكتة – تقنية العم اللون – القارئ اآلل – ر
المتجم التلقان – الوامر
ر

HELPING TOOLS
الدوات المساعدة

الصوتية – الوامر الحركية  ....إلخ


إمكانية تحديد الممتحن لألسئلة ر
الن يرغب بمراجعتها أثناء االختبار  ،والوصول إليها
ا
دون الحاجة للمرور بجميع السئلة ،فضًل عن عرض ملخص السئلة المجابة وغت
مجابة والمؤجلة قبل إنهاء االختبار.



التحكم ف نوع نظام تشغيل وتخصيص محرك االختبارات:
o

شخىص ()online

o

مركز اختبارات ()online - offline



يتم تحميل ملفات الوسائط المتعددة بشكل مشفر قبل بدء االختبار لتخفيف الضغط
عىل شبكة ر
االنتنت أثناء االختبار.



إمكانية تنفيذ وإدارة االختبارات دون الحاجة إل اإل رنتنت من خفال استخدام الستفر
المحىل الوسيط (.)Cashed Proxy Server



التحكم الكامل ف جميع عمليات التشغيل والتوقف التلقان سواء المعد مسبقا أو
االستثنان مثل اال ر
ستاحات المجدولة وغت مجدولة أو التوقف نتيجة لتفعيل أحد
المحفزات ،دون احتسابها ضمن الوقت الصىل لفاختبار.

OPERATION MANAGEMENT



إدارة عمليات التشغيل



إدارة مراكز االختبارات  ،والقاعات المعتمدة  ،والجهزة الملحقة بها  ،مثل:
o

تحديد موقع .GPS

o

طرق عرض كامتات المراقبة المخصصة للقاعات المعتمدة.

o

التحكم ف توزي ع االختبارات عىل المقاعد طبقا لتصميم القاعة.

o

تخصيص القاعات طبقا لمستوى متطلبات كل اختبار عىل حدة.

o

تخصيص مراكز االختبارات وربطها مع كل مؤسسة عىل حدة.

إمكانية تخصيص وقت إضاف للحاالت اإلستثنائية  ،مثل :االختبارات باللغات لغت
الناطقي بها.



إمكانية إنهاء االختبارات غت المكتملة ،بناء عىل طلب الممتحن.



إمكانية مراجعة وتصحيح اإلجابات الكتابية والصوتية بشكل يدوي أو تلقان ،والتحكم
ف صفاحيات المراجع مع الحفاظ عىل رسية بيانات الممتحني.



SESSION MANAGEMENT
جلسات االختبارات





التحكم ف خصائص تشغيل جلسة االختبار  ،مثل:
o

جداول المواعيد وتاري خ الصفاحية.

o

إعدادات عرض السئلة والدوات المساعدة.

o

إعداد التعليمات الخاصة ببداية الجلسة ونهايتها.

o

تخصيص النماذج ولغات العرض.

o

تخصيص الممتحني والمراقبي المؤقتي.

o

تخصيص مراكز االختبارات والمؤسسات المضح لها.

o

تخصيص طرق الوصول وقائمة الدول المسموح بها.

o

التوزي ع العشوان لنماذج االختبارات والسئلة واإلجابات.

التحكم ف خصائص آلية دخول االختبار ()Check-In
o

التأكد من صفاحية أجهزة اإلدخال قبل بدء االختبار مثل ( الكامتا – المايكروفون –
ا
فضًل عن رسعة ر
االنتنت.
لوحة المفاتيح – السماعات)

o

تحديد ي
الروط والمعايت الخاصة بعملية تطابق الهوية.

o

تحديد ي
الروط والمعايت الخاصة بمواصفات جهاز االختبارات.

التحكم ف اإلجراءات التلقائية المتبعة طبقا لألحداث  ،مثل( :التحذير – اإليقاف –
إنهاء االختبار) والحد الدن والقىص لكل إجراء.



إمكانية إنشاء جلسات تدريبية تحتوي علن نماذج السئلة منتهية الصفاحية.



إنشاء وتعديل نماذج االختبارات بسهولة عن طريق سحب السؤال من بنك السئلة
ي ا
مبارسة.
ووضعه ف النموذج



إمكانية االستعانة بأسئلة من المواد الخرى ي
برط تفعيل خاصية مشاركة بنوك
السئلة ،باالضافة إل التحكم بخصائص وإعدادت كل سؤال بشكل منفصل تماما.



إمكانية تخصيص أنواع محددة لنماذج االختبارات طبقا للفئات المستهدفة  ،مثل:
– Quiz – Diagnostic Test – Placement Test – Objective Test

FORMS MANAGEMENT

Subjective Test – Final Exam


نماذج االختبارات

إمكانية إنشاء نماذج تلقائية مع تحقيق التوازن المطلوب لتوزي ع السئلة عىل الوحدات
المختلفة.



إمكانية حذف وإضافة وتعديل السئلة أثناء أو بعد االختبار دون التأثت عىل نتائج
االختبارات السابقة.



التحكم ف التعليمات واإلرشادات أثناء االختبار عن طريق الفواصل المكانية.



التحكم ف توقيت أقسام االختبار عن طريق تخصيص الفواصل الزمنية.



التحكم ف تخصيص مجموعات السئلة مع شاشات العرض.



تسجيل جميع العمليات الخاصة بالمستخدمي  ،والحداث  ،والمتغتات الخاصة
بالمنظومة بشكل تلقان ،مع إمكانية عرضها بشكل مفصل من خفال التقارير
التحليلية.



إمكانية متابعة عمليات الرقابة بشكل تلقان من خفال تفعيل نظام Event Viewer
مثل:



o

عدم مطابقة الهوية قبل بدء وأثناء االختبار.

o

فشل أجهزة اإلدخال ف اجتياز اختبار الصفاحية.

o

استخدام تطبيقات أو برامج غت مسموح بها.

o

الخارج من خفال بوابات غت مسموح بها.
ر
االتصال

o

توصيل أي أجهزة طرفية أو ملحقاتها أثناء االختبار .

o

كشف أي عنارص متحركة أو صوتية خارج محتوى االختبار.

o

إيقاف االختبار بسشب عطل فن أو عن طريق المراقب.

o

تغيت جهاز االختبار بسشب عطل فن أو عن طريق المراقب.

إمكانية تتبع الخطاء الفنية وغت المنطقية لألسئلة أثناء االختبار عن طريق الرمز
التعريي.



إمكانية مراجعة التفاصيل الدقيقة لفاختبار ومعالجة طلبات إعادة التصحيح.

QUALITY CONTROL



إدارة طلبات تعديل البيانات والتأكد من صحتها وتحديث حالة المستخدم.

الرقابة والجودة



إدارة طلبات دمج الحسابات مع التأكد من هوية المستخدم.



التحكم ف اإليقاف المؤقت وحظر المستخدمي.



إدارة ومتابعة طلبات التظلم وإعادة التصحيح.



إدارة طلبات إعادة تفعيل الجهزة وتخصيصها مع المقاعد.



التحقق التلقان من وجود أي أخطاء غت منطقية ف تصميم النموذج  ،مثل:
o

أخطاء ف نسب توزي ع السئلة عىل الوحدات.

o

تخط الحد القىص للوقت المسموح للجلسة.

o

تخط الحد القىص لحجم المرفقات.

o

تعارض الحد الدن والقىص لوقت السؤال مع خاصية االنتقال التلقان.

o

تكرار السئلة بنفس النموذج.
ربط السؤال ر
بأكت من شاشة عرض.

o



إمكانية إصدار التقارير التحليلية لمتابعة الجودة  ،مثل:
o

ر
اإللكتون – بصمة
عدم مطابقة الهوية (بصمة الوجه – بصمة الصوت – التوقيع
اليد) مع االختبارات السابقة.

o

عدم مطابقة بصمة الصوت أثناء اإلجابة عن أسئلة التحدث مع االختبارات السابقة.

o

عدم مطابقة بصمة الوجه لبيانات الممتحن مثل السن – النوع.

o

عدم مطابقة مواصفات الجهزة أو تعديلها مقارنة بمواصفات االعتماد السابقة.
ر
اإللكتون – الهاتف – السماء .).....
التيد
تقارير عن تكرار ( ر

o

تقارير حاالت توقف االختبار وأسبابها  ،مثل :الفشل الفن ف الجهزة أوالملحقات –

o

بناء عىل رغبة الممتحن – من خفال المراقب  .....إلخ.



o

تحليل تسلسل اإلجابات للممتحني لألسئلة داخل جلسة.

o

تحليل االشتباه ف الغش من خفال سلوك الممتحني وتفاعلهم أثناء أداء االختبار .

o

تحليل الحالة النفسية للممتحني أثناء االختبار باستخدام الذكاء الصناع.

إمكانية عرض جميع التقارير بناء عىل الفئات المستهدفة  ،مثل( :المواد الدراسية –
نماذج االختبارات – جلسات االختبارات – الممتحني – مراكز االختبارات – المراقبي
.)....



تحليل تفاعل الممتحني مع اإلجابات وإصدار اإلحصائيات الًلزمة لعمل التغذية
المرتجعة إلعدادات السؤال  ،مثل :معامل التخمي  ،ومستوى الصعوبة والوقت
المسموح ....إلخ.





ر
اإللكتون  ،مثل:
والتيد
إمكانية إصدار التقاير التحليلية لكل من الرسائل النصية  SMSر
o

الرسائل ر
الن تم استفامها.

o

الرسائل ر
الن تم تحويلها.

o

الرسائل ر
الن تم فتحها.

o

الرسائل ر
الن تم حظرها.

o

الرسائل ر
الن تم قراءتها.

o

الرسائل ر
الن لم تصل.

o

الرسائل ر
الن تم استبعادها.

o

العناوين الخاطئة.

إدارة ومتابعة التعليقات الخاصة باإلصدارات التجريبية لفاختبارات ()Beta versions
التخاذ اإلجراءات الفازمة من خفال المستشار التعليم.



استخدام الذكاء االصطناع ف التحقق من هوية الممتحن والمراقب قبل وأثناء
االختبار ،وتحديد نسبة التطابق وارتباطها بالملف الشخىص.

IDENTITY VERIFICATION
التحقق من الهوية



التحقق من هوية الممتحن عن طريق بصمة اليد – الوجه – الصوت – التوقيع
ر
اإللكتون مجتمعي أو منفصلي.



إمكانية تفعيل خاصية  snapshotأثناء االختبار للتأكد من هوية الممتحن بشكل
ر
متامن أو تلقان طبقا لألحداث.



تتم عملية مراجعة وتأكيد بيانات مستندات الهوية ( جواز السفر – بطاقة الهوية
الشخصية – رخصة القيادة  )......من خفال الموظف المختص أو مراقب الجلسة ،بعد
مطابقتها بالملف الشخىص للممتحن.



جميع الحسابات الزمنية تعتمد عىل الستفر الرئيس وليس عىل أجهزة االختبارات.
عدم حساب الوقت المستهلك نتيجة تحميل الصفحات أوبطء ر
االنتنت.



التحكم الدقيق ف مواعيد الجلسات مع الخذ ف االعتبار التوقيت المحىل للنطاق



الجغراف.

TIME MANAGEMENT



إدارة الوقت

ف حالة توقف االختبار لي سشب يتم استكمال االختبار من نفس نقطة التوقف مع
ر
المتبي مع إمكانية تحديد حد أقىص لزمن التوقف أو عدد مرات
االحتفاظ بالوقت
التوقف.



إمكانية التحكم ف الوقت المستقطع من االختبارات بشكل نظام أوغت نظام والحد
الدن والقىص لعدد المرات.



تأمي االتصال ونقل البيانات ) (httpsبتفعيل شهادة .SSL



التنامج عن طريق تفعيل شهادة .Code Signing
تأمي عملية تنصيب وتحديث ر



مسح جميع الملفات والمرفقات الخاصة بالسئلة والتأكد من خلوها من الفتوسات
قبل رفعها ال الخادم الرئيس.



حماية الخادم الرئيس ونقاط التوزي ع عن طريق الجدار الناري  ،ويتم تفعيل قنوات
االتصال فقط من خفال محرك االختبارات ،ومعالجة وانتقال البيانات من خفال
الشبكة الداخلية لمركز المعلومات.



استخدام تطبيق الحماية المصمم خصيصا للتحكم بنظام التشغيل والجهزة الملحقة
والتامج المحظورة أثناء االختبار.
 ،ومنع جميع وسائل االتصال ومفاتيح الوظائف ر

SECURE ENVIRONMENT



إمكانية منع االتصال عن طرق ال  Proxyغت ال ي
مروع.

ز
تأمي بيئة االختبارات



تشفت جميع قواعد البيانات ومنع استخدام محتوياتها ف غت الغراض المخصصة
لها.



ضمان عملية سفامة انتقال البيانات ( )Data Integrityعن طريق (.)Check Sum



التمجيات.
التحكم الكامل ف إدارة صفاحيات قواعد البيانات الخاصة بفريق تطوير ر



التسجيل الكامل لجميع الحداث الداخلية والخارجية للنظام ،مثل:
()Accesses – Actions – Devices – Peripherals - Threads



التامج والتطبيقات والمناطق الجغرافية والدول
التحكم ف إنشاء وتعديل قوائم ر
المحظورة.



ا
الحفاظ عىل رسية السئلة حيث يتم إرسالها مشفرة سؤال تلو اآلخر عن طريق



الستفر الرئيس ،وال يتم حفظها عىل الجهاز أثناء تحميل مرفقات الوسائط المتعددة.
ر
االختاق ( )Penetration Testing
تتم مراجعة كفاءة تأمي النظام من خفال اختبار
وإصدار التقارير الدورية ًّ
يوميا.



يتم تصميم قواعد البيانات وبرمجة النظام بشكل ديناميك للتأ كد من تأمي المنظومة
ر
االختاق الممنهجة ،مثل:
ضد عمليات
SQL Injection – XSS Protraction – Input Validation – Sanitize



Imports - Automate Accesses – Captcha Challenge
ر
اإللكتون والرسائل النصية مع الدومي والخادم
التيد
تطبيق خصائص مصادقة ر
الرئيس لمنع عمليات االحتيال  ،وعدم وصول الرسائل ف القائمة المحظورة.



تطبيق خصائص حماية كلمة الر لمستخدم النظام  ،مثل :نظام المصادقة الثنان
ومعامل التخمي.



تأمي صحة بيانات التقارير عن طريق كود التحقق والصورة الشخصية.



إمكانية تتبع تريب السئلة من خفال العفامة المائية وكود السؤال.
منع الممتحن من دخول أ ر
كت من اختبار بنفس الوقت.



منع الممتحن من دخول نفس االختبار من جهازين مختلفي.



منع تشغيل محرك االختبارات عىل الجهزة غت المضح لها.



أمثلة من المعلومات ر
الن يتم معالجتها طبقا لألحداث واإلجراءات:



o

معلومات الصور ،مثل:
النوع – السن – النظارة – الحجاب – لون الشعر – تعبتات الوجه – أدوات
التجميل ....إلخ.

o

معلومات البيئة المحيطة تعريف الجسام وموقعها ،مثل:
اللوحات – الشخاص – الصوات ....إلخ.

o

معلومات الجهزة والملحقات  ،مثل:
أسم الجهاز – اسم المستخدم – نظام التشغيل – بيانات المعالج – بيانات اللوحة
الم – بيانات القرص الصلب – بيانات الكامتا – بيانات السامعات – بيانات
المايكروفون.

o

معلومات الشبكة الداخلية ،مثل:
بيانات بطاقة الشبكة – عنوان بطاقة الشبكة – – Default Gateway – Local IP
الجهزة المتاحة بالشبكة.

o

معلومات االتصال ،مثل:
مقدم خدمة اإل رنتنت –  - public IPالتوقيت المحىل – الموقع الجغراف –
Proxy – TOR – Crawler

o

معلومات نظام التشغيل ،مثل:
التامج والتطبيقات الفعالة – الخدمات الفعالة – البوابات المفتوحة – الجهزة
ر
الملحقة.



يتم حفظ النسخ االحتياطية من البيانات كل  60دقيقة عىل  Cloud Storageوكل
 24ساعة عىل .Local Storage



توفت برامج الدعم الفن ودليل المستخدم والفيديوهات اإلرشادية.



التحكم ف التعليمات الخاصة بإدارة المنظومة  ،مثل:

INFORMATION CENTER
مركز المعلومات

o

التعليمات اإلدارية لمستخدم النظام.

o

التعليمات الخاصة بالجلسات والممتحني.

o

التعليمات الخاصة بمراكز االختبارات.

o

التعليمات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية.

 oالتعليمات الخاصة بتقارير النتائج.



التحقق من بيانات الممتحن وصحة تقرير النتيجة ف أي وقت من خفال إدخال الرمز
التعريي بالموقع اإل ر
لكتون.



إمكانية حساب الدرجات بطرق خاصة  ،مثل :اختبارات التويفل ،واإلجابات الكتابية
والصوتية .والتفاعلية والحركية والمحاكاة والمعادالت الرياضية  ....إلخ.



SCORE REPORTS
التقارير وحساب النتائج

إمكانية حساب الدرجات  ،وقياس وعرض النتائج لكل قسم  /وحدة  /مهارة عىل حدة
ونسبة تأثتها ف اجتياز االختبار.



التحكم ف عرض وإرسال تقارير النتائج للممتحني والجهات المعنية بعد انتهاء
االختبار.



إمكانية مشاركة رابط تقرير النتيجة التفصيلية مع الجهات المعنية من خفال الممتحن.



إمكانية إصدار التقرير النهان وتعديل (اللوجو) طبقا للمؤسسة أوا ي
لنارس.



USERS MANAGEMENT

إمكانية تسجيل وإضافة حسابات الممتحني بالطرق اآلتية:
o

صفحة إضافة المستخدمي بالمنظومة اإلدارية.

o

رفع ملف  Excelبالبيانات المطلوبة.

o

ر
اإللكتونية للتسجيل.
إنشاء حساب جديد من خفال البوابة

o

إنشاء حساب من خفال الربط التلقان ( )APIبالمؤسسات المعنية.



التحكم ف صفاحيات تعديل بيانات الممتحني عىل بوابة التسجيل.



السماح للممتحن بتحديث بيانات االتصال قبل بدء االختبار ي
مبارسة.
ي
مبارسة فقط من خفال
السماح للممتحن بتحديث بيانات الهوية قبل بدء االختبار



المراقب.

إدارة حسابات المستخدم ز
ي


إمكانية تقديم طلب تحديث بيانات الهوية من خفال البوابة اإل ر
لكتونية ،ويتم معالجة
الطلب الحقا من خفال الموظف المختص.



(التيد – الهاتف) عن طريق رسائل التفعيل
التحقق من صحة تسجيل بيانات االتصال ر
وعدم تكرارها.



إمكانية إنشاء قوائم مستهدفة إلرسال التعليمات والعروض ر
التويجية.



ي
والنارسين والمواد العلمية
إضافة مراكز االختبارات وحسابات المؤسسات المضح بها
والملكية الفكرية.



التحكم الكامل ف صفاحيات كل من (المستخدمي – اإلداريي – المراجعي –
المراقبي – مدق ري المادة العلمية) بشكل دائم أو جزن أو مخصص بجلسات محددة.



إمكانية عمل جميع عمليات البحث المتقدم لكل من المستخدمي واالختبارات.



التحكم ف أنواع الملفات ر
الن يسمح استخدامها بالمنظومة  ،مثل :حجم الملف
وامتداده.

ADMINISTRATION
إدارة النظام



التحكم ف اإلعدادات والقيم ر
االفتاضية الساسية المستخدمة ف جميع عمليات النظام
مثل :التعليمات والخصائص القياسية لجلسات االختبار.



التحكم ف البيانات المستخدمة إلدارة النظام ر
والن ال يمكن تعديلها دون تضي ح  ،مثل:
o

اللغات المتاحة.

o

بيانات خادم الرسائل النصية.

o

الدول المحظورة.

o

بيانات خادم الذكاء الصناع.

o

تخصيص الصفحات.
صفاحيات ر
التخيص.

o

بيانات خادم .Signal – R

o

بيانات خادم .Chat

o

اللوجو وبيانات االتصال.

o

بيانات خادم بروتوكوالت التتبع.

o

o
o



بيانات بوابة الدفع اإللك رتون.
بيانات خادم التيد اإل ر
لكتون.
ر

o

بيانات خادم .GPS

خارج خفال ر
ر
فتة
المنظومة تتيح السيطرة الكاملة عىل نظام التشغيل ومنع أي اتصال
االختبار  ،Screen lockerيتم غلق جميع ال  Portsوال  Servicesالخاصة بنظام
التشغيل عند بداية االختبار وال يمكن الخروج من جلسة االختبار إل عن طريق
المراقب.



التحكم ف خصائص نظام التشغيل وإغفاق أزرار لو حة المفاتيح المستخدمة والنسخ
واللصق ) (Shift, CTRL, Copy, Paste, Print Screen, …..مع السماح لهذه

OPERATING SYSTEM

الخاصية داخل حت إجابة االختبار فقط.


نظم التشغيل

إمكانية التحكم اإلضاف ف صفاحيات نظام التشغيل من خفال تسجيله ضمن نطاق
الدومي الخاص بالمؤسسة.



واجهة استخدام محرك االختبارات قياسية وتفاعلية وتتوافق مع أنظمة التشغيل.
Windows – Linux -Macintosh



يتوافق محرك االختبارات مع جميع نظم ر
التمت الخاص بلوحة المفاتيح للغات
المختلفة.



تدعم المنظومة العديد من وسائل االتصال ()Chat – Blog – SMS – e-Mail
لتمكي اإلدارة من التواصل مع الممتحني.

COMMUNICATION



المرسل.

وسائل االتصال

HELP DESK
الدعم ز
الفن
ي



إمكانية التحكم عن بعد ف جهاز الحاسب الخاص بالممتحن ومشاركة شاشة سطح



المكتب أثناء االختبار فقط من خفال التطبيق الخاص بالمنظومة والمضح له بالعمل.
ر
اإللكتون أوالمكالمات ر
الن لم يتم الرد عليها أوخدمة (الشات)
التيد
إمكانية تحويل ر
ر
الن لم يتم الرد عليها إل حالة متابعة(( .)Ticketخاصية إضافية)



إمكانية إجراء المكالمات الدولية عن طريق ( . VOIPخاصية إضافية)



ر
اإللكتون ي
لراء قسائم االختبارات.
إمكانية ربط المنظومة ببوابات الدفع
ر
اإللكتونية وشحنها عن طريق اإليداع البنك أو
إمكانية تفعيل خاصية المحفظة



PAYMENT GATEWAY

ر
اإللكتون والرسائل القصتة وتحديد عنوان
التيد
التحكم التلقان مواعيد رسائل ر

بطاقات االئتمان( .خاصية إضافية)


التحكم ف إنشاء وإدارة مجموعات قسائم االختبارات وصفاحياتها ومبيعاتها وتتبعها.

ر ز
وب
التحصيل اإللكي ي



التحكم ف تخصيص القسائم لكل من المؤسسات ومراكز االختبارات وفئات الممتحني.



إمكانية تتبع حاالت قسائم ي
الراء ،مثل:
(مخصص – مباع – مستخدم – مستبعد – منته الصفاحية  .....إلخ).




ر
اإللكتونية للشهادات والبطاقات بشكل تلقان.
الطباعة
إمكانية تخصيص الشهادة ل ر
كت من مؤسسة ،مع التحكم ف خلفية الطباعة و
(اللوجو ) المستخدم.

PRINTING



التحكم ف تصميم الشهادة ومواقع المتغتات بشكل تلقان.



جميع الشهادات تحتوي عىل الرمز التعريي للتحقق منها.



إمكانية طباعة نماذج االختبارات وتصحيحها بنظام ( Q-Markخاصية إضافية)



تحميل وتحديث المنظومة بشكل تلقان بمجرد االتصال باإل رنتنت.



إمكانية إدخال واستخراج كافة البيانات ف صورة ملف .Excel



إمكانية عرض التقارير الذكية ( )BIلدعم عمليات اتخاذ القرار( .خاصية إضافية)



زيادة الرعة من خفال استخدام تقنية .Dynamics SQL



EXTRA FEATURES



عرض السئلة ر
التمجة.
الن تحتوي عىل الحروف الخاصة دون التعارض مع لغة ر
تدعم المنظومة اللغات ي
الرقية من حيث اتجاه الكتابة ومعامل ترمت لوحة المفاتيح.

الخصائص اآلخرى



إمكانية ضغط ملفات الوسائط المتعددة المدمجة أو المرفقة مع االختبار ،لتقليل

الطباعة

الحجم وزيادة رسعة وكفاءة المنظومة.


معادلة نسب التفاوت بي درجات السئلة ومستويات الصعوبة وتقييم الدرجة النهائية
بناء عىل النسبة المئوية لمشاركة السؤال بكل نموذج عىل حدة.

االختبار ز ز
المي ي ّل-:
تم تعديل دورة العمل الًلزمة إلجراء االختبارات ف المتل من خفال ر
االنتنت مع الحفاظ عىل تحقيق معايت
الرقابة والجودة بإستخدام الذكاء االصطناع وإستحداث العديد من الخصائص  ،مثل:

المراقب االون الين


البث المباشر

طلب المساعدة

المراقب االلكتروني

خاصية المراقب (الون الين) ر
الن من خفالها يتم متابعة جميع خطوات وإجراءات بدىء وإنهاء االختبار
عن بعد والموافقة عليها.



ي
ي
المبارس ( )Live Monitoringر
المبارس
والن تتيح التحكم الكامل بالتسجيل والعرض
خاصية البث
للكامتا الملحقة بجهاز االختبار ،ومشاركة شاشة سطح المكتب (.)Screen Sharing



خاصية طلب المساعدة ( )Help Assistantر
والن تتيح للمراقب التحكم عن بعد ف جهاز االختبار
والتواصل مع الممتحن عن طريق خاصية( الشات).
o

مالحظة :اليمكن التواصل مع الممتحن من خفال الصوت أوالصورة أثناء وقت االختبار ،حيث إن الكامتا
والمايكروفون يتم استخدامها من خفال محرك االختبارات ،وتطبيق الحماية.



ر
اإللكتون ( )Automated Proctoringر
الن من خفالها يتم تسجيل الحداث بشكل
خاصية المراقب
تلقان بمجرد ظهور أي من المحفزات المعدة مسبقا  ،مثل:
o

التحركات المفاجئة وغت المنطقية.

o

ظهور الجسام المتحركة الغت معرفة.

o

ادراك الصوات خارج سياق االختبار.

o

التامج او التطبيقات المحظورة.
تشغيل أي من ر

o

إضافة أي أجهزة أو ملحقات خارجية أثناء االختبار.

o

حدوث أي تغيتات بالشبكة الداخلية السلكبة او الفاسلكية.
انقطاع اإل رنتنت أو حدوث أي تغيتات بشبكة االتصال.

o

االصطناع-:
الذكاء
ي

ّ
ال ّ ز
التنافسية-:
مميات
 تنقسم المنظومة إل تسع وحدات برمجية منفصلة مع إمكانية ربطها بشكل تلقان مع النظمة
الخارجية بكل سهولة.
ر
خارج وجميع العمليات غت المضح بها وإضافتها ف سجل المعلومات
 تمنع المنظومة أي اتصال
التامج والتطبيقات المحظورة ووظائف لوحة المفاتيح.
بشكل تلقان  ،مثل  :ر
 إمكانية مشاركة بنوك السئلة للمواد المختلفة مع خاصية التحكم المنفصل ف إعدادات السؤال داخل
النموذج ،مما يوفر الوقت والجهد والتكرار  ،ويدعم إصدار تقارير دقيقة طبقا للفئات المستهدفة.
 إمكانية إجراء االختبارات المتلية والرقابة عليها من خفال خاصية  Live Monitoringر
والن تتيح
التحكم الكامل بأجهزة الممتحني ومشاركة شاشات العرض وتفعيل اإلجراءات الًلزمة طبقا للعفامات
والحداث ( )Events Viewerالمشار إليها بخاصية الرقابة والجودة.
 إمكانية تتبع تسجيل وتريب االختبارات عن طريق الرمز الممت بالعفامة المائية.
 إمكانية التحديث التلقان لمحرك االختبارات ي
برط الحصول عىل شهادة  Code Signingمع إمكانية
استخدام الشهادة الخاصة ي
بالركة.

 تتم معالجة نماذج االختبارات بشكل منفصل عن بنوك السئلة مما يتيح التحكم ف اإلعدادات
ومطابقتها للمعايت المطلوبة لفاعتماد.
 إمكانية تعديل السئلة واإلجابات ودرجاتها وجميع إعدادتها أثناء وبعد االختبار دون التأثت عىل الدرجة
النهائية لنماذج االختبارات أوالنتائج السابقة.
 إمكانية التحكم ف إدارة الوقت داخل النظام طبقا للتوقيت الموحد للستفر الرئيس مع إمكانية عرض
التوقيت المحىل لمراكز االختبارات والممتحني.
 التحكم ف التوقيت الزمن لعرض السئلة والفواصل مثل خاصية االنتقال التلقان أوالوقت اإلجباري.
 ال يتم احتساب الوقت الضائع ف تحميل الصفحات نتيجة لبطء اإل رنتنت.
 ف حالة انقطاع الكهرباء لي سشب يتم استكمال االختبار من مكان التوقف مع الحفاظ عىل الوقت
ر
المتبي.
 ف حالة انقطاع اإل رنتنت يمكن استكمال االختبار  offlineداخل مركز االختبارات ي
برط وجود الخادم
الوسيط.
 تتم معالجة ملفات الوسائط المتعددة كبتة الحجم بشكل محىل بعد تحميلها مشفرة عىل الجهاز قبل
بدء االختبار ،مما يتيح سهولة الوصول إليها أثناء االختبار دون التأثت عىل رسعة اإل رنتنت.
 التحقق من هوية الممتحن أثناء االختبار عن طريق بصمة الوجه وبصمة الصوت ومقارنتهم بالملف
ا
الشخىص فضًل عن االختبارات السابقة.
ي
المبارس قبل بدء االختبار للتأكد من وجوده داخل قاعة االختبار عن طريق
 التحقق من هوية المراقب
بصمة الوجه.
 التصحيح التلقان باستخدام الذكاء االصطناع للجابات ر
الن تحتوي عىل مدخفات كتابية أو تسجيل
ر
صون (تحتاج إل  30يوما من بداية االختبار بحد أدن  1000اختبار).
 التحقق من كفاءة أجهزة االدخال قبل بدء الجلسة مثل ( – Keyboard – Microphone – Speaker
 )Cameraلتفادي حدوث أي فشل فن أثناء االختبار.
 توفت الدوات المساعدة باالختبار ( Calculator-Note pad-Paint- open book – dictionary -
 )Translatorيساعد الممتحن عىل االستغناء عن أي أدوات خارجية أثناء الجلسة.
 دعم واجهة االستخدام للغة اإلشارة لتمكي ذوي الهمم من التفاعل معها ،وقد حصلت المنظومة عىل
جائزة من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلصدار نسخة خاصة من المنظومة لتمكي ذوي
الهمم عام .2020
 تتم استضافة االختبارات من خفال سبع نقاط توزي ع حول العالم لضمان رسعة التحميل وتأمي
البيانات ي
بالراكة مع يرسكة مايكروسوفت العالمية.
 جميع البيانات يتم تشفتها أثناء انتقالها وحفظها بقواعد البيانات بشكل آمن ،بعد التأكد من عملية
المصادقة ( )Authenticationوفحص السفامة (.)Data Integrity

 تتمت المنظومة بإستخدام مجموعة من الففاتر المركبة والخاصة بفصل االصوات المختلفة وذلك
للمساعدة ف تنقية الصوت واكتشاف االصوات الخارجه عن سياق االختبار .
 إمكانية توثيق إجابة الممتحن عن طريق خاصية التسجيل المرن أو إلتقاط الصور (خاصية إضافية).

ر
اإللكي ّ
ونية " eExam
الوحدات اليمج ّية لمنظومة إدارة االختبارات
-:"Modules
من أهم ممتات المنظومة أنها مكونة من وحدات ذات طابع خاص مما يتيح إمكانية تطوير كل وحدة عىل
حدة ف وقت قياس ،طبقا الحتياجات العمفاء ومتطلباتهم.

وتنقسم الوحدات اليمجية للمنظومة إل-:


وحدات برمجية أساسية.



وحدات برمجية إضافية.

وت ّ
ّ
تكون الوحدات الي ّ
ساسية من-:
مجية ال

إدارة االختبارات
Exam Manager

محرك االختبارات
Exam Engine

إدارة التسجيل
Regestration Manager

ّ
محرك االختبارات Exam Engine
 .1وحدة
النظام الذي يحتوي عىل واجهة االستخدام التفاعلية ر
الن يقوم الممتحن بإجراء االختبارات عليها .وتم توضيح
الخصائص والممتات سابقا.
 .2وحدة إدارة االختبارات Exam Manager
ً
النظام الخاص بإدارة جميع مراحل االختبارات وتشمل كًل من إعدادات المواد العلمية وبنوك السئلة والنماذج

ر
اإللكتون وصفاحيات المستخدمي ومراكز االختبارات والتقارير التحليلية واإلدارية .وتم
والجلسات والدفع
توضيحهما سابقا ،وفيما يىل بعض الخصائص اإلضافية:


إمكانية ربط بدء االختبار بكل من ( )Authentication codeو ( )Relevant wordالمرتبطي
بقراءة التعليمات وفهمها.

 .3وحدة إدارة التسجيل Registration Manager
النظام الخاص بإدارة عمليات إنشاء وتعديل الحساب الخاص بالممتحن ،وتأكيد عمليات حجز االختبارات
واالطًلع عىل النتائج .وتم توضيحها سابقا ،وفيما يىل بعض الخصائص اإلضافية:
 إمكانية تسجيل بيانات الممتحن من خفال الموقع اإل ر
لكتون.


ر
اإللكتون الخاص بالمستخدم.
والتيد
إمكانية التحقق من صفاحية الهاتف ر



إمكانية حجز االختبار ف أي وقت طبقا لجداول المواعيد المحددة من قبل مراكز االختبارات.



إمكانية االطًلع عىل النتائج وطباعة التقارير.

وتتكون الوحدات اليمجية اإلاضافية من:

دارة مركز
الختبارات
Testing cen
Admin

اعتماد وإدارة
المراقبين
Accredition and
Management
Proctors

إدارة العمليات
Operation
Management

إدارة النظام
Global System
Admin

الطباعة
Printing

الشحن
Shipping

 .4وحدة إدارة مركز االختبارات Testing Center Admin
النظام الخاص بإدارة وتنسيق عملية الحجز والتأ كد من الهوية والدخول والخروج من قاعة االختبارات.


إمكانية تعديل البيانات الخاصة بالمركز والتحكم ف ي
نر خصوصيتها.



إمكانية إضافة مستخدمي للنظام والتحكم ف صفاحياتهم.



إمكانية التحكم ف مواعيد جلسات االختبار وعدد الجهزة المتاحة بكل جلسة.



إمكانية االطًلع عىل قوائم االنتظار الخاصة بالمرشحي والتواصل معهم.



إمكانية إدارة جميع العمليات الخاصة بالممتحن عن طريق المركز بالنيابة عنه ي
برط الحصول عىل
(كود) السماح.



إمكانية التواصل مع الممتحن عن طريق الرسائل النصية أو التيد اإل ر
لكتون بشكل تلقان عن طريق
ر



المنظومة مع الحفاظ عىل رسية بيانات الطالب.
ر
ي
اإللكتونية.
المبارس من المحفظة
إمكانية يرساء الباقات الخاصة باالختبارات بشكل تلقان مع الخصم



إمكانية تحويل رصيد مال أو رصيد اختبارات من مركز إل آخر ي
برط تأكيد المعاملة من الطرف

الثان.


ي
المبارس من رصيد
إمكانية تحكم مركز االختبارات ف تحصيل رسوم االختبارات عن طريق الخصم
الممتحن أو استخدام القسائم ي
الرائية.



إمكانية السحب واإليداع عن طريق اإليداع  /التحويل البنك أو بطاقات االئتمان.



إمكانية تأكد مركز االختبارات من هوية لجنة الرقابة والجودة عن طريق إدخال الكود الري لخطاب
الزيارة ف الصفحة المخصصة لذلك.

 .5وحدة اعتماد وإدارة المر ز
اقبي Accreditation and Management Proctors
النظام الخاص بإدارة جميع العمليات الخاصة باعتماد المراقبي وإدارة حساباتهم.


إمكانية اعتماد مراقب داخىل تابع لمركز االختبارات ي
برط تحقيق المعايت المطلوبة واجتياز الدورات
التدريبية واالختبارات المهارية.



إمكانية تحكم المراقب ف جدول مواعيده ليتمكن مركز االختبارات من االستعانة به ف الوقات
المناسبة لتفادى تضارب المواعيد.



إمكانية التحكم ف إيقاف أوإلغاء االختبار لي من الممتحني طبقا لما يراه المراقب من سلوك
الممتحن ي
برط استيفاء التقرير الخاص بكل حالة عىل حدة.



إمكانية إدراج المراقبي المؤقتي ضمن النظام التلقان لتحويل الرواتب.

ّ
العمليات Operation Management
 .6وحدة إدارة
النظام الخاص بإدارة ومتابعة جميع العمليات الخاصة بمراكز االختبارات والمراقبي والممتحني عىل مستوى
النطاق الجغراف  /الدولة.


التحكم الكامل ف إجراءات اعتماد مراكز االختبارات وفتح الصفاحيات وتخصيص أنواع االختبارات



والخدمات والعمفات البنكية المتداولة لكل مركز اختبارات عىل حدة.
التحكم الكامل ف إعداد وإدارة اال ر
شتاكات والخدمات وباقات العروض من حيث تحديد السعار
وتاري خ الصفاحية ....إلخ.



التيد
إمكانية إرسال التعليمات الخاصة بالممتحني ومراكز االختبارات بشكل تلقان عن طريق ر
اإل ر
لكتون أو الرسائل القصتة أو لوحة العرض المخصصة لذلك.



إمكانية متابعة حالة الممتحن بدءا من وجوده عىل قائمة االنتظار  -حجز االختبار  -التأكيد عىل حجز
االختبار  -حجز موعد جلسة االختبار  -التأكيد عىل موعد جلسه االختبار  -إجراءات دخول االختبار -
بدء االختبار ر
وحن اإلنتهاء من االختبار مع إمكانية إلغاء أي من السابق.



إمكانية إدارة جميع العمليات الخاصة بالممتحني ومراكز االختبارات بالنيابة عنهم ي
برط الحصول
عىل (كود) السماح.



ر
واالشتاكات وتخصيص الباقات والعروض.
إمكانية إصدار التقارير الخاصة بجميع العمليات المالية



إمكانية إدارة االختبارات الدولية التابعة ي
لركائنا مثل (مايكروسوفت وسيسكو ....إلخ) وتخصيص
القسائم ي
الرائية للممتحني.



التحكم الكامل ف إدارة مواعيد زيارات لجان التفتيش والرقابة ومراجعة التقارير المنتظمة والرية.

ّ
 .7وحدة إدارة النظام Global System Admin
النظام الخاص بإدارة إعدادات الربط بي وحدات المنظومة ،والتحكم ف أنواع ر
التاخيص وخصائصها.


التحكم ف تخصيص أنوع العمفات لكل دولة عىل حدة.



التحكم ف تخصص االختبارات وأسعارها لكل دولة عىل حدة.



إمكانية تخصيص الحسابات البنكية طبقا إلدارة العمليات بكل دولة عىل حدة.
إمكانية تخصيص مراكز الطباعة ي
ورسكات الشحن لكل دولة عىل حدة.



 .8وحدة الطباعة Printing
النظام الخاص بالتحكم بإعدادات طباعة الشهادات والبطاقات وتفاف أي خطأ ي
بري أثناء إدخال السماء
والنتائج  ..الخ.


إمكانية التحكم ف خصائص كل منتج عىل حدة مثل الشكل واللون ...إلخ.



إمكانية مراجعة بيانات الممتحني وتعديلها قبل الطباعة ي
مبارسة من خفال (كود) السماح.



إمكانية التحكم ف صفاحيات الموظفي القائمي عىل عملية الطباعة طبقا للنطاق الجغراف لمركز
الطباعة.



حن تسليمها ي
إمكانية متابعة جميع المراحل بدءا من مرحلة طلب الطباعة ر
لركة الشحن.



إمكانية متابعة احتياط الخامات الخاصة بالمنتجات وإصدار أوامر ي
الراء.

 .9وحدة الشحن Shipping
النظام الخاص بالتحكم بإعدادات الشحنات وتفاف أخطاء عمليات حساب الوزن والمسافة وتقدير التكاليف
 ....إلخ.


إمكانية الربط التلقان  APIمع يرسكات الشحن العالمية مثل أرمكس وفيدكس ....إلخ.
التحكم ف إدخال السعار الخاصة لكل يرسكة شحن عىل حدة طبقا للوزن والحجم والموقع الجغراف
إمكانية متابعة الشحنة إ ر
لكتونيا من خفال ربطها بالموقع الخاص ي
بركة الشحن.



إمكانية تسليم الشحنات من خفال مراكز االختبارات.



إمكانية دفع قيمة الشحن عند االستفام.






إمكانية الدفع بالعملة المحلية ف حالة الشحن من دولة أخرى.



إمكانية طلب الشحن من خفال بوابة التسجيل الخاصة بالممتحن.



إمكانية تجميع المنتجات المختلفة ف شحنة واحدة لتقليل التكلفة.

ز
إاضاف؟
مال
ي
كيف تحقق عائد ي

.1اختبارات المعادلة

.1إصدار الشهادات المهنية

.1إعتماد مراكز التدريب
المهني

.1استخدام قاعدة بيانات
الممتحنين في التوظيف

 اختبارات المعادلة
الختات والشهادات المهنية واختبارات المواد الدراسية الخاصة
إجراء االختبارات المطلوبة لمعادلة ر
بصفوف النقل بالمؤسسة ،وعىل سبيل المثال اختبارات المعادلة بالنقابات المهنية والهجرة.

 إصدار الشهادات المهنية
إصدار الشهادات المهنية المعتمدة برسوم إضافية بناء عىل االختبار النهان وليس حضور الدورات
التدريبية ،وتفعيل خاصية التحقق من صحة الشهادات ،مما يساعد مسؤل التوظيف ي
بالركات
التحقق من صحة شهادات المتقدمي إليهم للعمل.

ز
المهن
 إعتماد مراكز التدريب
ي
ر
االشتاك السنوي أو تحقيق
إعتماد مراكز التدريب والتأهيل بالمناطق الجغرافية المختلفة بنظام
االعداد المستهدفة ،مما يحقق االنتشار والتوسع ف بيع المواد العلمية مع الحفاظ عىل الملكية
الفكرية حيث انه اليمكن دخول االختبار النهان بدون كود السماح الموجود عىل المادة العملية
االصلية.

ز ز
تحني يف التوظيف
 استخدام قاعدة بيانات المم
بعد إتخاذ الموافقات الفازمة يمكن استخدام قواعد بيانات الممتحني طبقا لتصنيف المهارات
ر
االلكتونية للتوظيف ،حيث
والنتائج ومفائمتها للوظائف المطلوبة لسوق العمل أو من خفال البوابة
انه يتم رصف مبلغ مال مقابل تعاقد وظيي.

 اختبارات القبول للطالب وتحديد المستوى
إمكانية عقد اختبارات القبول وتحديد المستوى للمؤسسات التعليمية (الجامعات – المعاهد –
المدارس – مراكز التدريب )....أون الين أو من خفال مراكز االختبارات المعتمدة ،مما يساعد عىل
االنتشار ويوفر عىل الطفاب زيارة المؤسسة ي
لراء ملف التقديم.

 اختبارات القبول للتوظيف
ر
االلكتونية عن طريق بطاقات
إمكانية ربط االعفانات الوظيفية الخاصة بالمؤسسة ببوابة الدفع
ر
االئتمان او خدمة فوري ي
اإللكتونية الفازمة للوظائف المطلوبة من المتل
ورسطها باجتياز االختبارات
عت الهاتف
أو مراكز االختبارات المعتمدة برسوم مخفضه ،وعىل سبيل المثال وظائف خدمة العمفاء ر
لركات االتصاالت ر
ي
والن تحتاج مهارات التحدث باللغات المختلفة.

 االختبارات التجريبية للمواد الدراسية المختلفة
إمكانية استخدام نماذج االختبارات المنتهية كاختبارات تجريبية وتدريبية للمواد الدراسية المختلفة
برسوم إضافية للممتحني.

 تقديم االختبارات من ز ز
الميل
إمكانية إتاحة اختيار تقديم االختبارات من المتل برسوم إضافية نظت الرقابة عن بعد وتوفت كل من
الوقت والجهد وتكاليف االنتقاالت للممتحن.

رّ
ّ
ّ
الياخيص-:
الملكية الفكرية وأنواع
حقوق
ر
اإللكتونية " "eExamر
والن تشمل حقوق
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنظومة إدارة االختبارات
ر
االختاع ه ملك لنا ونحن الجهة الوحيدة ر
الن
المؤلف وحقوق الن ير والعفامات التجارية والتصاميم وبراءات
من حقها إصدار ر
التاخيص الخاصة بالوكفاء والعمفاء.

رّ
الياخيص:
أنواع

ترخيص دائم



ترخيص محدد المدة

الشراكة االستراتيجية

ّ
النوع ال ّول :ترخيص دائم طبقا لمتطلبات العميل
التمجية والخصائص والممتات ر
الن تم اإلتفاق
يحصل العميل عىل ترخيص دائم طبقا للوحدات ر
عليها بالعرض الفن الملحق بالتعاقد ،ويكون العميل هو المسؤول عن خدمات اإلستضافة والدعم
ًّ
أمريكيا للوحدات الساسية.
الفن للممتحني ،وتبدأ االسعار من ...........دوالرا



ّ
ّ
ز
لثاب :ترخيص محدد المدة طبقا لتكاليف االختبار و خصائصه
النوع ا ي
يحصل العميل عىل ترخيص إلدارة المنظومة ،ويتم احتساب التكلفة طبقا لعدد االختبارات
ومواصفاتها الفنية وتشمل تكلفة خدمات االستضافة والدعم الفن ،ر
وتتاوح التكلفة من  ......دوالرا



ًّ
ًّ
أمريكيا للساعة .لمزيد من المعلومات ،انظر مرفق (خطة السعار).
أمريكيا إل  .......دوالرا
ر
النوع الثالث :ر
االسياتيجية
الشاكة
يتم تقديم الخدمة من خفال شبكة مراكز االختبارات والمراقبي المعتمدين بالنطاق الجغراف المتفق
عليه وتشمل تكلفة خدمات االستضافة والدعم الفن مع التعهد بالحفاظ عىل رسية المعلومات
والبيانات ،مقابل نسبة من الرسوم المحدده لفاختبار ويتم تحصيلها من خفالنا  ،حيث أنها الجهة
المسؤلة عن اإلدارة والمنسق الرسم والوحيد بي جميع الطراف المعنية بتنفيذ الخدمة (المراقب
المعتمد – مركز االختبارات – ي
الريك التعليم – الممتحن) ،مع إمكانية تقديم االختبارات الدولية
التابعة ي
للركاء التعليمي بسعر مخفض.

-:؟ مقارنة مع المنتجات اآلخرىeExam لماذا

Item
البند

Weighted Question
التحكم ف درجة السؤال
Multi Attributes
Guess, Complexity, …
تعدد الخصائص
Question branching
القسام الفرعية
Groups / Relative
مجموعات السئلة ر
المتابطة
Answers Time Limits
التحكم بزمن اإلجابة
Writing Answers
اإلجابات الكتابية
Speaking Answers
إجابات التحدث
Question Bank Sharing
مشاركة بنوك السئلة

E-Learning
Testing Module
Testing Software Service Providers
االختبارات المدمجة
تطبيقات االختبارات
مقدم الخدمة
ي
ر ز
وب
االلكي
التعليم
مع
ي
Questions Management إدارة االسئلة

eExam
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Forms Management إدارة النماذج
Questions Randomization
السئلة العشوائية
Answers Randomization
اإلجابات العشوائية
Forms Randomization
النماذج العشوائية
Score Variation
معادلة تفاوت الدرجات
Embedded Multimedia
دمج الوسائط المتعددة
Automatic Scoring
التصحيح التلقان
Edit Used Questions
تعديل السئلة المستخدمة
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Helping Tools االدوات المساعدة
Calculator, Notes, Paint, …
... الرسام، المفكرة،اآللة الحاسبة
Marked Question
السئلة المؤجلة

×

×

×



×

×





Review Summery
المراجعة النهائية

×

×





Check-In Procedures إجراءات دخول االختبار
Seats Management
إدارة المقاعد
Peripherals Validation
التحقق من الجهزة والملحقات
Candidate Verification
التحقق من هوية الممتحن
Procter Verification
التحقق من هوية المراقب

×

×





×

×
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×





×

×

×



Sessions Management إدارة الجلسات
Resume Support
الدعم الفن
Session Time Limits
التحكم بزمن الجلسة
Sessions Scheduling
جدولة الجلسات
GEO Time Zone
التوقيت المحىل
Automated Proctoring
المراقب التلقان
Automated Action
إجراء تلقان
Live monitoring
رقابة ي
مبارسة
Screen Sharing
مشاركة الشاشة

















×







×

×





×

×

×



×

×

×



×

×

×



×

×

×



Test Engine محرك االختبارات
Offline Files Management
إدارة الملفات بدون ر
انتنت
RTL Languages
تغيت اللغة مع ضبط االتجاه
Offline cached server
خاصية الستفر المحىل
Loading Time Recovery
تعويض وقت التحميل
System Locker App
تطبيق الحماية
Data Integrity / SSL
تأمي البيانات
Real-Time Notification
HW, SW, Network, ….
رسائل التنبيه

×

×





×

×





×

×

×



×

×

×



ز
Security and Quality Management التأمي والرقابة
إدارة
×

×





×

×





×

×





Layout Watermark
العفامة المائية
Biometrics Identification
تحديد السمات الشخصية
Biometrics Verification
التحقق من القياسات الحيوية
Analytical Reports
التقارير التحليلية
BI Reports
التقارير الذكية

×

×

×



Artificial Intelligence االصطناع
الذكاء
ي
×

×

×



×

×





×

×





×

×





System Management إدارة المنظومة
Payment Gateway
التحصيل اإل ر
لكتون
Pre-Registered Users
التسجيل المسبق للممتحني
Users Management
إدارة حسابات المستخدم
Certification Management
إدارة الشهادات
Voucher Management
إدارة القسائم ال يرائية
Test Center Management
إدارة مراكز االختبارات

×







×







×







×







×

×





×

×





نماذج من شاشات الوحدات الي ّ
مجية
ر
اإللكي ّ
ونية
لمنظومة إدارة االختبارات
eExam Screenshots

نماذج من شاشات الوحدات الي ّ
مجية-:
ّ
محرك االختبارات
نماذج من شاشات

ّ
ّ
ّ
لمحرك االختبارات طبقا آللية العمل
االفتتاحية
الشاشة
بعد تثبيت المحرك عىل جهاز االختبارات يقوم المستخدم بإدخال مفتاح ال رتخيص وتحديد نوع نظام
التشغيل ،إذا كان شخىص ( )Cloudبإستخدام التقنيات السحابية أو من خفال مركز اختبارات ( Cloud Test
.)Center – Offline Cached Server

شاشة دخول الممتحن
يمكن الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلي بالمنظومة ،أو المسجلي بالمؤسسة
المرتبطة بإعدادات APIs

شاشة تأكيد وتحديث بيانات الممتحن


تتحقق المنظومة تلقائيا من صورة بدء االختبار ويتم رفضها ف حالة عدم مطابقتها للمعاير المطلوبة.



يتم تحليل معلومات الملف الشخىص (النوع  /العمر  /ارتداء نظارة  /لون الشعر  /المشاعر  .... /إلخ).



التامج والتطبيقات  /الشبكة الداخلية  /شبكة
يتم تحليل معلومات جهاز االختبارات (الهارد وير  /ر
ر
االنتنت  .... /إلخ).



يمكن تحديث بيانات االتصال بشكل ي
مبارس ،مع امكانيه تحديث البيانات االساسية عن طريق المراقب او

الموظف المختص.

شاشة اختيار ّ
آلية دخول االختبار
 .1الدخول من خفال الموظف المختص للحاالت االستثنائية عن الجدوال المحددة.
 .2الدخول الشخىص لفاختبارات المحدده بالجدول.
 .3الدخول بإستخدام قسائم ي
الراء و المرتبظه بجلسات محدده.
 .4الدخول بإستخدام اكواد التفعيل المصدرة من خفال  APIsو المرتبظه بجلسات محدده.

ّ
شاشة التحقق من االتصال باإل رنينت وشعته
يتم االختبار التلقان لصفاحية االتصال باإل رنتنت وكفائته ،مع التعرف عىل IPو  proxyلتأمي إجراءات
االختبار.

شاشة التحقق من عمل السماعات الملحقة بجهاز االختبار
يتم االختبار التلقان لصفاحية عمل السماعات ،ليتمكن الممتحن من إجراء االختبار دون شكوى.

ّ
شاشة التحقق من عمل المايكروفون الملحق بجهاز االختبار
يتم االختبار التلقان لصفاحية عمل المايكروفون ،للتحكم ف إجراءات الرقابة والتحقق من هوية الممتحن قبل
وأثناء االختبار

ّ
شاشة التحقق من عمل لوحة المفاتيح الملحقة بجهاز االختبار
يتم االختبار التلقان لصفاحية لوحة المفاتيح قبل بدء االختبار ،ليتمكن الممتحن من متابعة االختبار دون
شكوى والتأ كد من عمل تطبيق الحماية وغلق كل الزرار والمفاتيح غت المضح بها أثناء االختبار.

ّ
شاشة التحقق من عمل الكاميا  /فيديو الملحقة بجهاز االختبار
يتم االختبار التلقان لصفاحية عمل الكامتا ،للتحكم ف إجراءات الرقابة والتحقق من هوية الممتحن قبل بدء
وأثناء االختبار.

ّ
ّ
شاشة التحقق من الهوية (بصمة الوجه)
يتم التحقق التلقان لكل من هوية الممتحن والمراقب بإستخدام بصمة الوجه ومطابقتها مع ملفه الشخىص
واالختبارات السابقة ،ويستعان بها بالتقارير التحليلية.

شاشة واجهة إستخدام محرك االختبارات
واجهة استخدام تفاعلية توضح بيانات االختبار (اسم االختبار /عدد السئلة  /زمن االختبار  /زمن السؤال /
رقم السؤال ،)....مع إمكانية تقسيم الشاشة وعرض وسائط متعددة (نص  /صورة  /فيديو  /صوت )...
مرتبط بالسؤال ،باإلضافة إل تحويل اللغة االنجلتية إل العربية والحفاظ عىل االتجاهات.

شاشة تواضح سؤال مرتبط بنص ومتعدد االجابات
 .1إمكانية إضافة مفاحظات مع السؤال للممتحن.
 .2نفاحظ وجود (كود) تعريي للسؤال لتمكي االستشاري من مراجعة االسئلة واكتشاف الخطاء ومنع
التريب.

شاشة تواضح فيديو مدمج داخل بناء السؤال
إمكانية إضافة فيديوهات مدمجة ومرتبطة داخل بناء السؤال ،مع التحكم ف إعادتها أو اإليقاف التلقان.

ر
صوب داخل بناء السؤال
شاشة تواضح دمج مقطع
ي
إمكانية إضافة مقاطع صوتية مدمجة ومرتبطة داخل بناء السؤال ،مع التحكم ف إعادتها أو اإليقاف التلقان.

ّ
الخارجية غي المدمجة بناء السؤال
شاشة تواضح عرض المرفقات
إمكانية إضافة مرفقات خارجية (صورة – صوت  -فيديو) ،مع التحكم ف إعادتها أو اإليقاف التلقان.

شاشة تواضح أحد أسئلة التحدث
إمكانية التسجيل التلقان أو اليدوي للجابات الصوتية ،مع مطابقة الصوت بالملف الشخىص للممتحن
بإستخدام الذكاء اإلصطناع ،باإلضافة إل إمكانية تحديد زمن تسجيل اإلجابة ،و تفعيل خاصية التصحيح
التلقان بعد  100نموذج للجابة.

شاشة تواضح سؤال مرتبط بعرض فيديو وإجابة كتابية
يدخل الممتحن النص المطلوب باإلجابة بإستخدام لوحة المفاتيح المضح لها بالعمل أثناء جلسة االختبار
وإستخدام مفاتيح الخائص أسفل المكان المخصص للكتابة ،باإلضافة إل امكانية تحديد عدد الكلمات
المسموح بها.

ّ
شاشة تواضح الدوات المساعدة
إمكانية اإلستعانة بأدوات مساعدة (اآللة الحاسبة  /المفكرة  /الرسام  ).....أثناء جلسة االختبار للستغناء عن
أي أدوات خارجية.

شاشة عرض ملخص السئلة واإلجابات
خاصية مراجعة السئلة والتعرف عىل اإلجابات غت المكتملة والوصول إل السئلة المؤجلة دون الحاجة
للمرور عىل جميع السئلة.

شاشة إنتهاء االختبار
مبارسة ،أو عرض رسالة التعليمات إلرسالها بالتيد اإل ر
إمكانية عرض النتائج وطباعة التقرير ي
لكتون الحقا بعد
ر

.المراجعة

وحدة إدارة االختبارات و إعداد المحتوى

Dashboard

Proctors

System
users

Authors

Testsite

Orgnizations

Teacher

Supjects

Exams

Vouchers

Operations

Quality
control

Search

Logs

Security

Sestyem
admin

help

ّ
ّ
الفرعية لمنظومة إدارة االختبارات
الرئيسية والوحدات
الشاشة

Reviwers

Analatyic
reports

شاشة الدخول لوحدة إدارة االختبارات
تتمكن المؤسسة من إضافة (لوجو ) الخاص بها ،مع التحكم الكامل ف آلية عمل االختبارات وصفاحيات
مستخدم النظام.

شاشة إعدادات وخصائص إنشاء سؤال
يمكن التحكم ف إعدادات وخصائص السؤال مثل المادة  -الوحدة  -زمن السؤال  -الدرجة  -نوع السؤال –
نوع اإلجابة  -درجة الصعوبة – مستوى التخمي  -المستوى المعرف  -المراجع – الهدف من السؤال و العديد
من الخصائص ر
الن يتم استخدامها الحقا بالتقارير التحليلية.

قائمة أنواع اإلجابات

قائمة المستويات

قائمة مستوى

سحب وإسقاط –

المعرفية

الصعوبة

قائمة أنواع اإلجابات
ّ
االختيارية

اختيارات (احادي  /ثنان

نظري – عمىل – حل

سهلة – متوسطة –

نص – صورة – صوت -

 /متعدد) – مىل الفرغات

مشكفات

صعبة – فائق الصعوبة

فيديو

– كتابة يدوية – كتابة

 -لقياس مهارات

بإستخدم لوحة المفاتيح

المتفوقي

– صح وخطأ – محاكأة –
محادثة

تابع  -شاشة إعدادات وخصائص إنشاء سؤال
إمكانية إضافة مفاحظات لكل من الممتحن والمصحح ،باإلضافة ال خاصية دمج الوسائط المتعددة (صوت /
صورة  /فيديو .)....

شاشة إنشاء نماذج االختبارات


التحكم ف إعدادات وخصائص نماذج االختبارات مثل (مشاركة المواد والوحدات المختلفة – عنارص
بناء النموذج .)...



التحكم ف تحديد نوع النموذج وتفعيله مثل (تحديد المستوى – التقييمات – االختبارات النهائية –
االختبارات الموضوعية .)...

قائمة المواد الدراسية

قائمة عنارص بناء
النموذج

ر
ز
المتاحي
الناشين
قائمة

تابع  -شاشة إنشاء نماذج االختبارات


واجهة إستخدام تفاعلية بإستخدام تقنية السحب واإلدراج ،مع التأكد من السئلة اإلجبارية وخلو



النموذج من التكرار.
ر
فلت باللوان لعنارص بناء النموذج ( السئلة – الفواصل – القسام – العرض) ،واإلطفاع عىل
تفاصيلها والتعديل فيها.

تابع  -شاشة إنشاء نماذج االختبارات

التحكم ف توازن النموذج بناء عىل المعاير مثل (السئلة  -الفواصل  -القسام  -زمن اإلجابة  -معامل التخمي
 -درجة الصعوبة .)........ -

شاشة إدارة جلسات االختبارات


التحكم ف إعدادات جلسة االختبار مثل (تاري خ بداية وإنهاء الجلسة – عدد مرات اإلعادة – زمن
الجلسة – التوقيت المحىل للستفر – زمن االتصال – زمن تحديث اإلجابات  -الوقت المستقطع
.)...



تختلف أنواع الجلسات من حيث اإلستخدام-:
 oجلسات االختبارات الرسمية.
 oالجلسات التجريبية لتدريب الممتحني عىل النماذج القديمة لفاختبار.
 oجلسات التحقق من صحة عمل الجهزة والملحقات.

تابع  -شاشة إدارة جلسات االختبارات
التحكم ف خصائص جلسة االختبار مثل (النماذج العشوائية – السئلة واإلجابات العشوائية – مفاتيح السابق
والتال لألسئلة والفواصل – المراجعة النهائية – إظهار اإلجابات باالختبارات التجريبية – السئلة المؤجلة –
السئلة اإلجبارية .)......



تابع  -شاشة إدارة جلسات االختبارات
ر
اإللكتون المرسل منها.
والتيد
التحكم ف إعدادات تقارير النتائج ر



تخصيص نموذج فريد لكل ممتحن عىل حد عن طريق خاصية .GENOME



التحكم ف إعدادات وخصائص العفامة المائية (الحجم ودرجة الوضوح) ر
الن تساعد عىل تتبع
تريب االختبارات.

تابع  -شاشة إدارة جلسات االختبارات


تدعم المنظومة العديد من الدوات المساعدة مثل (المفكره – الرسام – اآللة الحاسبة – القاموس –
ر
ر
اإللكتونية  ....إلخ) ،للستغناء عن أي أدوات خارجية أثناء جلسة االختبار.
المتجم – الكتب



المكتة – تقنية العم اللون
تدعم المنظومة العديد من االدوات المساعدة لذوي الهمم مثل (العدسة
ر
– القارئ اآلل – ر
المتجم التلقان – الوامر الصوتية – الوامر الحركية  ....إلخ) وحصلت المنظومة
عىل جائزة وزارة االتصاالت  2019لتمكي ذوي الهمم من إستخدامها.

تابع  -شاشة إدارة جلسات االختبارات


تفعيل خاصية  snapshotأثناء االختبار للتأكد من هوية الممتحن بشكل ر
متامن مع تحديد نسبة
التطابق مع الملف الشخىص.



التحقق من هوية الممتحن من خفال بصمة الصوت أثناء االختبار ،وتحديد نسبة التطابق وارتباطها
باإلجابات السابقة.



التحكم ف اإلجراءات التلقائية المتبعة طبقا لألحداث مثل (التحذير – اإليقاف – إنهاء االختبار) والحد
الدن والقىص لكل إجراء.



استخدام الذكاء اإلصطناع لتحليل المعلومات ر
الن يتم معالجتها طبقا لألحداث مثل:
 oمعلومات الصور (النوع – السن – النظارة – الحجاب – لون الشعر – تعبتات الوجه – أدوات
التجميل ....إلخ).
 oمعلومات البيئة المحيطة تعريف الجسام وموقعها (اللوحات – الشخاص – الصوات....
إلخ).

تابع  -شاشة إدارة جلسات االختبارات
ر
اإللكتون مجتمعي أو
التحقق من هوية الممتحن عن طريق بصمة اليد – الوجه – الصوت – التوقيع
منفصلي.

تابع  -شاشة إدارة جلسات االختبارات
واجهة إستخدام تفاعلية تمكن من سحب النموذج وإدراجه داخل الجلسة ،مع إمكانية إدراج ر
أكت من نموذج

داخل الجلسة.

تابع  -شاشة إدارة جلسات االختبارات
التحكم ف إضافة أو حذف المراقبي للجلسة ،وعرض بياناتهم التفصيلية.

تابع  -شاشة إدارة جلسات االختبارات
التحكم ف إعدادات الجداول والمواعيد لجلسات االختبار.

تابع  -نموذج شاشة إدارة جلسات االختبارات


التحكم ف نوع الرقابة للجلسة (مراقب القاعة – مراقب أون الين) ،باإلضافة إل التحقق من هوية
المراقب قبل بدء االختبار.



التحكم ف اإلجراءات التلقائية المتبعة طبقا لألحداث مثل (التحذير – اإليقاف – إنهاء االختبار)
والحد الدن والقىص لكل إجراء.

شاشة البحث وعرض تفاصيل االختبار
إمكانية البحث إلستخراج تقارير تفصيلية بناء عن معلومات االختبارات مثل (إسم المؤسسة – المادة – الن ي
ارس
– تاري خ بداية ونهاية االختبار – الحد الدن والقىص بدرجة االختبار – بيانات الممتحن – االختبارات غت
المتكاملة – طبقا للمراقب أو مركز االختبارات .) ........ -

تابع  -شاشة البحث وعرض تفاصيل االختبار
نتيجة البحث توضح كل من ( بيانات التحقق من هوية الممتحن  -تقارير النتائج  -بيانات النموذج – بيانات
الجلسة  -تاري خ بداية ونهاية االختبار  -بيانات مركز االختبار  -بيانات المراقب  ) ...... -مع إمكانية إستخراج
نتائج البحث التفصيىل بملف .Excel

تابع  -شاشة البحث وعرض تفاصيل االختبار
البيان التفصيىل بعد إستخراجه ف صورة ملف Excel

تابع  -شاشة البحث وعرض تفاصيل االختبار
ر
االلكتون – الدولة –
التيد
بيان تفصيىل يوضح بيانات مركز االختبارات من (اإلسم – الكود – الهاتف – ر
العنوان التفصيىل)...

تابع  -شاشة البحث وعرض تفاصيل االختبار
بيان تفصيىل يوضح معلومات االتصال بجهاز الممتحن (الدولة – المدينة – نظام التشغيل – عنوان  – IPرقم
القاعة – رقم الجهاز  )...باإلضافة إل روابط كامتات المراقبة بالقاعات المعتمدة

شاشة تواضح التحقق من هوية الممتحن قبل دخول االختبار
بيانات وتفاصيل التحقق من هوية الممتحن (بصمة الوجه – الصوت – اليد – التوقيع اإل ر
لكتون) قبل بدء
االختبار.

ّ
شاشة تواضح التحقق من هوية الممتحن أثناء االختبار
الصور ر
الن تم إلتقاطها بشكل عشوان أو بناء عىل الحداث المعرفة مسبقا ،حيث يتم مطابقتها بملف الهوية
واالختبارات السابقة إلتخاذ اإلجراء المناسب.

شاشة تتبع التفاصيل الدقيقة لالختبار
تفاصيل االختبار وإجابات الممتحني ،مما يساعد ف مراجعة النتائج وبحث التظلمات ،مع إمكانية مقارنة زمن
اإلجابة بي السئلة وتسلسل اإلجابات ورصد السئلة غت المجابة والوقت المستغرق لكل سؤال.

تابع  -شاشة تتبع التفاصيل الدقيقة لالختبار
بيان تفصيىل مرتب تنازل طبقا لزمن اإلجابة عىل السئلة يوضح (كود السؤال – محتوى السؤال – اإلجابات
– زمن اإلجابة – تاري خ وزمن االختبار – الدرجة )....

تابع  -شاشة تتبع التفاصيل الدقيقة لالختبار
تأكيد إجابة الممتحن والزمن المستغرق للجابة ودرجتها ،باإلضافة إل توضيح خصائص السؤال من (درجة
الصعوبة – المستوى المعرف – نوع اإلجابات – المرفقات وحجمها)

شاشة إاضافة مركز اختبارات
يتم إضافة بيانات مركز االختبارات والتحكم بجميع الخصائص (الرقابة – الموظف المختص – الدعم الفن –
التبعية – القاعات – المقاعد – الجهزة )....

تابع  -شاشة إاضافة مركز اختبارات
إضافة بيانات كامتات الرقابة لقاعات االختبارات (إسم الكامتا – إسم المستخدم – كلمة الر – الوصف –
رابط اإلطفاع عىل الكامتات) مع التحكم ف إضافة ر
أكت من كامتا للرقابة.

تابع  -شاشة إاضافة مركز اختبارات
إضافة بيانات الموظف المختص ،وبيانات الستفر المحىل واالتصال عن بعد.

تابع  -شاشة إاضافة مركز اختبارات
التحكم ف إضافة المؤسسات والقاعات وتحديد عدد المقاعد بكل قاعة

تابع  -شاشة إاضافة مركز اختبارات
ي
(النارس – المادة – القاعة – الجلسة –
التحكم ف تخصيص القاعات والمقاعد ومستويتها من خفال تحديد
المستوى).

شاشة إدارة القسائم ر
الشائية
إنشاء قسائم يرسائية والتحكم بخصائصها ر
(فتة الصفاحية – الفعالية – عدد مرات اإلستخدام – الحالة
(مباع/مستخدم/منته/معلق ))...باإلضافة لربطها مع ( المؤسسة – مركز االختبارات – جلسة االختبارات –
المستخدم).

الش ّ
تابع  -شاشة إدارة القسائم ر
ائية
بيان توضيح (كود القسائم ي
الرائية – تاري خ البداية والنهاية – الفعالية – تفاصيل القسيمة) مع إمكانية
البحث طبقا لحالة القسيمة.

ز
المستخدمي
التسجيل وإدارة حسابات

الملف الشخصي

تحديث كلمة المرور

سجل االختبارات

تحديث إسم
المستخدم

سجل المدفوعات

تحديث البريد
اإللكتروني

سجل القسائم

الشاشة الرئيسية لوحدة إدارة حساب المستخدم

تحديث الرقم السري

تواصل معانا

شاشة انشاء حساب جديد
ال يتم تفعيل الحساب بدون تأكيد إستفام (كود) التفعيل عىل كل من التيد اإل ر
لكتون أوالهاتف الجوال،
ر
باإلضافة إل أنه يجب تأكيد الهوية عن طريق الموظف المختص.

شاشة سجل االختبارات
بيان تفصيىل لسجل االختبارات يوضح (المؤسسة – جهة االعتماد – المادة  /االختبار – إسم الجلسة – تاري خ
الجلسة – التقدير – التقرير)

ّ
إمكانية طباعتها
شاشة عرض تقرير الممتحن ،مع
تقرير مفصل طبقا للمهارات والقسام المختلفة ،مع إضافة (لوجو) المؤسسة للحفاظ عىل حقوق الملكية
الفكرية ،باإلضافة إل رمز التحقق من صحة التقرير ،مع إمكانية إضافة صورة الممتحن للتقرير طبقا
للمتطلبات.

ر
الشكاء والجوائز-:

ر
الشكاء التكنولوجي ز
ي Technology Partners -

ر
ر
االسياتيجي ز
ي Strategic Partners -
الشكاء

ر
الشكاء التعليمي ز
ي Education Partners -

الجوائز والشهادات Award and Certificates -

مرفق رقم ().
أهم ر
المشوعات
Projects

أهم ر
المشوعات-:

العالمة التجارية

اسم ر
المشوع

ز
اف
النطاق الجغر ي

 – 2019ر
حن اآلن
ر
اختبارات التخصص بالبوابة اإللكتونية
لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل
بالمدارس الحكومية والخاصة للمزيد

جميع محافظات
جمهورية مض العربية


 980,000اختبار 


2019 – 2018
اختبارات التخصص بمسابقة المعلمي
المؤقتة لعام  2019للمزيد

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

 420,000اختبار 

ز
المتقدمي
عدد

جهة االعتماد
وزارة ر
التبية والتعليم والتعليم الفن
العرن
مؤسسة التنال
ر
iTep International

وزارة ر
التبية والتعليم والتعليم الفن

 – 2018ر
حن اآلن
بوابة التطوير العالمية للمزيد

العرن
الوطن
ر

 1,650متدرب
 2,500اختبار



مؤسسة الشبكة االهلية للتعليم

 – 2018ر
حن اآلن
برنامج عضوية إيليت للمزيد

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

 7,500متدرب
 3,200اختبار



مؤسسة الشبكة االهلية للتعليم



ال كاديمية المهنية للمعلمي – نقابة
المهندسي – ISIC




ر
سمارت برس ي
االلكتون
للنر
الشبكة االهلية للتعليم

مركز تحديث الصناعات – هيئة
صناعة تكنولوجيا المعلومات

 – 2018ر
حن اآلن
برنامج المعلم  /المدرب المعتمد
للمزيد

العرن
الوطن
ر

 4,500اختبار

 – 2017ر
حن اآلن
ر
منصة علمن للتعليم اإللكتون للمزيد

العرن
الوطن
ر

8,512,038
متدرب
1,340,090
اختبار

 – 2016ر
حن اآلن
ر
ي
المروع المضي اإلمارن للتدريب من
أجل التشغيل للمزيد

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

 1,350متدرب
 2,900اختبار



 – 2016ر
حن اآلن
التدريب من اجل التوظيف للمزيد

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

 900متدرب
 1,800اختبار



الصندوق االجتماع للتنمية

2016 – 2015
مض اون الين للمزيد

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

 5,000متدرب
 5,000اختبار



مؤسسة الشبكة االهلية للتعليم

2016 – 2015
الشهادة الدولية لخدمات البنوك
للمزيد

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

 2,500متدرب
 7,500اختبار



مؤسسة الشبكة االهلية للتعليم

 – 2013ر
حن اآلن
التنامج المتكامل لتنمية المهارات
ر

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

 1,200متدرب
 4,000اختبار





Microsoft
ICDL
Michigan Academy

 – 2013ر
حن اآلن
شهاده قياس المهارات ف إدارة االعمال

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

 12,200اختبار



مؤسسة الشبكة االهلية للتعليم

 – 2013ر
حن اآلن
شهاده قياس المهارات

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

 13,500اختبار



مؤسسة الشبكة االهلية للتعليم

2018 - 2013
ر
المحتفي
أكاديمية المدربي

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

 2,500متدرب
 2,500اختبار



مؤسسة الشبكة االهلية للتعليم

2015 - 2013
ر
تكنولوج معتمد
برنامج إعداد أخصان
من مايكروسوفت

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

 400متدرب
 400اختبار



Microsoft

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

 2,500متدرب
 4,800اختبار



Michigan Academy

2016 - 2011
الرخصة الدولية للتدريب

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

 4,500متدرب
 13,500اختبار





Microsoft
Cisco
EC-Council

2015 - 2011
برنامج الضيافة الجوية وخدمات
الطتان

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

 500متدرب
 230اختبار



IATA

 – 2009ر
حن اآلن
المنحة الدولية إلتقان اللغة االنجلتية

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

 4,500اختبار





iTep International
Aptis
ETS

2015 - 2009
التدريب الصناع بالتعاون مع مجلس
التدريب الصناع

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

 500متدرب
 1,500اختبار



مجلس التدريب الصناع

 – 2011ر
حن اآلن
الرخصة الدولية
االنجلتية

ر
لمتحدن

اللغة

مرفق رقم ().
أهم العمالء
Clients

أهم العمالء-:

العالمة التجارية

اسم العميل

ز
اف
النطاق الجغر ي

عدد
االختبارات

الشبكة الهلية للتعليم
جمهورية مض العربية

مض – اإلمارات-
أوروبا

2,450,000

الورون للعمار والتنمية
البنك
ر
ورون
ال
اإلتحاد
ر

ر
أكت من  39دولة

وزارة ر
التبية والتعليم والتعليم الفن
جمهورية مض العربية

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

420,000

العرن
يرسكة التنال
ر
المملكة الردنية الهاشمية

االردن – مض – إيران
– المغرب – فلسطي
– المانيا – الهند

125,000

اليامج واالختبارات




اختبارات المدرب المعتمد
اختبارات اللغة االنجلتية
اختبارات قياس المهارات

تم تنفيذ وتسليم المنظومة ر
الكت من  13عميل خفال عام
 2020/ 2019بدعم يصل إل %80



اختبارات التوظيف ر
والت رف



اختبار الكفاءة الدولية ف اللغة
العربية

iTep International

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

7,500



االختبارات التدريبية للغة االنجلتية

جامعة مض للعلوم والتكنولوجيا
جمهورية مض العربية

فروع الجامعة

100,000
سنويا




اختبارات القبول
اختبارات الحاسب اآلل

ال كاديمية الدولية لفابداع والتطوير
دن
اإلمارات العربية المتحدة  -ر

فروع االكاديمية

5,000
سنويا





اختبارات القبول
االختبارات الدورية
االختبارات النهائية

ال كاديمية الدولية للعلوم االدارية
والعقارية
دن
اإلمارات العربية المتحدة  -ر

فروع االكاديمية

5,000
سنويا





اختبارات القبول
االختبارات الدورية
االختبارات النهائية

أكاديمية ميتشجن االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية

جميع دول العالم

50,000
سنويا





اختبارات القبول
االختبارات الدورية
االختبارات النهائية

معهد  6أكتوبر
جمهورية مض العربية

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

100,000
سنويا





اختبارات القبول
االختبارات الدورية
االختبارات النهائية

مدارس كالفورنيا
ظن
أبو
–
االمارات العربية المتحدة
ر

داخل المدرسة

100,000
سنويا





اختبارات القبول
االختبارات الدورية
االختبارات النهائية

مجموعة مدارس النيل المضية
جمهورية مض العربية

داخل المدرسة

900,000
سنويا





اختبارات القبول
االختبارات الدورية
االختبارات النهائية

ر
بمدينن
المدرسة المتكاملة
جمهورية مض العربية

داخل المدرسة

100,000
سنويا





اختبارات القبول
االختبارات الدورية
االختبارات النهائية

مدرسة الغردقة الدولية
جمهورية مض العربية

داخل المدرسة

100,000
سنويا





اختبارات القبول
االختبارات الدورية
االختبارات النهائية

كودرا باي
دن
المتحدة
اإلمارات العربية
ر

المملكة العربية
السعودية

100,000
سنويا



اختبارات معادلة الشهادات المهنية

الرواد لتقنيات التعليم
جمهورية مض العربية

جميع محافظات
جمهورية مض العربية

350,000
سنويا




اختبارات للتوظيف ر
والت رف
اختبارات المدارس اليابانية

المواصفات القياسية لجهزة ونظم التشغيل
 مواصفات الجهزة
 مكونات الجهاز
o Display monitors: LCD 19” inch
o Display resolution: 1024x768, 32 Bit colour
o Workstation: 2.4 GHz Core 2 Due or faster
o RAM: 4 GB or higher
o Hard Disk Space: 100 GB free disk space
o Audio Output capability and Ethernet 100MB
 نظام التشغيل
o Operating system: Windows10 Pro
o Operating system must have installed on Driver C:/ using NTFS format
o Browser: Internet Explorer 11 or higher
o Microsoft Silverlight 5.0
o Microsoft .NET Framework version 4.0 or higher
o Adobe® Acrobat Reader
o Adobe® Flash Player
 مواصفات الخادم
 مكونات الجهاز
o UPS, support 30 minutes
o Workstation: 2.4 GHz Core 2 Due or faster
o RAM: 4 GB
o Peripherals: DVD drive
o Hard Disk Space: 100 GB free disk space
 نظام التشغيل
o Operating system: Microsoft WinSvr 2012 R2 or higher

o Browser: Internet Explorer 11 or highe

مرفق رقم ()..
قائمة االختبارات الدولية المعتمدة
International Exams Approved List

قائمة االختبارات الدولية المعتمدة للينامج

اعتمادات مراكز االختبارات – Test Centers Accreditation

