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ونية االختبارات إدارة منظومة   "eExam"اإللكير

 
ّ
 -مة: مقد

 إن 
 
   طو  الت

   ر التقن 
 
  ا أفرز قد ، المعلوماتو  االتصاالت  تكنولوجياوالتسارع الرهيب ف

 
  بيئة معتمدة عىل التقن

 
ية ف

  ،المجال التعليم    ها هم  أومن  جميع المجاالت 
 
  م فأصبحنا نرى أدوات التعل

ون     ق بشكل أساس   تطب  اإللكتر
 
 ف

 ف ة. ة والخاص  والهيئات الحكومي  سات المؤس   جميع
 
وني   اتا الموافقة عىل فتح الجامعر  رأينا مؤخ ة اإللكتر

   ق لدوات التعليم ا أن نتطر  زم  ومن هذا المنطلق كان ال عتماد وسائل التعليم عن بعد،وا
ون  من  ولعل   اإللكتر

وني  تلك الدوات االختبارات  أهم     تقيس ة اإللكتر
   النر

 
 .المهارات والتحصيل المعرف

  إطار و 
 
وناالختبارات  استخدامو بتطوير منظومة التعليم  ةهات العالمي  التوج  ف ة لجميع ي  المميكنة وااللكتر

 
 
  التخص   مي   المتعل

 
ة  ةوالمراحل التعليمي   صاتف

 
مستويات البما يواكب  ةة التعليمي  العملي  ورفع مستوى  كاف

 ، العالمية والمعايت  
 
  ا وتأكيد

 
وني  االختبارات  عىل أن  عالم   لوصول إل المستوى الا والهدف منها هة اإللكتر

 وتحقيق الجو  
 
 ه أدة، وأن

 
   مر ملح

 لتحقيق الت  
 
  أعمال الت

 
ية ف   الخطاء الشري

 
ولاهة وتفاف ،  صحيح والكنتر

الختبار المحتوى والذي يتم إعداده من قبل اللجان  ةعالمي  لمقاييس الا وتحقيق، ستيعاب الكثافات العالية وا

 .ةالمختص  

 
وني  ة لنري ثقافة االختبارات ورة الملح  ومن هنا كانت الض   وأعضاء هيئة التدريس  متعلمي   ال بي   ة اإللكتر

  االختبار تنفيذ ات لالمختلفة، وإنتاج برمجي   والهيئات،  ةسات التعليمي  مؤس  بال
ون  ستعانة باإل وإدارتها اإللكتر

ة لتحقيق  ة. العالمي  معايت  ال بذوي الختر

 

 لماذا نحن؟

  دقيق و بشكل رسي    ع تطوير المنظومة إمكانية 
 
دون الرجوع إل  يلالعمبات بما يتناسب مع متطل

 جهات آخرى
 
امج والتطبيقات والحلول ة الفكري  حقوق الملكي   ، وذلك يرجع إل أن ة لجميع التر

 لنا. والخدمات محفوظة بالكامل ، ة والمنتجات التعليمي  

  إذ ة يالخارج باالنظمةجزئيا  وأسهولة ربط المنظومة كليا  
 
 ذات طابع خاص  وحدات من  ةنمكو  ها أن

 وقت قياس    ةعىل حد ةوحد تطوير كل  ة إمكاني   مما يتيح
 
 عن، ف

ا
ة تنافسي   ةمت    250إل أكتر من  فضًل

 .ةإضافي  

   مجي  صة. متخص  الة عالمي  الشهادات ال العديد من حاصل عىلو يعمل بشكل دائم  اتفريق تطوير التر



 

 

  
 
  توفت  خدمة الد

  .اسبوعي  أ يامأ 7 ساعة /  24 مدارعىل تصاالت  ومركز اال عم الفن  

  توفت  االستضافة وخدماتAzure  69بخصم يصل إل%. 

  ة   الملحقةتوفت  الخدمات   و مثل الرسائل القصت 
ون  يد االلكتر  .التر

   ة إمكاني 
 
  الد

 
 ول المختلفة. أستخدام شبكة المراقبي   المعتمدين ف

   المعتمدة أستخدام شبكة مراكز االختباراتة إمكاني  
 
  الد

 
 ول المختلفة. ف

   سئلةالتدريس المعتمدين لوضع بنوك ال  هيئةعضاء أ و ي   االستشاريب ةستعاناإل ة إمكاني. 

 

 -:وصف المنظومة 

وني  االختبارات إدارة منظومة  وني   ( ه  منظومةeExam)ة اإللكتر تنفيذ ل ا يص  خص   ةممصم   ة متكاملةإلكتر

  تحتاج إ وإدارتها االختبارات
 عالن   النر

مراكز االختبارات و  والهيئات ساتداخل المؤس  المستوى  ل رقابة وتأمي  

   المعتمدة
 
  ف

 
 عن ول المختلفةالد

ا
ل اتاالختبار ة إدارة إمكاني   فضًل تصميمها لتقديم  فقد تم  ، وتأمينها  يةالمت  

 مرونة لجميع المستخدمي   ، ة ة تقييم شاملة ومتمت    وعملي  ،  اختبار متوازن
قامت "وزارة االتصاالت و ، وأكتر

كة عن تلك المنظومة جائزة اإلبداع التكنولوجر  بتقييم تلك المنظومة وم   "وتكنولوجيا المعلومات نحت الري

 .عىل التوال   2015و 2014لعام 

كات العالمي   نا كما قام اكات مع الري   مجال تكنة المتخص  من خفال الري
 
تطوير  ولوجيا المعلومات عىلصة ف

 ةءة كفا ي  ر حول العالم لضمان استمرا ةستضافإنقاط  7وتأمي   نطاق توزي    ع البيانات عىل ، منظومة ات الإمكاني  

  إذ النظام عىل مدار الساعة، 
 
يك كة مايكروسوفت العالمية بصفتنا رسي ا ذهب ا تم االتفاق مع رسي تقديم  عىل يًّ

  Cloud Computingة )الخدمات السحابي  
 
  ، وتم  الخوادمستضافة وتأمي   إة  مسئولي  (، و تول

 
ق من التحق

اء عالمي   اق باالستعانة بختر
وني  ي   معتمدين من مجلس التجارة تأمي   المنظومة ضد االختر والعديد من ة اإللكتر

كات المتخص    صة. الري

 -:أهداف تطبيق المنظومة 

1.    
 
االختبارات  ومتابعة مراكز ة إدارة إمكاني  د بالمكان والزمان مع وعدم التقي   تحقيق االنتشار الجغراف

 دة. ة الممتحن وتأمي   البيانات والحفاظ عىل الجو  حول العالم، مع ضمان هوي  

 إة حيث تقليل تكلفة االختبارات الورقي   .2
 
    ن

ر
ن من مكو  الدقيقة  60لمدة  متوسط تكلفة االختبار الورف

50  
ا
ول والتصحيح  وتشمل كفا  سؤال ها من المتطلبات ال و من لجان المراقبات والكنتر خرى مثل غت 

ها .....  شحنالالتخزين و و الطباعة االتنقاالت و )  ( وغت 

3.   
 
  طرق عرض السئلة مشاركة المحتوىو  اتعديلهو إنشاء بنوك السئلة  المرونة ف

 
دعم مع ، والتنوع ف

 
 
 .ةدون الحاجة لجهزة خاص   دةالوسائط المتعد



 

 

المراجعة و عداد اال ات عملي  اإلداريي   من حيث و  لهيئة التدريس والمعاوني   توفت  الوقت والجهد  .4

 توزي    ع االختبارات. و التصحيح و 

 اتحن لفهم التفاعل عىل المنظومة و تحليل سلوكيات الممالخاصة بتوفت  التحليفات والتقارير  .5
 
خاذ ت

 .ة بالتطويرالقرارات الخاص  

6.  
 
  الد

 
إجابات  مراجعةة إمكاني  ، مع والحصول عىل النتائج بشكل فوري  ، رصد الدرجات و ، التقييم  قة ف

ة الزمني  ، نهاء االختبار إبعد  ةبالطل   أداء االختبار مع إتاحة الفرصة وكذلك بيان الفتر
 
ة المستغرقة ف

 .لطباعة نتائج االختبار

  اتحقيق عائد من ة إمكاني   .7
 
المعتمدة مع الحفاظ عىل ة المهني  إصدار الشهادات  ستخدام االختبارات ف

  إذ ، دةالجو  
 
   ت تصدر بناء الشهادا أن

 ليس حضور و  عىل االختبار النهان 
 
 .ةورات التدريبي  الد

 ءم لكفا استخدام المنظومة كوسيلة تقية إمكاني   .8
 
 مهارتهم. د يتحدو سة العاملي   بالمؤس  و في   ة الموظ

  سةة بالمؤس  ة الخاص  ة الفكري  حماية الملكي   .9
 
ع   ة العلمي  وعدم جدوى طباعة الماد

  ؛ة بشكل غت  رسي

 تفعيل االختبار.  رمزعىل  يتحتو  نها ل 

  و تحديد مهارتهم و  ةبة بالطلنشاء قاعدة بيانات خاص  إ .10
 
  استخدامها ف

 
 الت

 
احتياجات سوق  وظيف وسد

 العمل. 

 

 -:ةالفئات المستهدف

 

 المؤّس 
ّ
  –الجامعات  –المعاهد  –المدارس )ة عليميّ سات الت

ّ
 دريبمراكز الت

 )..... 

 ختبارات القبولا. 

   ةاالختبارات الدوري . 

 االختب 
 
 .العام( نهاية  –)نصف العام  ةهائي  ارات الن

 

كات  – السفارات –الوزارات ة )والخاّص  ةالهيئات الحكوميّ   – الشر

 
 
 (الربحّيةات غي  مات والجمعيّ المنظ

   ةاختبارات الكفاءة المهني. 

 اختبارات قياس المهارات.  

   
ر 
ف    اختبارات التر

 . والكادر الوظيي 

 يةشخص  اختبارات السلوك وتحليل ال. 

  اختبارات تحليل االحتياجات. 



 

 

   دةاختبارات التطوير والجو. 

  
 
 .وظيفاختبارات الت

 

 ة بذوي الهممالجهات المعنيّ 

  تتوافق المنظومة معWCAG إلتاحة االستخدام بالعديد من التقنيات مثل: 

Flexible layout – Night mode – High contrast – Keyboard 

navigation 

 عنة استخدام التطبيق لجميع اللغات دعم واجه 
ا
صبع  لغة الهجاء اإل  فضًل

 .الهمملذوي 

 

  



 

 

ز  ّ  -:اتالفوائد والممي 

 

  Save Time توفي  الوقت

   في    ي   من الممتحن فر واالنتقاالت لكل  توفت  وقت الس ي   والفريق والمراقب والمري

هم يدار اال   ..... و غت 

 فاتوفت  الوقت ال  
 
ول  عمليات التصحيح زم ف  وتحليل النتائج. والكنتر

 ةوالتدريب من خفال االختبارات التجريبي   ات النهائيةتوفت  وقت المراجع. 

 سئلة. فعيل خاصية المشاركة بي   بنوك ال توفت  الوقت عن طريق ت 

  

 

  Cost Effective توفي  التكاليف

  ةوراق والمطبوعات المستخدمالتوفت  تكاليف   
 
 .االختباراتف

   ولتكاليف توفت  .ةدوالرقابة والجو   والتصحيح أعمال الكنتر

  الشحن والتخزينتوفت  تكاليف االنتقاالت و. 

   في    ي   من الممتحن السفر واالنتقاالت لكل   تكاليفتوفت ي   والفريق والمراقب والمري

هم يدار اإل   ..... و غت 

   دة من خفال تقارير تحليل النتائج. توفت  تكاليف مراجع الجو 

  

 

 Automated Management   الذاتيةدارة اإل 

 توفت  المجهود وت  
 
ي   خطاءال  فاف    ةالشري

 
 دارة ة اإل عملي   ف

 
  من خفال التحك

 
عنارص م ف

 إو  دورة العمل
 
  عدادها مسبق

ة مراجعة صح  مثل ، ثناء التشغيل أ ا للعمل بشكل تلقان 

و ، ت المساعدة اسب والملحقاحة جهاز الوتأكيد صفاحي  ، ة الهوي   وتأكيد البيانات 

   و نماذج السئلة إنشاء و االختبارات  جلساتتصميم 
 جاباتلل  التصحيح التلقان 

 .ات المستخدمي   صفاحي  و 

  

 

ّ  االنتشار  ي
ز
 Scalability  الجغراف

 إجراء   
 
 أ االختبار بنفس الوقت ف

 
  توزي    ع نماذج االختباراتكتر من مكان مع التحك

 
 .م ف

   التوس 
 
  توزي    ع المواد

 
ار بحقوق الملكية الفكرية عن طريق يةلم  الع ع ف ، دون االرص 

 ربطها باالختبارات. 

   االتوس  
 
 بمراكز االختبارات  عتماد ع ف

 
 ول المختلفة. الد

   االتوس  
 
 و متابعتهم المراقبي   عتماد ع ف

 
 المختلفة.  ولبالد

  



 

 

  

  

  

  

 

 Availabilityتاحة اإل 

  ا يدعم زيادة أعداد مم   ا سبوعي  أ يامأ 7 ساعة /  24 عىل مدارتوفت  االختبارات

 .المبيعات

  ةءة كفا ي  ر حول العالم لضمان استمرا ةستضافإنقاط  7توزي    ع البيانات عىل  
 
ظام الن

 .اعةعىل مدار الس  

   فر )تحميل االختبارات من  يتم  القرب ( الست 
 
    للنطاق اطبق

 
 .الجغراف

  

 

 Fixabilityم سهولة االستخدا

   مجي  ة ربتستغرق عملي من خفال ة نظمة الخارجي  ة للمنظومة مع ال ط الوحدات التر

APIs  دقيقة.  60من أقل 

   إ، حيث ثوان   10من  أقل   عىل جهاز الممتحن ة تنصيب التطبيقتستغرق عملي 
 
ه ن

 ميجا.  5من  أقل  واحد بحجم  ملف  

   إة تستغرق عملي  
 
 .قيقةد 60من  أقل   التوماتيك  الوضع غت   نشاء نموذج االختبار ف

   بنك ال جابات المطلوبة وضع السؤال واإل ة تستغرق عملي  
 
دقائق  5من أقل سئلة ف

 ة. ضافي  وتشمل الخصائص والمعلومات اإل 

   إة إمكاني   
  عداد النماذج بشكل تلقان 

 
،  والخصائص ت  المعايمع الحفاظ عىل التوازن ف

 .........(لخ ..... إومستوى التخمي    عوبةالص   ودرجة المسموح الوقت) :مثل

  

 

ز أقابة والتالرّ   Monitoringمي 

  
 
  ق التحق

  عملية دخول االختبار و  الممتحن ةمن هوي   التلقان 
 
عن  ة االختبار ثناء تأدي  أف

(التوقيع اإل –وت الص  بصمة  –الوجه بصمة  –طريق )بصمة اليد   
ون   .لكتر

  التحقق   
بصمة  –)بصمة اليد عن طريق االختبار   قبل بدء المراقب من هوية التلقان 

(التوقيع اإل –وت الص  بصمة  –الوجه   
ون   .لكتر

  امج والتطبيقات   تعمل أثناء االختبار جميعها متابعة التر
 الغش  منع جميع وسائل لالنر

 
 
 :مثل، عد م عن ب  والتحك

(VPN – Proxy – Remote Assistant)  

   اكتشاف جميع طرق الغش  
 
الدقيق لتفاعل  والتحليل االصطناع   كاء عن طريق الذ



 

 

 الممتحن مع االختبار. 

   عن طريق خاصية  ةممتحن عىل حد تخصيص نموذج فريد لكلGENOME. 

  عىل الجهاز لةوالمرفقات المحم  تشفت  قواعد البيانات وقنوات االتصال. 

  

  

  

  

  

 

   Administrative Reportingاإلدارية التقارير 

  
 
  محتوى التقرير التحك

 
 .اجماليًّ إ و أ اتفصيليًّ ذا كان إم ف

  
 
  لفاختبار و التحك

  ظهور التقرير النهان 
 
يد اإلرسالإم ف    ه بالتر

ون   .لكتر

   اة إمكاني 
 
 .ة البياناتة عىل تقارير النتائج مع  الحفاظ عىل رسي  فاع الجهات الخارجي  ط

   مثل: ، ات بالمنظومة العملي   لة عن كل  إصدار تقارير مفص  ة إمكاني 

o  إصدار تقارير عن .  المراقبي  

o  
 
  إصدار تقارير عن المواد

 
 ة. راسي  الد

o  .إصدار تقارير عن مراكز االختبارات 

o   ة. إصدار تقارير عن المشاكل الفني 

o   ات التصحيح اليدوي  إصدار تقارير عن عملي    
 .والتلقان 

o   ات الدفع اإلإصدار تقارير عملي   
ون   .لكتر

o  مبيعات وتخصيص القسائم. الإصدار تقارير عمليات 

o .....إلخ ... 

  

 

 
ّ
  Analytical Reportsةحليليّ التقارير الت

   ومعامل التخمي   ، عوبة سئلة مثل مستوى الص  ة إعدادات بنوك ال تحليل صح ،

 والوقت المسموح ... إلخ. 

  .تحليل تفاعل الممتحن ونمط سلوكه مع االختبار 

  ف عىل تعر  لل االصطناع   عن طريق الذكاء وصوته التحليل الكامل لوجه الممتحن

 ،  ن  والس  ، ة الحالة النفسي  
 
 فات. وع والعديد من الخصائص والص  والن

  نفسها جابات الممتحني   داخل الجلسةإتحليل تسلسل. 

   ابقة. ة الممتحن ومطابقتها مع االختبارات الس  تحليل هوي 

   ة الممتحن ومطابقتها مع الممتحني   اآلخرين. تحليل هوي 

 خرى..... يلية ال والعديد من التقارير التحل 



 

 

  

 

 Skills Evaluationتقييم المهارات 

    
 .للممتحن التوجيه الذانر

  
 
 .ةوالفجوات المهاري   مالقدرة عىل تشخيص مشكفات التعل

   ة. تقييم المهارات العليا والمهارات الحركي 

   ي   المتخصص  ي  االستعانة بالمستشارين التعليمة إمكاني .  ي  

 

  



 

 

 -:مكانياتالخصائص واإل 

 

TEST DELIVERY 

 اإلعداد واإلخراج

  
 
 :مثل ، جابات سئلة واإل د أنواع ال تعد

 

  إمكانية 
 
  خصائص إعداد السؤال التحك

 
 مثل: ، م ف

    –عوبة درجة الص   –ؤال درجة الس   –ص الوقت المخص  
 
معامل  – المستوى المعرف

 ..... إلخ طار المرجع   اإل  –هداف ال –ة العفامات الممت     –التخمي   

   ة إمكاني 
 
  خصائص عرض التحك

 
 مثل: ، سئلة ال م ف

  
   التخط 

   –  التلقان 
وط باإل التخط    –جابة  المري

 
قىص للوقت دن  والال  الحد

 عرض المرفقات بشكل منفصل أو مدمج.  –المسموح 

  
 
 –وت الص   –ور الص   –دة )النصوص تدعم المنظومة خصائص عرض الوسائط المتعد

 ة إمكاني  ، مع ةعىل حد والفواصل سئلة واالجاباتال من  الفيديو ...( لكل  
 
  التحك

 
م ف

 .وعدد مرات العرضطرق العرض سواء بشكل منفصل او مدمج  

  
 
  طرق إدخال اإل التحك

 
 وتي  ة والص  جابات الكتابي  م ف

 
، واالتجاه ، غة ة من حيث الل

ي       وخصائص التسجيل اليدوي  ،  والوقت التحضت 
 .والتلقان 

  
 
  التحك

 
 أم ف

 
   ، ةة الدراسي  قسام وفصول الماد

 .ونسبة مشاركتها باالختبار النهان 

   مجموعة من ال  ربطة إمكاني 
 
القطع  :مثل، د سئلة ذات صلة بعرض محتوى محد

 ة والمرئي  ة والسمعي  المقالي  
 
  اختبارات الل

 
 غات. ة ف

   ة إمكاني 
 
  التحك

 
  م ف

 
ابه ص للفواصل وعدم حسالمخص   قىص للوقتدن  والال  الحد

   صىل  الوقت ال  ضمن
   والتخط 

وط وغت    التلقان  وطالالمري طبقا لطبيعة عمل  مري

احة اال فاصل  مثل: ، الفاصل ونوعه    الو  –ستر
   و  – فاصل الزمن  

 – الفاصل المكان 

  .ؤالالس  فاصل و 

  

 

MULTILANGUAGE 

   يدعم محر 
 
 ك االختبارات واجهة استخدام متعد

 
 ة إمكاني   غات، معدة الل

 
  التحك

 
م ف

 تحديد لغة العرض أثناء االختبار. 

   لدعم لغة  ترجمة محتوى االختبار )مدخفات ومخرجات( وعرضهة إمكاني  
بشكل تلقان 

 صبع  لذوي الهمم. الهجاء ال 

أسئلة الصح 1.
 والخطأ

أسئلة االختيار 1.
من المتعدد 
 إجابة واحدة

أسئلة االختيار 1.
من المتعدد أكثر 

 من إجابة

أسئلة 1.
ستكمال ا

 الفراغات

أسئلة السحب 1.
 سقاطواإل

سئلة األ1.
ة المقالي  

واالجابات 
 ةالكتابي  

االسئلة 1.
المسموعة 
واالجابات 

 ةوتي  الص  

سئلة األ1.
ة المرئي  

واالجابات 
 الحركية

أسئلة 1.
 المحاكاة



 

 

 
ّ
 تعد

 
 غاتد الل

 

HELPING TOOLS 

 دوات المساعدةال 

   مثل: ، دوات المساعدة ك االختبارات العديد من ال يدعم محر 

 
 
جم  –القاموس  –لة الحاسبة اآل –ام الرس   – ةر المفك وني  الكتب  –المتر  .... إلخة اإللكتر

   مثل: ، دوات المساعدة لذوي الهمم ك االختبارات العديد من ال يدعم محر 

  ةتقني   –ة العدسة المكتر  
 
   العم الل

    –ل  القارئ اآل – ون 
جم التلقان  وامر ال – المتر

 .... إلخة  وامر الحركي  ال –ة الصوتي  

   والوصول إليها ، تحديد الممتحن لألسئلة النر يرغب بمراجعتها أثناء االختبار ة إمكاني

 عن، جميع السئلةبدون الحاجة للمرور 
ا
  فضًل

 
سئلة المجابة وغت  ص ال عرض ملخ

 .لة قبل إنهاء االختبارمجابة والمؤج  

  

 

OPERATION MANAGEMENT 

 عمليات التشغيلإدارة 

 ال 
 
  م تحك

 
 ك االختبارات: نظام تشغيل وتخصيص محر   نوع ف

o    شخىص (online) 

o ( مركز اختباراتonline - offline ) 

   يتم  
 
 تحميل ملف

 
 ات الوسائط المتعد

 
 دة بشكل مشف

 
غط ر قبل بدء االختبار لتخفيف الض

نت أثناء االختبار.   عىل شبكة االنتر

   فر دون الحاجة إل اإل االختبارات إدارة تنفيذ و ة إمكاني نت من خفال استخدام الست  نتر

   
 

 (. Cashed Proxy Serverالوسيط ) المحىل

  
 
  جميع عملي  التحك

 
 م الكامل ف

 
   ات التشغيل والتوق

  ف التلقان 
 
  سواء المعد

 
 وأا مسبق

  مثل اال ا
احات المجدولة وغت  مجدولة أالستثنان 

 ا وستر
 
حد أف نتيجة لتفعيل لتوق

 
 
 لفاختبار.  صىل   قت ال دون احتسابها ضمن الو زات، المحف

  مثل: ، جهزة الملحقة بها وال ، والقاعات المعتمدة ، مراكز االختبارات إدارة 

o  تحديد موقعGPS . 

o   ات المراقبة المخص  صة للقاعات المعتمدة. طرق عرض كامت 

o  
 
  توزي    ع االختبارات عىل المقاعد طبقا لتصميم القاعةالتحك

 .م ف 

o  
 
 .ةاختبار عىل حد ات كل  بتخصيص القاعات طبقا لمستوى متطل

o   ةسة عىل حدمؤس   تخصيص مراكز االختبارات وربطها مع كل. 

   ة إمكاني   
 
  :مثل، ة ستثنائي  للحاالت اإل  تخصيص وقت إضاف

 
غات لغت  االختبارات بالل

 ال
 
 اطقي   بها. ن

   مكتملة، بناء عىل طلب الممتحن. النهاء االختبارات غت  إة إمكاني 

   ة بشكل يدوي  ة والصوتي  جابات الكتابي  إل مراجعة وتصحيح اة إمكاني    
 أو تلقان 

 
م ، والتحك

  صفاحي  
 
. ات المراجع مع الحفاظ عىل رسي  ف  ة بيانات الممتحني  



 

 

  

 

SESSION MANAGEMENT 

 جلسات االختبارات

 

  
 
  التحك

 
 مثل: ،  االختبار  ةجلستشغيل خصائص م ف

o   ة. فاحي  جداول المواعيد وتاري    خ الص 

o  دوات المساعدة. ئلة وال سإعدادات عرض ال 

o   ونهايتها ة ببداية الجلسةإعداد التعليمات الخاص. 

o  .تخصيص النماذج ولغات العرض 

o  
 
 .تي   تخصيص الممتحني   والمراقبي   المؤق

o   ح لها. سات المض  تخصيص مراكز االختبارات والمؤس 

o  تخصيص 
 
 ول المسموح بها. طرق الوصول وقائمة الد

o    
 .جاباتسئلة واإل تبارات وال لنماذج االخ التوزي    ع العشوان 

 التح 
 
   مك

 
 ( Check-Inة دخول االختبار )خصائص آلي   ف

o  
 
ا  مثل ة أجهزة اإلدخال قبل بدء االختبار د من صفاحي  التأك  –المايكروفون  –) الكامت 

 عن اعات(السم   –لوحة المفاتيح 
ا
نت فضًل  .رسعة االنتر

o   وط والمعايت  الخاص  ة. هوي  ة تطابق الة بعملي  تحديد الري

o   وط والمعايت  الخاص  ة بمواصفات جهاز االختبارات. تحديد الري

  
 
  اإلجراءات التلقائي  التحك

 
 م ف

 
 –يقاف اإل  –)التحذير  :مثل،  ثاحدلأل بعة طبقا ة المت

 .قىص لكل إجراءدن  والإنهاء االختبار( والحد ال 

   ة. الصفاحي   ةسئلة منتهي  ة تحتوي علن نماذج ال إنشاء جلسات تدريبي  ة إمكاني 

  

 

FORMS MANAGEMENT 

 نماذج االختبارات

 عن طريق سحب السؤال من بنك السئلة بسهولة  إنشاء وتعديل نماذج االختبارات

 .
ا
ة   النموذج مبارسي

 
 ووضعه ف

   ط تفعيل خاص   خرىسئلة من المواد ال أاالستعانة بة إمكاني ة مشاركة بنوك ي  بري

 .ئص وإعدادت كل سؤال بشكل منفصل تماماسئلة، باالضافة إل التحكم بخصاال 

   ة إمكاني 
 
  لنماذج االختبارات ةدتخصيص أنواع محد

 
 :مثل،  للفئات المستهدفةا طبق

 Quiz – Diagnostic Test – Placement Test – Objective Test – 

Subjective Test – Final Exam  

   سئلة عىل الوحدات ب لتوزي    ع ال تحقيق التوازن المطلو ة مع إنشاء نماذج تلقائي  ة إمكاني

 المختلفة. 

   سئلة أثناء أو  بعد االختبار دون التأثت  عىل نتائج حذف وإضافة وتعديل ال ة إمكاني

 االختبارات السابقة. 

  
 
   التعليمات واإلالتحك

 
 ة. رشادات أثناء االختبار عن طريق الفواصل المكاني  م ف

  
 
  توقيت التحك

 
 ة. خصيص الفواصل الزمني  قسام االختبار عن طريق تأم ف



 

 

  
 
  تخصيص مجموعات ال التحك

 
 سئلة مع شاشات العرض. م ف

 

QUALITY CONTROL 

 الرقابة والجودة

   ة الخاص   اتوالمتغت   ، حداث وال ،  ة بالمستخدمي   الخاص   اتتسجيل جميع العملي

   
ل من خفال التقارير عرضها بشكل مفص  ة إمكاني  ، مع بالمنظومة بشكل تلقان 

 ة. يلي  التحل

   متابعة عملي  ة إمكاني   
  Event Viewerمن خفال تفعيل نظام  ات الرقابة بشكل تلقان 

 مثل: 

o   ثناء االختبار. أة قبل بدء و عدم مطابقة الهوي 

o  اجتياز اختبار  الصفاحي  فشل أجهزة اإل  
 
 ة. دخال ف

o و برامج غت  مسموح بها. أستخدام تطبيقات ا 

o  مسموح بها. من خفال بوابات غت   تصال الخارجر   اال  

o   و ملحقاتها أثناء االختبار . أة توصيل أي أجهزة طرفي 

o   ة خارج محتوى االختبار. كة أو صوتي  عنارص متحر   كشف أي 

o   
  أو عن طريق المراقب. إيقاف االختبار بسشب عطل فن  

o   
  أو عن طريق المراقب. تغيت  جهاز االختبار بسشب عطل فن  

   سئلة أثناء االختبار عن طريق الرمز منطقية لأل لاة وغت  خطاء الفني  تتبع ال ة إمكاني

   
 .التعريي 

  مراجعة التفاصيل الدقيقة لفاختبار ومعالجة طلبات إعادة التصحيح. إمكانية 

  إدارة 
 
 تها وتحديث حالة المستخدم. د من صح  طلبات تعديل البيانات والتأك

  إدارة 
 
 ة المستخدم. د من هوي  طلبات دمج الحسابات مع التأك

  
 
   مالتحك

 
 اإل  ف

 
. و  تيقاف المؤق  حظر المستخدمي  

  و إدارة 
 
 م وإعادة التصحيح. متابعة طلبات التظل

  مع المقاعد ها خصيصجهزة وتفعيل ال طلبات إعادة تإدارة. 

  
 
   التحق

  تصميم النموذج أخطاء غت  منطقي   ي  أمن وجود  ق التلقان 
 
 مثل: ، ة ف

o  نسب توزي    ع ال  
 سئلة عىل الوحدات. أخطاء ف 

o  
 
 قىص للوقت المسموح للجلسة. ال تخط  الحد

o   
 تخط 

 
 قىص لحجم المرفقات. ال  الحد

o  قىص لوقت السؤال مع خاصي  دن  والتعارض الحد ال   
 .ة االنتقال التلقان 

o  سئلة بنفس النموذج. تكرار ال 

o  .ربط السؤال بأكتر من شاشة عرض 

   مثل: ، دة ة لمتابعة الجو  إصدار التقارير التحليلي  ة إمكاني 

o التوقيع  –وت بصمة الص   –ة )بصمة الوجه بقة الهوي  عدم مطا  
ون   بصمة  – اإللكتر

 اليد( مع االختبارات السابقة. 

o  أسئلة التحدث مع االختبارات السابقة.  عنجابة عدم مطابقة بصمة الصوت أثناء اإل 



 

 

o ن مثل الس   متحنعدم مطابقة بصمة الوجه لبيانات الم–  
 
 وع. الن

o  مواصفات االعتماد السابقة. أو تعديلها مقارنة بجهزة عدم مطابقة مواصفات ال 

o  يد   تقارير عن تكرار ) التر
ون   سماء .....(. ال  –الهاتف  –اإللكتر

o  
 
   :مثل، ف االختبار وأسبابها تقارير حاالت توق

  ال الفشل الفن  
 
 –جهزة أوالملحقات  ف

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

o  سئلة داخل جلسة. جابات للممتحني   لأل تحليل تسلسل اإل 

o  الغش  تحليل  
 
 . سلوك الممتحني   وتفاعلهم أثناء أداء االختبارمن خفال  االشتباه ف

o   ثناء االختبار  باستخدام الذكاء الصناع   أة للممتحني   تحليل الحالة النفسي. 

   ة الدراسي  )المواد  :مثل، عرض جميع التقارير بناء عىل الفئات المستهدفة ة إمكاني– 

المراقبي    –مراكز االختبارات  –الممتحني    –جلسات االختبارات  –نماذج االختبارات 

.).... 

  حصائي  جابات وإصدار اإل تحليل تفاعل الممتحني   مع اإل 
 
لعمل التغذية زمة ات الًل

ومستوى الصعوبة والوقت ، معامل التخمي    :مثل،  مرتجعة إلعدادات السؤالال

 .إلخالمسموح .... 

   ة من الرسائل النصي   ة لكل  إصدار التقاير التحليلي  ة إمكانيSMS  يد    والتر
ون   مثل: ،  اإللكتر

o الرسائ  
 استفامها.  تم   ل النر

o   تم  
 فتحها.  الرسائل النر

o  تم قرا  
 تها. ءالرسائل النر

o   تم  
 ستبعادها. ا الرسائل النر

o   تم  
 تحويلها.  الرسائل النر

o   تم  
 حظرها.  الرسائل النر

o  لم تصل. الرسائل  
 النر

o  .العناوين الخاطئة 

  صدارات التجريبي  ة باإل ومتابعة التعليقات الخاص  إدارة( ة لفاختباراتBeta versions )

 .جراءات الفازمة من خفال المستشار التعليم   تخاذ اإل ال 

  

 

IDENTITY VERIFICATION 

 التحقق من الهوية

    استخدام الذكاء االصطناع  
 
  التحق

 
ثناء أالممتحن والمراقب قبل و  ةق من هوي  ف

 .الشخىص    االختبار، وتحديد نسبة التطابق وارتباطها بالملف  

   التوقيع  –الصوت  –الوجه  –عن طريق بصمة اليد  متحنة المالتحقق من هوي

   
ون   .و منفصلي   أمجتمعي    اإللكتر

   ة ي  تفعيل خاص  ة إمكانيsnapshot  ثناء االختبار أ 
 
تحن بشكل ة الممد من هوي  للتأك

   
امن أو تلقان   حداث. طبقا لأل  متر 

   ة بطاقة الهوي   –ة ) جواز السفر ة مراجعة وتأكيد بيانات مستندات الهوي  عملي   تتم

  –ة الشخصي  
 
أو مراقب الجلسة، بعد  ف المختص  رخصة القيادة ......( من خفال الموظ

 للممتحن.  مطابقتها بالملف الشخىص   

  



 

 

  

  

  

 

TIME MANAGEMENT 

 الوقتإدارة 

   فر الرئيس   جميع الحسابات الزمني  أجهزة االختبارات. عىل وليس  ة تعتمد عىل الست 

 نت. فحات أوبطعدم حساب الوقت المستهلك نتيجة تحميل الص  ء االنتر

  
 
 مواعيد الجلسات مع ال  مالتحك

 
  االعتبار التوقيت المحىل   الدقيق ف

 
للنطاق  خذ ف

   
 
 .الجغراف

  
 
  حالة توق

 
  سشب يتم   ي  ف االختبار لف

 
ف مع استكمال االختبار من نفس نقطة التوق

  
 ة إمكاني   مع االحتفاظ بالوقت المتبير 

 
 أ تحديد حد

 
ات و عدد مر  أف قىص لزمن التوق

 
 
 ف. التوق

   ة إمكاني 
 
  التحك

  الوقت المستقطع من االختبارات بشكل نظام 
 
  وغت  نظام   أ م ف

 
 والحد

 .اتمر  قىص لعدد الدن  والال 

  

 

SECURE ENVIRONMENT 

ز بيئة االختبارات  تأمي 

 تأمي   االتصال ونقل البيانات (https)  بتفعيل شهادةSSL. 

   نامج عن طريق تفعيل شهادة تأمي   عملي  . Code Signingة تنصيب وتحديث التر

  
 
 ة بال ات والمرفقات الخاص  مسح جميع الملف

 
وساتد من خلو  سئلة والتأك  ها من الفت 

.  قبل رفعها ال  الخادم الرئيس 

    تفعيل قنوات  ويتم  ، عن طريق الجدار الناري ونقاط التوزي    ع  حماية الخادم الرئيس

ك االختبارات، ومعالجة وانتقال البيانات من خفال االتصال فقط من خفال محر  

 
 
 ة لمركز المعلومات. بكة الداخلي  الش

   جهزة الملحقةحكم بنظام التشغيل وال ا للتيص  م خص  استخدام تطبيق الحماية المصم 

امج المحظورة،   .أثناء االختبار ومنع جميع وسائل االتصال ومفاتيح الوظائف والتر

   منع االتصال عن طرق ال      ة إمكانيProxy   وع. الغت   مري

  غت  ال اتشفت  جميع قواعد البيانات ومنع  
 
 ةصغراض المخص  ستخدام محتوياتها ف

 لها. 

  نتقال البيانات اسفامة ضمان عملية(Data Integrity) عن طريق (Check Sum). 

  
 
  التحك

 
مجي   فريقب ةقواعد البيانات الخاص   اتصفاحي  إدارة م الكامل ف  ات. تطوير التر

  مثل،ة للنظام ة والخارجي  حداث الداخلي  التسجيل الكامل لجميع ال: 

 (Accesses – Actions – Devices – Peripherals -  Threads) 

  
 
امج والتطبيقات التحك   إنشاء وتعديل قوائم التر

 
 والمناطق الجغرافي  م ف

 
 ول ة والد

 المحظورة. 



 

 

   إ سئلة حيث يتم  ة ال الحفاظ عىل رسي 
 
 رسالها مشف

ا
خر عن طريق آل ا وتل رة سؤال

فر الرئيس     ، الست 
 
 .دةوال يتم حفظها عىل الجهاز أثناء تحميل مرفقات الوسائط المتعد

   اق )ءجعة كفا مرا تتم (  Penetration Testingة تأمي   النظام من خفال اختبار االختر

 ا. ة يوميًّ وإصدار التقارير الدوري  

   أ تصميم قواعد البيانات وبرمجة النظام بشكل ديناميك  للت يتم 
 
 د من تأمي   المنظومةك

 
 
اق الممنهجعملي   ضد  :مثل، ةات االختر

 SQL Injection – XSS Protraction – Input Validation – Sanitize 

Imports - Automate Accesses – Captcha Challenge  

  يد    تطبيق خصائص مصادقة التر
ون  ة مع الدومي   والخادم والرسائل النصي   اإللكتر

  القائمة المحظورة. ، ات االحتيال لمنع عملي   الرئيس   
 
 وعدم وصول الرسائل ف

    مثل، ستخدم  النظام لم تطبيق خصائص حماية كلمة الر:     
 نظام المصادقة الثنان 

 .  ومعامل التخمي  

   تأمي   صح 
 
 ة. ورة الشخصي  ق والص  ة بيانات التقارير عن طريق كود التحق

   وكود السؤال ةمائي  العفامة السئلة من خفال ع تريب ال تتب  ة إمكاني.  

  كتر من اختبار بنفس الوقت. أ منع الممتحن من دخول 

 ن مختلفي    ن دخول نفس االختبار من جهازي  منع الممتحن م . 

   ح لها. مض  الجهزة غت  ك االختبارات عىل ال منع تشغيل محر 

   
 جراءات: حداث واإل معالجتها طبقا لأل  يتم   أمثلة من المعلومات النر

o   مثل،ور  معلومات الص: 

ات الوجه  –لون الشعر  –الحجاب  –النظارة  – ن  الس   –النوع  أدوات  –تعبت 

 تجميل.... إلخ. ال

o  مثل،جسام وموقعها معلومات البيئة المحيطة تعريف ال: 

 
 
 صوات.... إلخ. ال  –شخاص ال  –وحات الل

o  مثل، جهزة والملحقات معلومات ال: 

بيانات اللوحة  –انات المعالج بي –نظام التشغيل  –سم المستخدم ا –أسم الجهاز 

ا  –لب بيانات القرص الص   –م ال  بيانات  –بيانات السامعات  –بيانات الكامت 

 المايكروفون. 

o مثل، ةالداخلي   معلومات الشبكة: 

 – Local IP – Default Gateway –عنوان بطاقة الشبكة  –بيانات بطاقة الشبكة 

 .جهزة المتاحة بالشبكةال 

o  مثل،معلومات االتصال: 

 
 
نت م خدمة اإل مقد     -  public IP –نتر

 
   الموقع الجغر  – التوقيت المحىل

 – اف 

Crawler – TOR – Proxy  



 

 

o  مثل،معلومات نظام التشغيل: 

امج والتطبيقات الفع   جهزة ال  –البوابات المفتوحة  –الة الخدمات الفع   –الة التر

 الملحقة. 

  

 

INFORMATION CENTER 

 مركز المعلومات

   يتم  
 
 كل  و  Cloud Storageدقيقة عىل  60 ة من البيانات كل  سخ االحتياطي  حفظ الن

 .Local Storageساعة عىل  24

    
 ة. رشادي  ودليل المستخدم والفيديوهات اإل توفت   برامج الدعم الفن 

  
 
  التعليمات الخاص  التحك

 
 مثل: ، المنظومة إدارة ة بم ف

o   ة لمستخدم  النظام. التعليمات اإلداري 

o   التعليمات الخاص .  ة بالجلسات والممتحني  

o   رات. ة بمراكز االختباالتعليمات الخاص 

o   ة. ة الفكري  ة بحقوق الملكي  التعليمات الخاص 

o   ة بتقارير النتائجالتعليمات الخاص. 

  

 

SCORE REPORTS 

 التقارير وحساب النتائج

  
 
  ق من بيانات الممتحن وصح  التحق

 
دخال الرمز إوقت من خفال  ي  أة تقرير النتيجة ف

   
   بالموقع اإل التعريي 

ون   .لكتر

   ة جابات الكتابي  واإل  ،اختبارات التويفل :مثل، ة بطرق خاص   حساب الدرجاتة إمكاني

 ة والمحاكاة والمعادالت الرياضية .... إلخ. ة والحركي  ة. والتفاعلي  والصوتي  

   ةقسم / وحدة / مهارة عىل حد وقياس وعرض النتائج لكل  ، حساب الدرجات ة إمكاني 

  اجتياز االختبار
 
ها ف  . ونسبة تأثت 

  
 
  التحك

 
نتهاء ابعد ة إرسال تقارير النتائج للممتحني   والجهات المعني  و  عرضم ف

 .االختبار

   ة من خفال الممتحن. ة مع الجهات المعني  مشاركة رابط تقرير النتيجة التفصيلي  ة إمكاني 

   وتعديل ة إمكاني  
. واأسة طبقا للمؤس   (اللوجو)إصدار التقرير النهان   لنارسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

USERS MANAGEMENT 

ز حسابات المستخدمارة إد  ي 

   ة إمكاني 
 
 رق اآلتية: تسجيل وإضافة حسابات الممتحني   بالط

o   ة. صفحة إضافة المستخدمي   بالمنظومة اإلداري 

o  رفع ملفExcel  .بالبيانات المطلوبة 

o  وني  إنشاء حساب جديد من خفال البوابة  للتسجيل. ة اإللكتر

o    
 ة. سات المعني  ( بالمؤس  API) إنشاء حساب من خفال الربط التلقان 

  
 
  صفاحي  التحك

 
 .التسجيلالممتحني   عىل بوابة تعديل بيانات ات م ف

   الس 
 
ة. ماح للممتحن بتحديث بيانات االت  صال قبل بدء االختبار مبارسي

   ة فقط من خفال السماح للممتحن بتحديث بيانات الهوي ة قبل بدء االختبار مبارسي

 المراقب. 

   وني  ة من خفال البوابة اإللهوي  تقديم طلب تحديث بيانات اة إمكاني معالجة  ة، ويتم  لكتر

 
 
 الطلب الحق

 
 .ف المختص  ا من خفال الموظ

  
 
يد اة تسجيل بيانات ق من صح  التحق  الهاتف( عن طريق رسائل التفعيل –التصال )التر

 رها. اوعدم تكر 

   ويجي  إنشاء قوائم مستهدفة إلة إمكاني  ة. رسال التعليمات والعروض التر

  

 

ADMINISTRATION 

 النظامإدارة 

   سات المض  إضافة مراكز االختبارات وحسابات المؤس 
 
ين والمواد ة العلمي   ح بها والنارسي

 ة. ة الفكري  والملكي  

  
 
  صفاحي  التحك

 
 – المراجعي    – اإلداريي     –من )المستخدمي    ات كل  م الكامل ف

  –المراقبي   
 
 مدق

 
  الماد

   ة العلمي  ير
 مخص  أو  ة( بشكل دائم أو جزن 

 
 .ةدص بجلسات محد

   عمل جميع عملي  ة إمكاني 
 
 من المستخدمي   واالختبارات.  م لكل  ات البحث المتقد

  
 
 التحك

 
  أنواع الملف

 
  م ف

حجم الملف  :مثل، يسمح استخدامها بالمنظومة  ات النر

 متداده. او 

  
 
اضي  التحك   اإلعدادات والقيم االفتر

 
  جميع عملي  ة الساسي  م ف

 
ظام ات النة المستخدمة ف

 ة لجلسات االختبار. التعليمات والخصائص القياسي   :مثل

  
 
  التحك

 
  ال يمكن تعديلها دون تضي    ح دارة البيانات المستخدمة إل  م ف

 مثل: ، النظام والنر

o  
 
 غات المتاحة. الل

o  
 
 ول المحظورة. الد

o   فحات. تخصيص الص 

o   خيص. صفاحي  ات التر

o  .اللوجو وبيانات االتصال 

o   ة. ي  بيانات خادم الرسائل النص 

o    بيانات خادم الذكاء الصناع. 

o  بيانات خادمSignal – R. 

o  بيانات خادمChat. 

o  .بيانات خادم بروتوكوالت التتبع 



 

 

o  
 
   لكفع اإلبيانات بوابة الد

ون   .تر

o يد اإل    بيانات خادم التر
ون   .لكتر

o  بيانات خادمGPS. 

 
  

 

OPERATING SYSTEM 

 نظم التشغيل

 ي  أعىل نظام التشغيل ومنع  المنظومة تتيح السيطرة الكاملة  
 
ة  صال خارجر   ات خفال فتر

ة بنظام الخاص  Services وال    Portsغلق جميع ال    ، يتم   Screen lockerاالختبار 

 إالتشغيل عند بداية االختبار وال يمكن الخروج من جلسة االختبار 
 
 عن طريق ل

 .المراقب

  
 
   خصائص نظام التشغيل و التحك

 
لو حة المفاتيح المستخدمة والنسخ ر ازر أغفاق إم ف

 
 
مع السماح لهذه  (..… ,Shift, CTRL, Copy, Paste, Print Screen)صق والل

 جابة االختبار فقط. إ ة داخل حت    صي  االخ

   ة إمكاني 
 
  صفاحيات نظام التشغيل من خفال تسجيلم اإل التحك

 
  ف

 
 نطاق ضمن هضاف

  .سةبالمؤس   الدومي   الخاص  

 نظمة التشغيلأة وتتوافق مع ة وتفاعلي  ك االختبارات قياسي  ر  واجهة استخدام مح. 

 Windows – Linux -Macintosh 

   مت   الخاص  يتوافق محر
  ك االختبارات مع جميع نظم التر

 
غات بلوحة المفاتيح لل

 المختلفة. 

 

COMMUNICATION 

 وسائل االتصال

 تدعم المنظومة العديد من وسائل االتصال (Chat – Blog – SMS – e-Mail )

 .من التواصل مع الممتحني   دارة اإل  لتمكي   

  
 
    مالتحك

يد  مواعيد  التلقان     رسائل التر
ون  ة وتحديد  اإللكتر عنوان والرسائل القصت 

  .سلمر ال

  

 

HELP DESK 

ي 
 الدعم الفنز

   ة إمكاني 
 
  جهاز الحاسب الخاص  عد عن ب  م التحك

 
سطح ومشاركة شاشة  بالممتحن ف

 .ح له بالعملبالمنظومة والمض   التطبيق الخاص   من خفالفقط  االختبارأثناء  المكتب

   يد تحويل ة إمكاني    التر
ون    واأ اإللكتر

  لمكالمات النر
 
 (الشات)عليها أوخدمة  لم يتم الرد

  
  لم يتم   النر

 
 (خاصية إضافية) .(Ticketعليها إل حالة متابعة) الرد

   ق ة عن طريإجراء المكالمات الدولي  ة إمكانيVOIP . (خاصية إضافية) 

  

 

PAYMENT GATEWAY 

   ة إمكاني 
 
   فع ربط المنظومة ببوابات الد

ون  اء قسائم االختبارات.  اإللكتر  لري

   وني  ة المحفظة تفعيل خاصي  ة إمكاني أو  يداع البنك   وشحنها عن طريق اإل ة اإللكتر

 (خاصية إضافية)بطاقات االئتمان. 

  
 
  التحك

 
 .عهاوتتب   ها اتها ومبيعاتمجموعات قسائم االختبارات وصفاحي  إدارة  إنشاء و م ف



 

 

ي 
ز
وب    التحصيل اإللكير

 
  تخصيص القسائم لكل  التحك

 
. من المؤس   م ف  سات ومراكز االختبارات وفئات الممتحني  

   ة إمكاني 
 
اءتت  :مثل، بع حاالت قسائم الري

 ة ..... إلخ(. منته  الصفاحي   –مستبعد  –مستخدم  –مباع  –ص )مخص   

  

 

PRINTING 

 الطباعة

  وني  الطباعة  ة اإللكتر
 
   للش

 .هادات والبطاقات بشكل تلقان 

   كتر من مؤس  تخصيص الشهادة ل ة إمكاني 
 
  خلفي  سة، مع التحك

 
    ة الطباعة وم ف

 لمستخدم. ا(  واللوج)

  
 
  التحك

 
   تصميم الشهادة ومواقع المتغت    م ف

 .ات بشكل تلقان 

   مز جميع الشهادات تحتوي عىل الر    
  التعريي 

 
 ق منها. للتحق

   طباعة نماذج االختبارات وتصحيحها بنظام ة إمكانيQ-Mark  (خاصية إضافية) 

  

  

  

  

 

EXTRA FEATURES 

 اآلخرىخصائص ال

    
نتد االتصال باإل بمجر   تحميل وتحديث المنظومة بشكل تلقان    .نتر

   ة إمكاني 
 
  صورة ملف إدخال واستخراج كاف

 
 .Excelة البيانات ف

   عرض التقارير الذكي  ة إمكاني( ةBI )(خاصية إضافية). لدعم عمليات اتخاذ القرار  

  زيادة الرعة من خفال استخدام تقنيةDynamics SQL. 

  عرض ال  
مجة. تحتوي عىل الحروف الخاص   سئلة النر  ة دون التعارض مع لغة التر

  
 
قي  تدعم المنظومة الل  غات الري

 
 معامل ترمت   لوحة المفاتيح. جاه الكتابة و ة من حيث ات

   ة إمكاني 
 
مع االختبار، لتقليل  ةلمرفقا وأ ةدة المدمجضغط ملفات الوسائط المتعد

 ة المنظومة. ءالحجم وزيادة رسعة وكفا 

  ةعوبة وتقييم الدرجة النهائي  سئلة ومستويات الص  معادلة نسب التفاوت بي   درجات ال 

 .ةنموذج عىل حد كل  ب بناء عىل النسبة المئوية لمشاركة السؤال

 

  



 

 

 ّ لي
ز  -:االختبار الميز

  تم  
 
نت مع الحفاظ عىل تحقيق معايت  تعديل دورة العمل الًل ل من خفال االنتر  المت  

 
زمة إلجراء االختبارات ف

 مثل:  ، وإستحداث العديد من الخصائص  دة بإستخدام الذكاء االصطناع   الرقابة والجو  

 

   ون الينة المراقب )الخاصي  
 متابعة جميع خطوات وإجراءات بدىء وإنهاء االختبار من خفالها يتم   ( النر

 والموافقة عليها.  عن بعد 

   المبارسي ) بثة الخاصيLive Monitoring 
 
  تتيح التحك

م الكامل بالتسجيل والعرض المبارسي ( والنر

ا الملحقة بجهاز االختبار، ومشاركة شاشة سطح المكتب )  (.Screen Sharingللكامت 

   ة طلب المساعدة )خاصيHelp Assistant 
 
  تتيح للمراقب التحك

  جهاز االختبار م عن ب  ( والنر
 
عد ف

 .(الشات )والتواصل مع الممتحن عن طريق خاصية

o  :ا إلصورة أثناء وقت االختبار، حيث وااليمكن التواصل مع الممتحن من خفال الصوت أ مالحظة ن الكامت 

 ، وتطبيق الحماية. خفال محرك االختباراتمن  ا ستخدامهاوالمايكروفون يتم 

 (  
ون    من خفالها يتم  تسجيل ال Automated Proctoringخاصية المراقب اإللكتر

حداث بشكل ( النر

   
  د ظهور أي  بمجر   تلقان 

 
 من المحف

 
 مثل: ، مسبقا  ةزات المعد

o   منطقية. الة وغت  كات المفاجئالتحر 

o  .ظهور الجسام المتحركة الغت  معرفة 

o  اك الصوات خارج سياق االختبار. ادر 

o  امج او التطبيقات المحظورة.  أي  تشغيل  من التر

o   ة أثناء االختبار. أجهزة أو ملحقات خارجي   إضافة أي 

o   ات بالشبكة الداخلي   حدوث أي  ة السلكبة او الفاسلكية. تغيت 

o  نت أو حدوث أي  انقطاع اإل ات بشبكة االتصال.  نتر   تغيت 

 المراقب االون الين البث المباشر طلب المساعدة المراقب االلكتروني 



 

 

 -:االصطناعي الذكاء 

 

ز ال ّ  -:ةات التنافسيّ ممي 

  ة إمكاني  ة منفصلة مع وحدات برمجي   تسعتنقسم المنظومة إل   
نظمة مع ال  ربطها بشكل تلقان 

 سهولة.  ة بكل  الخارجي  

 سجل المعلومات مض  الات غت  وجميع العملي   اتصال خارجر    أي  تمنع المنظومة  
 
ح بها وإضافتها ف

  
امج والتطبي :مثل ، بشكل تلقان   .قات المحظورة ووظائف لوحة المفاتيحالتر

   مشاركة بنوك ال ة إمكاني 
 
 المختلفة مع خاصي   سئلة للمواد

 
  إعدادات السؤال داخل ة التحك

 
م المنفصل ف

 النموذج، مم  
 
 ويدعم إصدار تقارير دقيقة طبقا للفئات المستهدفة. ، ر الوقت والجهد والتكرار  ا يوف

   لي  ة إمكاني   تتيح   Live Monitoringة ة والرقابة عليها من خفال خاصي  إجراء االختبارات المت  
والنر

 تال
 
 شاشات العرض وتفعيل اإل جهزة الممتحني   ومشاركة أم الكامل بحك

 
زمة طبقا للعفامات جراءات الًل

 دة. ة الرقابة والجو  ( المشار إليها بخاصي  Events Viewerحداث )وال 

   ة.  بالعفامة المائي  مز الممت    عن طريق الر  ع تسجيل وتريب االختبارات تتب  ة إمكاني 

   ة إمكاني   
ط الحصول عىل شهادة لمحر   التحديث التلقان  ة إمكاني  مع  Code Signingك االختبارات بري

كة. ستخدام الشهادة الخاص  ا  ة بالري



 

 

   سئلة مم  الختبارات بشكل منفصل عن بنوك ال معالجة نماذج ا تتم 
 
  اإل ا يتيح التحك

 
عدادات م ف

 طابقتها للمعايت  المطلوبة لفاعتماد. وم

   الدرجة ثناء وبعد االختبار دون التأثت  عىل أ جابات ودرجاتها وجميع إعدادتهاواإل  سئلةتعديل ال ة إمكاني

 لنتائج السابقة. واأنماذج االختبارات ة لالنهائي  

   ة إمكاني 
 
  التحك

 
فر الموح  الوقت داخل النظام طبقا للتوقيت إدارة  م ف عرض ة إمكاني  مع  الرئيس   د للست 

.  المحىل   التوقيت   لمراكز االختبارات والممتحني  

  
 
   التحك

  التوقيت الزمن 
 
   ي  سئلة والفواصل مثل خاص  لعرض ال  م ف

 جباري. لوقت اإل واأ ة االنتقال التلقان 

  
 
  تحميل الصفحات نتيجة لبطء اإل م احتساب الوقت الال يت

 
نت. ضائع ف  نتر

  حالة  
 
عىل الوقت مع الحفاظ من مكان التوقف  ستكمال االختبار ا سشب يتم   ي  اء لكهربنقطاع الاف

 .  
 المتبير

  حالة  
 
نت يمكن انقطاع اإل ف ط وجود الخادم  offlineستكمال االختبار انتر داخل مركز االختبارات بري

 الوسيط. 

   تتم  
 
 معالجة ملف

 
   ات الوسائط المتعد

 
ة الحجم بشكل محىل   دة كبت 

 
 ر بعد تحميلها مشف

 
عىل الجهاز قبل  ة

نترسعة اإل عىل تأثت  المما يتيح سهولة الوصول إليها أثناء االختبار دون بدء االختبار،    .نتر

  
 
 التحق

 
 ة الممتحن أثناء االختبار عن طريق بصمة الوجه وبصمة الصوت ومقارنتهم بالملف  وي  ق من ه

 عن الشخىص   
ا
 االختبارات السابقة.  فضًل

  
 
 المبارسي اقب ة المر ق من هوي  التحق

 
د من وجوده داخل قاعة االختبار عن طريق قبل بدء االختبار للتأك

 بصمة الوجه. 

    
  تحتوي عىل مدخفات كتابلل  االصطناع   باستخدام الذكاء  التصحيح التلقان 

تسجيل و أة ي  جابات النر

  
  ا يوم   30)تحتاج إل  صونر

 
 .اختبار( 1000أدن   من بداية االختبار بحد

  
 
 – Keyboard – Microphone – Speakerاالدخال قبل بدء الجلسة مثل )ة أجهزة ءكفا ق من  التحق

Camera  )  
  أثناء االختبار. لتفادي حدوث أي فشل فن  

  دوات المساعدة باالختبار )توفت  الCalculator-Note pad-Paint- open book – dictionary - 

Translator أثناء الجلسة ةدوات خارجي  أ ي  أ( يساعد الممتحن عىل االستغناء عن. 

  ومة عىل ظمن التفاعل معها، وقد حصلت المن مشارة لتمكي   ذوي الهمدعم واجهة االستخدام للغة اإل

ة من المنظومة لتمكي   ذوي جائزة من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلصدار نسخة خاص  

 .2020عام  مالهم

   نقاط توزي    ع حول العالم لضمان رسعة التحميل وتأمي    سبعستضافة االختبارات من خفال ا تتم

كة مايكروسوفت العالمي  ا البيانات بالري   ة. كة مع رسي

   جميع البيانات يتم  
 
ها أثناء انتقالها وحفظها بقواعد البيانات بشكل آمن، بعد التأك ة د من عملي  تشفت 

 (.Data Integrity)فحص السفامة ( و Authenticationالمصادقة )



 

 

    وذلك  االصوات المختلفةفصل ب ركبة والخاصةتر المالففا مجموعة من المنظومة بإستخدام تتمت

  
 
 اكتشاف االصوات الخارجه عن سياق االختبار . و تنقية الصوت للمساعدة ف

 أو  إلتقاط الصور  
 (.خاصية إضافية) إمكانية توثيق إجابة الممتحن عن طريق خاصية التسجيل المرن 

 

 

 

 

 

مج ونيّ ختبارات اال إدارة منظومة لة يّ الوحدات الي   eExam" ة اإللكير

Modules":- 

  المنظومةات ممت     من أهم  
 
عىل  ةوحد تطوير كل  ة إمكاني  ا يتيح مم   من وحدات ذات طابع خاص   ةنها مكو  أن

،  ةحد  وقت قياس 
 
باتهم طبقا الحتياجات العمفاءف

 
 .ومتطل

مجية للمنظومة إل  -:وتنقسم الوحدات الي 

 ةة أساسي  دات برمجي  وح.  

   ةضافي  إة وحدات برمجي. 

مجيّ  نتكوّ وت  -:منة ساسيّ ة ال الوحدات الي 

 Exam Engine  ك االختباراتمحرّ  وحدة .1

  عىل واجهة االستخدام التفاعلي   ييحتو  يالنظام الذ
 توضيح تم  ا. و يقوم الممتحن بإجراء االختبارات عليه ة النر

  اتالخصائص والممت    
 
 .اسابق

 Exam Managerاالختبارات إدارة حدة و  .2

 مراحل االختبارات  جميعإدارة ب النظام الخاص  
ً
  من وتشمل كًل

 
سئلة والنماذج ة وبنوك ال العلمي   إعدادات المواد

 محرك االختبارات
Exam Engine 

 إدارة االختبارات
Exam Manager 

 إدارة التسجيل
Regestration Manager 



 

 

   والجلسات والدفع 
ون   تم  و  .ة واإلداريةات المستخدمي   ومراكز االختبارات والتقارير التحليلي  وصفاحي   اإللكتر

 ساب اتوضيحهم
 
 ة: وفيما يىل  بعض الخصائص اإلضافي   ا،ق

   كل  ب بدء االختبار ربط ة إمكاني ( منAuthentication codeو ) (Relevant word   المرتبطي )

 .وفهمها بقراءة التعليمات

 Registration Managerالتسجيل إدارة وحدة  .3

ات حجز االختبارات أكيد عملي  بالممتحن، وت إنشاء وتعديل الحساب الخاص   اتعملي  إدارة ب النظام الخاص  

 
 
  اتوضيحه تم  و  .ع عىل النتائجواالطًل

 
 وفيما يىل  بعض الخصائص اإلضافية:  ا،سابق

   يانات الممتحن من خفال الموقع اإلتسجيل بة إمكاني   
ون   .لكتر

   ة إمكاني 
 
يد ق من صفاحي  التحق    ة الهاتف والتر

ون   .بالمستخدم الخاص   اإللكتر

   أي   حجز االختبار ة إمكاني  
 
  ف

 
  ا وقت طبق

 
 .من قبل مراكز االختبارات ةدلجداول المواعيد المحد

   ة إمكاني 
 
  .ع عىل النتائج وطباعة التقاريراالطًل

مجية اإل  تكونوت  :من اضافيةالوحدات الي 

 

 Testing Center Admin ت امركز االختبار إدارة وحدة  .4

 
 
 أ ة الحجز والتوتنسيق عملي  إدارة ب ظام الخاص  الن

 
 من الهوي   د ك

 
 خول والخروج من قاعة االختبارات. ة والد

   تعديل البيانات الخاص  ة إمكاني 
 
  ة بالمركز والتحك

 
 .تهاخصوصي  نري م ف

   ة إمكاني 
 
  صفاحي  إضافة مستخدمي   للنظام والتحك

 
 اتهم. م ف

   ة إمكاني 
 
  مواعيد جلسات االختبار وعدد الجهزة المتاحة التحك

 
 .جلسة كل  بم ف

   اال ة إمكاني 
 
 ع عىل قوائم االنتظار الخاص  طًل

 
 حي   والتواصل معهم. ة بالمرش

   ط الحصول عىل  عنهة بالممتحن عن طريق المركز بالنيابة ات الخاص  جميع العملي  ة إدارة إمكاني بري

 .السماح (كود)

   يد ال ة أو ي  نص  ال ئلرساالعن طريق  التواصل مع الممتحنة إمكاني    اإلتر
ون     بشكل  لكتر

طريق عن  تلقان 

 ي  المنظومة مع الحفاظ عىل رس  
 
 الب. ة بيانات الط

   اء الباقات الخاص  ة إمكاني    ة باالختبارات رسي
وني   بشكل تلقان   ة. مع الخصم المبارسي من المحفظة اإللكتر

   إرصيد اختبارات من مركز  أو تحويل رصيد مال   ة إمكاني 
 
ط تأكيد المعاملة من الط رف ل آخر بري

 إدارة مركز 
 االختبارات 

Testing center 
Admin  

عتماد وإدارة ا
 المراقبين

Accredition and 
Management 

Proctors 

 إدارة العمليات
Operation 

Management 

 إدارة النظام
Global System 

Admin 

 الطباعة
Printing 

 الشحن
Shipping 



 

 

  
 .الثان 

   تحة إمكاني 
 
  تحصيل رسوم االختبار ك

 
 عن طريق الخصم المبارسي من رصيد  اتم مركز االختبارات ف

ائي   أو الممتحن  ة. استخدام القسائم الري

   بطاقات االئتمان أو البنك    / التحويل يداع عن طريق اإليداعالسحب واإل ة إمكاني. 

   ة إمكاني 
 
لخطاب  يطريق إدخال الكود الر   عن دةالرقابة والجو   ة لجنةد مركز االختبارات من هوي  تأك

  الصفحة المخص  
 
 .صة لذلكالزيارة ف

ز إدارة عتماد و اوحدة  .5  Accreditation and Management Proctors   المراقبي 

 حساباتهم. إدارة عتماد المراقبي   و ة باالخاص   اتجميع العملي  إدارة ب النظام الخاص  

   ط تحقيق المعايت  المطلوبة و تابع لمركز اال  عتماد مراقب داخىل   اة إمكاني جتياز الدورات اختبارات بري

 ة. ة واالختبارات المهاري  التدريبي  

   ة إمكاني 
 
  جدول مواعيدتحك

 
 م المراقب ف

 
  الوقات من  مركز االختبارات ن ه ليتمك

 
االستعانة به ف

 .المناسبة لتفادى تضارب المواعيد

   ة إمكاني 
 
  إيقاف أالتحك

 
 لما يراه المراقب من سلوك  لغاء االختبار لي  إو م ف

 
من الممتحني   طبقا

ط استيفاء التقرير الخاص    .ةحالة عىل حد بكل   الممتحن بري

   ة إمكاني 
 
   التي   ضمن إدراج المراقبي   المؤق

 لتحويل الرواتب.  نظام التلقان 

 

 Operation Management  اتالعمليّ إدارة وحدة  .6

عىل مستوى  مراكز االختبارات والمراقبي   والممتحني   بة ات الخاص  عملي  جميع ال ومتابعةإدارة ب النظام الخاص  

   
 
  / الدولة.  النطاق الجغراف

  
 
  إجراءات التحك

 
أنواع االختبارات  ات وتخصيصعتماد مراكز االختبارات وفتح الصفاحي  ام الكامل ف

 .ةمركز اختبارات عىل حد ة المتداولة لكل  والخدمات والعمفات البنكي  

  
 
  إعداد و  مالتحك

 
اكات والخدمااال إدارة الكامل ف سعار ت وباقات العروض من حيث تحديد ال شتر

 ة ....إلخ. وتاري    خ الصفاحي  

   الممتحني   ة بإرسال التعليمات الخاص  ة إمكاني    
يد  ومراكز االختبارات بشكل تلقان  عن طريق التر

   اإل
ون    لذلك.  ةصة أو لوحة العرض المخص  الرسائل القصت   وأ لكتر

   ا من وجوده عىل قائمة االنتظار ة إمكاني التأكيد عىل حجز  -حجز االختبار  -متابعة حالة الممتحن بدء 

 -إجراءات دخول االختبار  -التأكيد عىل موعد جلسه االختبار  -االختبار  ةحجز موعد جلس -االختبار 

 .سابقمن ال إلغاء أي  ة إمكاني  نتهاء من االختبار مع  اإل بدء االختبار وحنر  

   ط الحصول  مومراكز االختبارات بالنيابة عنه ممتحني   ة بالات الخاص  جميع العملي  ة إدارة إمكاني بري

 .السماح (كود)عىل 



 

 

   اكات وتخصيص الباقات والعروض. ة بجميع العملي  إصدار التقارير الخاص  ة إمكاني  ات المالية واالشتر

   ة إدارة إمكاني 
 
كائنا مثل )مايكروسوفت وسيسكو ....إلخ( وتخصيص ة التابعة لري ولي  االختبارات الد

ائي   .  القسائم الري  ة للممتحني  

  
 
  التحك

 
 ة. ي  مواعيد زيارات لجان التفتيش والرقابة ومراجعة التقارير المنتظمة والر  إدارة م الكامل ف

 إدارة وحدة  .7
ّ
 System Admin Global ظامالن

 
 
 إعدادات الربط بي   وحإدارة ب ظام الخاص  الن

 
اخيص وخصائصها. دات المنظومة، والتحك   أنواع التر

 
 م ف

  
 
  تخصيص التحك

 
 .ةدولة عىل حد لكل   نوع العمفاتأم ف

  
 
  تخصص االختبارات وأسعارها لكل  التحك

 
 .ةدولة عىل حد م ف

   تخصيص الحسابات البنكي  ة إمكاني 
 
 .ةدولة عىل حد كل  ب اتالعملي  دارة إل  اة طبق

   كات الشحنطباعة الكز ا تخصيص مر ة إمكاني  .ةدولة عىل حد لكل   ورسي

    Printing الطباعةوحدة  .8

 
 
 با ظام الخاص  الن

 
  بإعدادات طباعة الشهادات والبطاقات م لتحك

 
أثناء إدخال السماء  ي  خطأ بري  أي   وتفاف

 .الخ والنتائج .. 

   ة إمكاني  
 
 مثل الشكل واللون ...إلخ.  ةخصائص كل منتج عىل حد التحكم ف

   ة من خفال  وتعديلها قبل الطباعة ي   مراجعة بيانات الممتحنة إمكاني  السماح.  (كود)مبارسي

   ة إمكاني 
 
  صفاحي  التحك

 
 ات الموظفي   القائمي   عىل عملي  م ف

 
   ة الطباعة طبقا

 
لمركز  للنطاق الجغراف

 الطباعة. 

   كة الشح ا بدء  المراحل  جميعمتابعة ة إمكاني  .نمن مرحلة طلب الطباعة حنر تسليمها لري

  اءإمكانية  .متابعة احتياط  الخامات الخاصة بالمنتجات وإصدار أوامر الري

 

 

 Shippingوحدة الشحن  .9

 
 
 با ظام الخاص  الن

 
  بإعدادات الشحنات م لتحك

 
 ات حساب الوزن والمسافة وتقدير التكاليفخطاء عملي  أ وتفاف

 .لخإ ....

   ة إمكاني   
كات الشحن العالم API الربط التلقان   رمكس وفيدكس ....إلخ. أة مثل ي  مع رسي

  
 
  إدخال السعار الخاصة لكل  التحك

 
كة شحن عىل حد م ف   ةرسي

 
   ا طبق

 
 للوزن والحجم والموقع الجغراف

   وني  إمتابعة الشحنة ة إمكاني كة الشحن من خفال ربطها بالموقع الخاص   ا لكتر  .بري

   مراكز االختبارات خفال من اتتسليم الشحنة إمكاني. 

   ع قيمة الشحن عند االستفامدفة إمكاني. 



 

 

   حالة الشحن من دولة الدفع بالعملة المحلي  ة إمكاني  
 
 .خرىأة ف

   ة بالممتحنالخاص   بوابة التسجيل طلب الشحن من خفالة إمكاني. 

   شحنة واحدة لتقليل ة إمكاني  
 
 لفة. التكتجميع المنتجات المختلفة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؟كيف تحقق   ي
ز
 عائد مالي إاضاف

 

 

إعتماد مراكز التدريب 1. إصدار الشهادات المهنية1. اختبارات المعادلة1.
 المهني

استخدام قاعدة بيانات 1.
 الممتحنين في التوظيف

اختبارات القبول للطالب 1.
 وتحديد المستوى

اختبارات القبول 1.
 للتوظيف

االختبارات التجريبية 1.
 للمواد الدراسية المختلفة

تقديم االختبارات من 1.
 المنزل



 

 

 

 

 

 

 

 

 اختبارات المعادلة 

ات والشهادات المهنية و اإجراء االختبارات المطلوبة لمع الخاصة  المواد الدراسيةاختبارات دلة الختر

 بصفوف النقل بالمؤسسة، وعىل سبيل المثال اختبارات المعادلة بالنقابات المهنية والهجرة. 

 إصدار الشهادات المهنية 

بناء عىل االختبار النهان  وليس حضور الدورات  برسوم إضافية إصدار الشهادات المهنية المعتمدة

كات  فمسؤل  التوظي، مما يساعد التحقق من صحة الشهادات وتفعيل خاصية، التدريبية بالري

 التحقق من صحة شهادات المتقدمي   إليهم للعمل. 

  ي  تدريبالإعتماد مراكز
 المهنز

اك السنوي أو تحقيق  افية المختلفةبالمناطق الجغر والتأهيل  إعتماد مراكز التدريب بنظام االشتر

  بيع المواد العلمية االعداد المستهدفة،
 
مع الحفاظ عىل الملكية  مما يحقق االنتشار والتوسع ف

  بدون كود السماح الموجود عىل المادة العملية 
الفكرية حيث انه اليمكن دخول االختبار النهان 

 .االصلية

 ي التوظيفاستخدام قاعدة بيانات المم
ز
ز ف  تحني 

طبقا لتصنيف المهارات  استخدام قواعد بيانات الممتحني   بعد إتخاذ الموافقات الفازمة يمكن 

ونية للتوظيف، حيث  والنتائج ومفائمتها للوظائف المطلوبة لسوق العمل أو من خفال البوابة االلكتر

 .  
 انه يتم رصف مبلغ مال  مقابل تعاقد وظيي 

  وتحديد المستوى طالبللاختبارات القبول 

 –المعاهد  –للمؤسسات التعليمية )الجامعات  وتحديد المستوى قبولالعقد اختبارات إمكانية 

مما يساعد عىل  أو من خفال مراكز االختبارات المعتمدة، أون الين ....(مراكز التدريب – المدارس

اء ملف التقديم. االنتشار    ويوفر عىل الطفاب زيارة المؤسسة لري



 

 

  ات القبول للتوظيفاختبار 

ونية عن طريق بطاقات إمكانية ربط االعفانات الوظيفية الخاصة بالمؤسسة  ببوابة الدفع االلكتر

ل  ونية الفازمة للوظائف المطلوبة من المت   طها باجتياز االختبارات اإللكتر االئتمان او خدمة فوري ورسي

خدمة العمفاء عتر الهاتف ال وظائف عىل سبيل المثأو مراكز االختبارات المعتمدة برسوم مخفضه، و 

  تحتاج مهارات التحدث باللغات المختلفة. 
كات االتصاالت والنر  لري

 االختبارات التجريبية للمواد الدراسية المختلفة 

كاختبارات تجريبية وتدريبية للمواد الدراسية المختلفة   منتهيةاستخدام نماذج االختبارات الإمكانية 

 .برسوم إضافية للممتحني   

  لتقديم االختبارات ز  من الميز

ل برسوم إضافية نظت  الرقابة عن بعد وتوفت  كل من   إمكانية  
إتاحة اختيار تقديم االختبارات من المت 

 الوقت والجهد وتكاليف االنتقاالت للممتحن. 

  



 

 

 حقوق الملكيّ  
ّ
 ة الفكري

 -:خيصاة وأنواع اليرّ

 ة الفكري  جميع حقوق الملكي  
 
وني   بمنظومةقة ة المتعل   تشمل حقوق  "eExamة "إدارة االختبارات اإللكتر

والنر

 
 
 ف وحقوق الالمؤل

 
اع  والتصاميم ةوالعفامات التجاري   ري ن    نحنو  نالملك  ه  وبراءات االختر

 الجهة الوحيدة النر

 
 
اخيص الخاص  ها إصدامن حق  .ة بالوكفاء والعمفاءر التر

 
 اخيص: أنواع اليرّ

 

  
ّ
 ترخيص دائم : لوّ الوع الن

 
 ا لمتطلبات العميلطبق

 العميل عىل ترخيص دائم  يحصل
 
  طبق

ات النر مجية والخصائص والممت   تفاق تم اإل  ا للوحدات التر

  
لدعم ات اإلستضافة وال عن خدمو المسؤ  ، ويكون العميل هوالملحق بالتعاقد  عليها بالعرض الفن 

  للممتحني   
 ساسية. ا للوحدات ال أمريكيًّ  ا دوالر   ...........تبدأ االسعار من، و الفن 

 ي النوع ا
ز
 : لثاب

ّ
 ترخيص محد

ّ
 ة د المد

 
 ا لتكاليف االختبار و خصائصهطبق

احتساب التكلفة طبقا لعدد االختبارات  المنظومة، ويتم  دارة يحصل العميل عىل ترخيص إل 

 لفني  ومواصفاتها ا
 
  ة وتشمل تكلفة خدمات االستضافة والد

اوح التكلفة من عم الفن   ا دوالر   ......، وتتر

 .سعار()خطة ال مرفق انظر  ،لمزيد من المعلومات .للساعة ا أمريكيًّ  ا دوالر   .......إل  ا أمريكيًّ 

 اتيجية : لثالنوع الثا اكة االسير  الشر

  المتفق من خفال شبكة مراكز االختبارات والمرا ةيتم تقديم الخدم
 
قبي   المعتمدين بالنطاق الجغراف

   عليه
مع التعهد بالحفاظ عىل رسية المعلومات وتشمل تكلفة خدمات االستضافة والدعم الفن 

الجهة ،  حيث أنها  ناويتم تحصيلها من خفال ، مقابل نسبة من الرسوم المحدده لفاختبار والبيانات

الرسم  والوحيد بي   جميع الطراف المعنية بتنفيذ الخدمة )المراقب  منسقالمسؤلة عن اإلدارة وال

يك التعليم   –مركز االختبارات  –المعتمد   ، مع إمكانية تقديم االختبارات الدوليةالممتحن( –الري

كاء التعليمي     .بسعر مخفض التابعة للري

  

 الشراكة االستراتيجية ترخيص محدد المدة ترخيص دائم



 

 

 -:مع المنتجات اآلخرىمقارنة ؟ eExamلماذا  

 

eExam 
Service Providers 

 الخدمة مقدمي 
Testing Software 
 تطبيقات االختبارات

E-Learning 
Testing Module 
 ةاالختبارات المدمج

ي 
ز
وب  مع التعليم االلكير

Item 
 البند

 Questions Managementإدارة االسئلة 

        
Weighted Question 
  درجة السؤال

 
 التحكم ف

      ×  
Multi Attributes 

Guess, Complexity, … 
 تعدد الخصائص

      ×  
Question branching 

 قسام الفرعيةال

    ×  ×  
Groups / Relative 

ابطةمجموعات ال   سئلة المتر

    ×  ×  
Answers Time Limits 
 التحكم بزمن اإلجابة

  ×  ×  ×  
Writing Answers 
 اإلجابات الكتابية

  ×  ×  ×  
Speaking Answers 
 إجابات التحدث

  ×  ×  ×  
Question Bank Sharing 

 شاركة بنوك السئلةم

 Forms Managementإدارة النماذج 

        
Questions Randomization 

 سئلة العشوائيةال 

    ×  ×  
Answers Randomization 

 جابات العشوائيةاإل 

    ×  ×  
Forms Randomization 

 عشوائيةالنماذج ال

    ×  ×  
Score Variation 

 معادلة تفاوت الدرجات

  ×  ×  ×  
Embedded Multimedia 

 ج الوسائط المتعددةدم

  ×  ×  ×  
Automatic Scoring 

  التصحيح ال
 تلقان 

  ×  ×  ×  
Edit Used Questions 

 سئلة المستخدمةتعديل ال 

 Helping Toolsاالدوات المساعدة 

  ×  ×  ×  
Calculator, Notes, Paint, … 
 اآللة الحاسبة، المفكرة، الرسام... 

    ×  ×  
Marked Question 

 سئلة المؤجلةال 



 

 

     

    ×  ×  
Review Summery 
 المراجعة النهائية

 Check-In Proceduresاالختبار إجراءات دخول 

    ×  ×  
Seats Management 

 إدارة المقاعد

    ×  ×  
Peripherals Validation 

 جهزة والملحقاتالتحقق من ال 

    ×  ×  
Candidate Verification 
 التحقق من هوية الممتحن

  ×  ×  ×  
Procter Verification 

 المراقب يةهو التحقق من 

 Sessions Management اتإدارة الجلس

        
Resume Support 

   الدعم
 الفن 

        
Session Time Limits 

 زمن الجلسةالتحكم ب

      ×  
Sessions Scheduling 

 جدولة الجلسات

    ×  ×  
GEO Time Zone 

 المحىل   التوقيت

  ×  ×  ×  
Automated Proctoring 

  
 المراقب التلقان 

  ×  ×  ×  
Automated Action 

  
 إجراء تلقان 

  ×  ×  ×  
Live monitoring 

ة  رقابة مبارسي

  ×  ×  ×  
Screen Sharing 
 مشاركة الشاشة

 Test Engine اتمحرك االختبار 

    ×  ×  
Offline Files Management 

نت إدارة الملفات  بدون انتر

    ×  ×  
RTL Languages 

 تغيت  اللغة مع ضبط االتجاه

  ×  ×  ×  
Offline cached server   

 فر المحىل  خاصية الست  

  ×  ×  ×  
Loading Time Recovery 

 تعويض وقت التحميل

ز   Security and Quality Management والرقابة إدارة التأمي 

    ×  ×  
System Locker App 

 تطبيق الحماية

    ×  ×  
Data Integrity / SSL 

 تأمي   البيانات

    ×  ×  
Real-Time Notification 
HW, SW, Network, …. 

 هرسائل التنبي



 

 

  ×  ×  ×  
Layout Watermark 

 العفامة المائية

 Artificial Intelligenceالذكاء االصطناعي 

  ×  ×  ×  
Biometrics Identification 
 تحديد السمات الشخصية

    ×  ×  
Biometrics Verification 

 القياسات الحيويةالتحقق من 

    ×  ×  
Analytical Reports 
 التقارير التحليلية

    ×  ×  
BI Reports 
 ةالتقارير الذكي

 System Managementإدارة المنظومة 

      ×  
Payment Gateway 

  التحصيل اإل
ون   لكتر

      ×  
Pre-Registered Users 

 للممتحني    تسجيل المسبقال

      ×  
Users Management 
 إدارة حسابات المستخدم

      ×  
Certification Management 

 إدارة الشهادات

    ×  ×  
Voucher Management 

ائيةإدارة القسائم ال  ري

    ×  ×  
Test Center Management 

 االختباراتإدارة مراكز 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجيّ    ةنماذج من شاشات الوحدات الي 

ونيّ إدارة نظومة لم  ةاالختبارات اإللكير

eExam Screenshots 

  



 

 

مجيّ    -:ةنماذج من شاشات الوحدات الي 

 ك االختباراتنماذج من شاشات محرّ  
 

 
 

 
ّ
 ة لمحرّ اشة االفتتاحيّ الش

 
 ا آللية العملك االختبارات طبق

خيص وتحديد نوع نظام بعد تثبيت المحرك عىل جهاز االختبارات يقوم المستخدم بإدخال مفتاح ال تر

 Cloud Test مركز اختبارات ) ( بإستخدام التقنيات السحابية أو من خفالCloudشخىص  )التشغيل، إذا كان 

Center – Offline Cached Server.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 شاشة دخول الممتحن

و المسجلي   بالمؤسسة أمسجلي   بالمنظومة، يمكن الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور ال

 APIsالمرتبطة بإعدادات 

 

 
 

 شاشة تأكيد وتحديث بيانات الممتحن

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

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

  امج والتطبيقات / الشبكة الداخلية / شبكة يتم تحليل معلومات جهاز االختبارات )الهارد وير / التر

نت / .... إلخ(.   االنتر

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



 

 

 ص. الموظف المخت

 
 

 ة دخول االختبارشاشة اختيار آليّ 

 الدخول من خفال الموظف المختص للحاالت االستثنائية عن الجدوال المحددة.  .1

 الدخول الشخىص  لفاختبارات المحدده بالجدول.  .2

اء و المرتبظه بجلسات محدده.  .3  الدخول بإستخدام قسائم الري

 و المرتبظه بجلسات محدده.  APIsالدخول بإستخدام اكواد التفعيل المصدرة من خفال  .4

 



 

 

 
 

 
ّ
نت وشعتهتصال باإل ق من اال شاشة التحق  نير

  لصفاحية 
نت وكفائته، مع التعرف عىلاالتصال باإل يتم االختبار التلقان  لتأمي   إجراءات  proxyو  IPنتر

 االختبار. 

 
 

 شاشة التحقق من عمل السماعات الملحقة بجهاز االختبار

  لصفاحية عمل السماعات، ليتمكن الممتحن من إجراء االختبار دون شكوى. يتم االختبار التلقا
 ن 

 



 

 

 
 

 
ّ
 ق من عمل المايكروفون الملحق بجهاز االختبارشاشة التحق

  إجراءات الرقابة والتحقق من هوية الممتحن قبل 
 
  لصفاحية عمل المايكروفون، للتحكم ف

يتم االختبار التلقان 

 وأثناء االختبار

 
 

 شاش
ّ
 ق من عمل لوحة المفاتيح الملحقة بجهاز االختبارة التحق

  لصفاحية لو 
ة المفاتيح قبل بدء االختبار، ليتمكن الممتحن من متابعة االختبار دون حيتم االختبار التلقان 

 مضح بها أثناء االختبار. الزرار والمفاتيح غت  من عمل تطبيق الحماية وغلق كل الكد أ شكوى والت

 



 

 

 
 

 شاش
ّ
ا / فيديو الملحقة بجهاز االختبارة التحق  ق من عمل الكامي 

 
 
  إجراءات الرقابة والتحق

 
ا، للتحكم ف   لصفاحية عمل الكامت 

ء ة الممتحن قبل بد ق من هوي  يتم االختبار التلقان 

 وأثناء االختبار. 

 
 

 
ّ
 شاشة التحق

ّ
 ة )بصمة الوجه(ق من الهوي

  لكل من هوي  
ممتحن والمراقب بإستخدام بصمة الوجه ومطابقتها مع ملفه الشخىص  ة اليتم التحقق التلقان 

 واالختبارات السابقة، ويستعان بها بالتقارير التحليلية. 

 



 

 

 
 

 شاشة واجهة إستخدام محرك االختبارات

 سئلة / زمن االختبار / زمن السؤال / االختبار )اسم االختبار /عدد ال  واجهة استخدام تفاعلية توضح بيانات

و / صوت ...( رقم السؤال....(، مع إمكانية تقسيم الشاشة وعرض وسائط متعددة )نص / صورة / فيدي

 إضافة مرتبط بالسؤال، باإل 
 
ية إل العربية والحفاظ عىل االتجاهات. ل تحويل الل  غة االنجلت  

 
 

 شاشة تواضح سؤال مرتبط بنص ومتعدد االجابات

 للممتحن.  ة إضافة مفاحظات مع السؤالإمكاني   .1

  للسؤال لتمكي   االستشا (كود)نفاحظ وجود  .2
خطاء ومنع ري من مراجعة االسئلة واكتشاف ال تعريي 

 التريب. 



 

 

 

 
 

 شاشة تواضح فيديو مدمج داخل بناء السؤال

  إعادتها أو اإل داخل بناء الس ةومرتبط ةة إضافة فيديوهات مدمجإمكاني  
 
   ؤال، مع التحكم ف

 .يقاف التلقان 

 
 

ي داخل بناء السؤال
ر
 شاشة تواضح دمج مقطع صوب

  إعادتها أو اإل داخل بناء الس ةومرتبط ةة إضافة مقاطع صوتية مدمجإمكاني  
 
   ؤال، مع التحكم ف

 .يقاف التلقان 

 



 

 

 
 

 بناء السؤال ةمدمجالة غي  شاشة تواضح عرض المرفقات الخارجيّ 

  إعادتها أو اإل فيد -صوت  – ةة )صور ة إضافة مرفقات خارجي  إمكاني  
 
   يو(، مع التحكم ف

 .يقاف التلقان 

 

 
 

 شاشة تواضح أحد أسئلة التحدث

  أو اليدوي لل مكاني  إ
شخىص  للممتحن ة، مع مطابقة الصوت بالملف الجابات الصوتي  ة التسجيل التلقان 

، باإل بإستخدام الذكاء اإل  تصحيح خاصية ال جابة، و تفعيلل إمكانية تحديد زمن تسجيل اإل إضافة صطناع 

  بعد 
 جابة. نموذج لل  100التلقان 

 



 

 

 
 

 شاشة تواضح سؤال مرتبط بعرض فيديو وإجابة كتابية

ها بالعمل أثناء جلسة االختبار جابة بإستخدام لوحة المفاتيح المضح ليدخل الممتحن النص المطلوب باإل 

ل امكانية تحديد عدد الكلمات إ ضافةسفل المكان المخصص للكتابة، باإل أستخدام مفاتيح الخائص إو 

 المسموح بها. 

 
 

 
ّ
 دوات المساعدةح ال شاشة تواض

ستغناء عن م .....( أثناء جلسة االختبار لل ستعانة بأدوات مساعدة )اآللة الحاسبة / المفكرة / الرساإمكانية اإل 

 ة. أي أدوات خارجي  

 



 

 

 
 

 جاباتسئلة واإل شاشة عرض ملخص ال 

 ةسئلة المؤجلة دون الحاجغت  المكتملة والوصول إل ال جابات سئلة والتعرف عىل اإل ال  ة مراجعةخاصي  

 سئلة. للمرور عىل جميع ال 

 
  

 شاشة إنتهاء االختبار

يد اإل، أو عرض رسالة التعليمات إلةة عرض النتائج وطباعة التقرير مبارسي إمكاني      رسالها بالتر
ون    لكتر

 
ا بعد الحق



 

 

 المراجعة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وحدة إدارة االختبارات و إعداد المحتوى 
 

 
 

 ة لمنظومة إدارة االختباراتة والوحدات الفرعيّ الشاشة الرئيسيّ 

 

Dashboard System 
users 

Authors Orgnizations Testsite Teacher Reviwers 

Proctors Supjects Exams Vouchers Operations Quality 
control 

Analatyic 
reports 

Search Logs Security Sestyem 
admin 

help 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شاشة الدخول لوحدة إدارة االختبارات

  آلي  الخاص بها، مع التح( لوجو )ة من إضافة تتمكن المؤسس  
 
ة عمل االختبارات وصفاحيات كم الكامل ف

 .مستخدم  النظام

 



 

 

 
 

 شاشة إعدادات وخصائص إنشاء سؤال

 
 
  إعدادات وخصائص السؤال مثل المادة يمكن التحك

 
 –نوع السؤال   -الدرجة  -زمن السؤال  -الوحدة  -م ف

   -مستوى التخمي    –درجة الصعوبة  -جابة نوع اإل 
 
الهدف من السؤال و العديد  –المراجع  -المستوى المعرف

  
  من الخصائص النر

 
 ا بالتقارير التحليلية. يتم استخدامها الحق

  
  

 جاباتقائمة أنواع اإل 

 –سحب وإسقاط 

  
اختيارات )احادي / ثنان 

مىل  الفرغات  –/ متعدد( 

كتابة   –ة كتابة يدوي    –

ستخدم لوحة المفاتيح إب

 –محاكأة  –صح وخطأ  –

 ةمحادث

المستويات   قائمة

 المعرفية

حل  –عمىل   –نظري 

 مشكفات

قائمة مستوى 

 الصعوبة

 –متوسطة  –سهلة 

فائق الصعوبة  –صعبة 

لقياس مهارات  -

 المتفوقي   

جابات اإل قائمة أنواع 

 
ّ
 ةاالختياري

 -صوت  –صورة  –نص 

 فيديو

 



 

 

 
 

 شاشة إعدادات وخصائص إنشاء سؤال -تابع 

دمج الوسائط المتعددة )صوت / ة ضافة ال خاصي  ات لكل من الممتحن والمصحح، باإل ظة إضافة مفاحمكاني  إ

 صورة / فيديو ....(. 

 
 

 شاشة إنشاء نماذج االختبارات

  
 
  إعدادات وخصائص نماذج االختبارات مثل )مشاركة المواد والوحدات المختلفة التحك

 
عنارص  –م ف

 بناء النموذج ...(. 

  
 
  تحديد نوعالتحك

 
 –االختبارات النهائية  –التقييمات  –النموذج وتفعيله مثل )تحديد المستوى  م ف

 االختبارات الموضوعية ...(. 

 



 

 

   

 قائمة المواد الدراسية
قائمة عنارص بناء 

 النموذج
ز  ين المتاحي   قائمة الناشر

 

 
 

 شاشة إنشاء نماذج االختبارات -تابع 

   ة وخلو جباري  سئلة اإل دراج، مع التأكد من ال قنية السحب واإل ة بإستخدام تواجهة إستخدام تفاعلي

 النموذج من التكرار. 

 طفاع عىل العرض(، واإل  –قسام ال –الفواصل  –سئلة لوان لعنارص بناء النموذج ) ال فلتر بال

 تفاصيلها والتعديل فيها. 

 
 

 شاشة إنشاء نماذج االختبارات -تابع 



 

 

  
 
معامل التخمي    -جابة زمن اإل   -قسام ال -الفواصل  -سئلة اء عىل المعاير مثل )ال توازن النموذج بن التحكم ف

 ........(. -درجة الصعوبة  -

 

 
 

 شاشة إدارة جلسات االختبارات

  إعدادات جلسة االختبار مثل )تاري    خ بداية وإنهاء الجلسة  
 
زمن  –عادة إل عدد مرات ا –التحكم ف

الوقت المستقطع  -جابات زمن تحديث اإل  –زمن االتصال  –فر لست  التوقيت المحىل  ل –الجلسة 

.)... 

  ستخدام: تختلف أنواع الجلسات من حيث اإل- 

o   ة. جلسات االختبارات الرسمي 

o   ة لتدريب الممتحني   عىل النماذج القديمة لفاختبار. الجلسات التجريبي 

o  
 
 جهزة والملحقات. ال  ق من صحة عملجلسات التحق



 

 

 
 

 شة إدارة جلسات االختباراتشا -تابع 

 
 
  خصائص جلسة االختبار مثل )النماذج العشوائي  التحك

 
مفاتيح السابق  –ة جابات العشوائي  سئلة واإل ال  –ة م ف

 –مؤجلة سئلة الال  –ابات باالختبارات التجريبية جإظهار اإل  –ة المراجعة النهائي   –سئلة والفواصل والتال  لأل 

 ..(.ة .... جباري  سئلة اإل ال 

 

 
 

 شاشة إدارة جلسات االختبارات -تابع 

    
ون  يد اإللكتر   إعدادات تقارير النتائج والتر

 
 المرسل منها.  التحكم ف

  تخصيص نموذج فريد لكل ممتحن عىل حد عن طريق خاصيةGENOME. 

   إعدادات وخصائص العفامة المائي  
 
  التحكم ف

تساعد عىل تتبع  ة )الحجم ودرجة الوضوح( النر

 يب االختبارات. تر 



 

 

 
 

 شاشة إدارة جلسات االختبارات -تابع 

 القاموس  –اآللة الحاسبة  –سام الر   –دوات المساعدة مثل )المفكره العديد من ال  تدعم المنظومة– 

جم  وني   –المتر  أدوات خارجية أثناء جلسة االختبار.  ستغناء عن أي  ة .... إلخ(، لل الكتب اإللكتر

 ة  تدعم المنظومة     –العديد من االدوات المساعدة لذوي الهمم مثل )العدسة المكتر
 تقنية العم اللون 

    – القارئ اآلل    –
جم التلقان  ة  .... إلخ( وحصلت المنظومة وامر الحركي  ال –ة وامر الصوتي  ال – المتر

 لتمكي   ذوي الهمم من إستخدامها.  2019عىل جائزة وزارة االتصاالت 

 

 
 

 شاشة إدارة جلسات االختبارات -تابع 

   ةتفعيل خاصيsnapshot  امن مع تحديد نسبة ثناء االختبار للتأكد من هوي  أ ة الممتحن بشكل متر 

 .التطابق مع الملف الشخىص   

  
 
ثناء االختبار، وتحديد نسبة التطابق وارتباطها أة الممتحن من خفال بصمة الصوت ق من هوي  التحق

 .جابات السابقةباإل 

 ال 
 
 تحك

 
  اإلجراءات التلقائية المتبعة طبق

 
إنهاء االختبار( والحد  –يقاف اإل  –حداث مثل )التحذير ا لأل م ف

 قىص لكل إجراء. دن  والال 



 

 

  لتحليل صطناع   استخدام الذكاء اإل   
  المعلومات النر

 
 مثل: حداث ا لأل يتم معالجتها طبق

o   ات الوجه  –لون الشعر  –الحجاب  –النظارة  –السن  –النوع )معلومات الصور أدوات  –تعبت 

 .(التجميل.... إلخ

o  صوات.... ال  –شخاص ال  –اللوحات )جسام وموقعها معلومات البيئة المحيطة تعريف ال

 .(إلخ

 
 

 شاشة إدارة جلسات االختبارات -تابع 

 
 
    –الصوت  –الوجه  –عن طريق بصمة اليد  متحنة المق من هوي  التحق

ون  و أمجتمعي    التوقيع اإللكتر

 .منفصلي   

 

 
 

 شاشة إدارة جلسات االختبارات -تابع 

ة إدراج أكتر من نموذج دراجه داخل الجلسة، مع إمكاني  إة تمكن من سحب النموذج و واجهة إستخدام تفاعلي  



 

 

 داخل الجلسة. 

 

 
 

 شاشة إدارة جلسات االختبارات -تابع 

 
 
  إضافة أو حذف المراقبي   للجلسة، وعرض بياناتهم التفصيلي  التحك

 
 ة. م ف

 



 

 

 
 

 شاشة إدارة جلسات االختبارات -تابع 

 
 
  إعدادات الجداول والمواعيد لجلسات االختبار. التحك

 
 م ف

 
 
 

 
 

 نموذج شاشة إدارة جلسات االختبارات -تابع 

  
 
  التحك

 
 ل إضافة أون الين(، باإل مراقب  – الرقابة للجلسة )مراقب القاعة نوعم ف

 
ة ق من هوي  التحق

 المراقب قبل بدء االختبار. 

  
 
  اإلجراءات التلقائي  التحك

 
 م ف

 
إنهاء االختبار(  –يقاف اإل  –حداث مثل )التحذير ا لأل ة المتبعة طبق

 .قىص لكل إجراءدن  والوالحد ال 

 



 

 

 
 

 شاشة البحث وعرض تفاصيل االختبار

  –المادة  –سة سم المؤس  إة بناء عن معلومات االختبارات مثل )إلستخراج تقارير تفصيلي   ة البحثإمكاني  
 
ارسي الن

االختبارات غت   –بيانات الممتحن  –قىص بدرجة االختبار الحد الدن  وال –تاري    خ بداية ونهاية االختبار  –

  –المتكاملة 
 
 ........ (. -و مركز االختبارات أا للمراقب طبق

 
 

 شاشة البحث وعرض تفاصيل االختبار -تابع 

   نتيجة البحث توضح
 
بيانات  –بيانات النموذج  -تقارير النتائج  -ة الممتحن ق من هوي  كل من ) بيانات التحق

ة إستخراج ...... ( مع إمكاني   -بيانات المراقب  -بيانات مركز االختبار  -تاري    خ بداية ونهاية االختبار   -الجلسة 

 .Excelبملف  بحث التفصيىل   نتائج ال

 



 

 

 
 

 شاشة البحث وعرض تفاصيل االختبار -تابع 

  صورة ملف  البيان التفصيىل   
 
 Excelبعد إستخراجه ف

 
 

 شاشة البحث وعرض تفاصيل االختبار -تابع 

    – الهاتف –الكود  –سم ح بيانات مركز االختبارات من )اإل يوض بيان تفصيىل   
ون  يد االلكتر  –الدولة  – التر

  ...(العنوان التفصيىل   

 



 

 

 
 

 شاشة البحث وعرض تفاصيل االختبار -تابع 

رقم  – IPعنوان  – نظام التشغيل –المدينة  –الدولة ) االتصال بجهاز الممتحنمعلومات يوضح  بيان تفصيىل   

ات المراقبة بالقاعات المعتمدةضافة باإل  ...(الجهاز رقم  –القاعة   إل روابط كامت 

 
 

 شاشة تواضح التحقق من هوية الممتحن قبل دخول االختبار

 
 
   التوقيع اإل –اليد  –الصوت  –ة الممتحن )بصمة الوجه ق من هوي  بيانات وتفاصيل التحق

ون   ءبد ( قبل لكتر

 االختبار. 

 



 

 

 
 

  
ّ
 ثناء االختبارأة الممتحن شاشة تواضح التحقق من هوي

  تم إلتقاطها بشكل عشوا
   الصور النر

 أو بناء عىل ال  ن 
 
ة ا، حيث يتم مطابقتها بملف الهوي  حداث المعرفة مسبق

 جراء المناسب. واالختبارات السابقة إلتخاذ اإل 

 
 

 شاشة تتبع التفاصيل الدقيقة لالختبار

  مراجعة النتائج وبحث التظلمات، مع إمكاني  
 
، مما يساعد ف  ة مقارنة زمنتفاصيل االختبار وإجابات الممتحني  

 والوقت المستغرق لكل سؤال.  بةمجاالسئلة غت  اإلجابة بي   السئلة وتسلسل اإلجابات ورصد ال 

 



 

 

 
 

 شاشة تتبع التفاصيل الدقيقة لالختبار -تابع 

  مرتب تنازل    بيان تفصيىل   
 
جابات  اإل  –محتوى السؤال  –سئلة يوضح )كود السؤال ا لزمن اإلجابة عىل ال طبق

 الدرجة ....( –تاري    خ وزمن االختبار  –جابة زمن اإل  –

 
 

 شاشة تتبع التفاصيل الدقيقة لالختبار -تابع 

درجة خصائص السؤال من )ضافة إل توضيح جابة الممتحن والزمن المستغرق للجابة ودرجتها، باإل إتأكيد 

    –الصعوبة 
 
 المرفقات وحجمها( –جابات نوع اإل  – المستوى المعرف

 



 

 

 
 

 ة مركز اختباراتشاشة إاضاف

 بيانات تم إضافة ي
 
     –الموظف المختص  –م بجميع الخصائص )الرقابة مركز االختبارات والتحك

 – الدعم الفن 

 ....( جهزةال  – المقاعد – القاعات – ةالتبعي  

 
 

 شاشة إاضافة مركز اختبارات -تابع 

ات الرقابة لقاعات االختبارات )  –الوصف  –كلمة الر   –سم المستخدم إ –ا سم الكامت  إإضافة بيانات كامت 

 رابط اإل 
 
ات( مع التحك ا للرقابة. طفاع عىل الكامت   من كامت 

  إضافة أكتر
 
 م ف

 



 

 

 
 

 شاشة إاضافة مركز اختبارات -تابع 

فر الموظف المختصإضافة بيانات   .عدالمحىل  واالتصال عن ب  ، وبيانات الست 

 
 

 اتشاشة إاضافة مركز اختبار  -تابع 

 
 
  إضافة المؤس  التحك

 
 سات والقاعات وتحديد عدد المقاعد بكل قاعةم ف

 



 

 

 
 

 شاشة إاضافة مركز اختبارات -تابع 

 
 
  تخصيص القاعات والمقاعد ومستويتها من خفال تحديد )النارسي التحك

 
 –الجلسة  –القاعة  –المادة  –م ف

 المستوى(. 

 
 

ائية  شاشة إدارة القسائم الشر

ائي  إنشاء قسائ ة الصفاحي  م رسي الحالة  – ستخدامعدد مرات اإل  –ة الفعالي   –ة ة والتحكم بخصائصها )فتر

/معلق...(  –جلسة االختبارات  –مركز االختبارات  –سة ضافة لربطها مع ) المؤس  ( باإل )مباع/مستخدم/منته 

 المستخدم(. 

 



 

 

 
 

ائيّ  -تابع   ةشاشة إدارة القسائم الشر

ائي  )كود ا بيان توضيح    ة تفاصيل القسيمة( مع إمكاني   –الفعالية  –تاري    خ البداية والنهاية  –ة لقسائم الري

 
 
 .لقسيمةا ا لحالةالبحث طبق

 
 
 
 

ز إدارة التسجيل و    حسابات المستخدمي 

 
 

 حساب المستخدمإدارة  الرئيسية لوحدة شاشةال

سم إتحديث  تحديث كلمة المرور الملف الشخصي  
 المستخدم

تحديث البريد 
 اإللكتروني  

 تحديث الرقم السري  

 تواصل معانا سجل القسائم سجل المدفوعات سجل االختبارات



 

 

 
 

 انشاء حساب جديدشاشة 

يد اإلكود)يد إستفام يتم تفعيل الحساب بدون تأك ال    ( التفعيل عىل كل من التر
ون  ، والهاتف الجوالأ لكتر

 ة عن طريق الموظف المختص. أنه يجب تأكيد الهوي  باإلضافة إل 



 

 

 
 

 شاشة سجل االختبارات

تاري    خ  –سم الجلسة إ –المادة / االختبار  –جهة االعتماد  –لسجل االختبارات يوضح )المؤسسة  بيان تفصيىل   

 التقرير( –التقدير  –جلسة ال



 

 

 
 

 اة طباعتهشاشة عرض تقرير الممتحن، مع إمكانيّ 

 
 
ة المؤسسة للحفاظ عىل حقوق الملكي   (لوجو)قسام المختلفة، مع إضافة ا للمهارات والتقرير مفصل طبق

 إضافة ة، باإل الفكري  
 
 ة إضافة صورة الممتحن للتقق من صحة التقرير، مع إمكاني  ل رمز التحق

 
ا رير طبق

 للمتطلبات. 



 

 

كاء    -:والجوائزالشر

 

كا  ز التكنولوجيء الشر  Technology Partners - ي 
 

     
     

   

  
     

كا  اتيجي ءالشر ز االسير  Strategic Partners - ي 
 

     
     

 

    
     

كا   ز التعليمي ءالشر  Education Partners - ي 
 

  
   

     

   

  
     

 Award and Certificates -الجوائز والشهادات  
 

     

     

   

 
 

     
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.مرفق رقم )

وعات  أهم المشر

Projects 

 

 

  



 

 

وعات:    -أهم المشر

 

وع العالمة التجارية ي  اسم المشر
ز
ز  النطاق الجغراف  جهة االعتماد عدد المتقدمي 

 

 حنر اآلن – 2019
وني  اختبارات التخصص بالبوابة  ة اإللكتر

لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل 
 للمزيدبالمدارس الحكومية والخاصة 

جميع محافظات 
 جمهورية مض العربية

 اختبار 980,000
 وزارة   

بية والتعليم والتعليم الفن   التر
   مؤسسة التنال العرنر 
 iTep International 

 

2018 – 2019 
اختبارات التخصص بمسابقة المعلمي   

 للمزيد 2019المؤقتة لعام 

جميع محافظات 
 ةة مض العربي  جمهوري  

   وزارة  اختبار 420,000
بية والتعليم والتعليم الفن   التر

 

 حنر اآلن – 2018
 للمزيدبوابة التطوير العالمية 

 الوطن العرنر  
 متدرب 1,650
 اختبار 2,500

 مؤسسة الشبكة االهلية للتعليم 

 

 حنر اآلن – 2018
 للمزيدبرنامج عضوية إيليت 

جميع محافظات 
 جمهورية مض العربية

 متدرب  7,500
 اختبار 3,200

 مؤسسة الشبكة االهلية للتعليم 

 

 حنر اآلن – 2018
برنامج المعلم / المدرب المعتمد 

 للمزيد
 اختبار 4,500 الوطن العرنر  

  نقابة  –ة للمعلمي   ديمية المهني  كاال
 ISIC –المهندسي   

 

 حنر اآلن – 2017
  
ون  للتعليم اإل منصة علمن    للمزيدلكتر

 الوطن العرنر  

8,512,038  
 متدرب

1,340,090 
 اختبار

   
ون   سمارت برس للنري االلكتر

 الشبكة االهلية للتعليم 

 

  اآلنحنر  – 2016
  للتدريب من 

وع المضي اإلمارنر المري
 للمزيدأجل التشغيل 

جميع محافظات 
 جمهورية مض العربية

 متدرب 1,350
 اختبار 2,900

  هيئة  –مركز تحديث الصناعات
 صناعة تكنولوجيا المعلومات

 

 حنر اآلن – 2016
 للمزيدمن اجل التوظيف  التدريب

جميع محافظات 
 جمهورية مض العربية

 متدرب  900
 اختبار 1,800

 الصندوق االجتماع للتنمية 

 

2015 – 2016  
 للمزيدمض اون الين 

جميع محافظات 
 جمهورية مض العربية

 متدرب  5,000
 اختبار 5,000

 مؤسسة الشبكة االهلية للتعليم 

https://egmoe.org/
https://www.extranews.tv/extra/category/21/topic/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9_%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84_Extra
http://www.globaldevgate.com/
http://www.nen-global.org/AR/joinus.elitemembership.html
http://www.nen-global.org/AR/joinus.ci.html
http://www.nen-global.org/AR/joinus.ci.html
http://www.edumefree.com/
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/278234.aspx
http://www.t4j.org/
http://www.masronline.org/


 

 

 

2015 – 2016 
الشهادة الدولية لخدمات البنوك 

 للمزيد

جميع محافظات 
 جمهورية مض العربية

متدرب  2,500
 اختبار 7,500

 مؤسسة الشبكة االهلية للتعليم 

 

 حنر اآلن  – 2013
ن   امج المتكامل لتنمية المهاراتالتر

جميع محافظات 
 جمهورية مض العربية

 متدرب 1,200
 اختبار 4,000

 Microsoft 
 ICDL 
 Michigan Academy 

 

 حنر اآلن – 2013
 شهاده قياس المهارات 
 
  االعمالإدارة ف

جميع محافظات 
 جمهورية مض العربية

 مؤسسة الشبكة االهلية للتعليم  اختبار 12,200

 

 حنر اآلن – 2013
  شهاده قياس المهارات

جميع محافظات 
 جمهورية مض العربية

 للتعليم مؤسسة الشبكة االهلية  اختبار 13,500

 

2013 - 2018 
في   

 أكاديمية المدربي   المحتر
جميع محافظات 

 جمهورية مض العربية
 متدرب 2,500
 اختبار  2,500

 مؤسسة الشبكة االهلية للتعليم 

 

2013 - 2015 
  تكنولوجر  معتمد 

برنامج إعداد أخصان 
 من مايكروسوفت 

جميع محافظات 
 جمهورية مض العربية

 متدرب 400
 اختبار  400

 Microsoft 

 

 حنر اآلن – 2011
  اللغة 

الرخصة الدولية لمتحدنر
ية   االنجلت  

جميع محافظات 
 جمهورية مض العربية

 متدرب 2,500
 اختبار  4,800

 Michigan Academy 

 

2011 - 2016 
 الرخصة الدولية للتدريب 

جميع محافظات 
 جمهورية مض العربية

 متدرب 4,500
 اختبار 13,500

 Microsoft 
 Cisco 
 EC-Council 

 

2011 - 2015 
برنامج الضيافة الجوية وخدمات 

انال   طت 

جميع محافظات 
 جمهورية مض العربية

 متدرب 500
 اختبار  230

 IATA 

 

 حنر اآلن –  2009
ية   المنحة الدولية إلتقان اللغة االنجلت  

جميع محافظات 
 عربيةجمهورية مض ال

 اختبار  4,500
 iTep International 
 Aptis 
 ETS 

 

2009 - 2015 
بالتعاون مع مجلس  الصناع  التدريب 
 الصناع  التدريب 

جميع محافظات 
 جمهورية مض العربية

 متدرب 500
 اختبار  1,500

 مجلس التدريب الصناع 

http://www.certibank.org/
http://www.certibank.org/
http://ipsd.nen-global.org/


 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 (.مرفق رقم )

 عمالءأهم ال

Clients 

 

 

  



 

 

 -أهم العمالء:  

 

ي  اسم العميل العالمة التجارية
ز
 النطاق الجغراف

عدد 
 االختبارات

امج واالختبارات  الي 

 

 لهلية للتعليمالشبكة ا
 جمهورية مض العربية

-ماراتاإل  –مض 
 أوروبا

2,450,000 
  المدرب المعتمداختبارات 
 ية  اختبارات اللغة االنجلت  
  قياس المهاراتاختبارات 

 

 عمار والتنميةالبنك الورونر  لل 
 ورونر  اإلتحاد ال

 دولة 39أكتر من 
عميل خفال عام  13تم تنفيذ وتسليم المنظومة الكتر من 

 %80بدعم يصل إل  2020/ 2019

 

بية    وزارة التر
 والتعليم والتعليم الفن 

 جمهورية مض العربية
جميع محافظات 

 جمهورية مض العربية
420,000    الاختبارات  

ر
ف  توظيف والتر

 

كة  التنال العرنر   رسي
ة ملكة الم    ة الهاشمي  الردني 

إيران  –مض  –االردن 
فلسطي    –المغرب  –

 لهندا –المانيا  –
125,000  

  غة
 
  الل

ة ف  اختبار الكفاءة الدولي 
ة   العربي 

 

iTep International 
جميع محافظات 

 جمهورية مض العربية
7,500  ية  االختبارات التدريبية للغة االنجلت  

 

 للعلوم والتكنولوجيا جامعة مض 
 جمهورية مض العربية

 فروع الجامعة
100,000 
 سنويا

 اختبارات القبول 
 لارات الحاسب اآلاختب 

 

 كاديمية الدولية لفابداع والتطويرال 
 دنر   -مارات العربية المتحدة اإل 

 فروع االكاديمية
5,000 
 سنويا

 اختبارات القبول 
 االختبارات الدورية 
 االختبارات النهائية 

 

 كاديمية الدولية للعلوم االداريةال 
 والعقارية

 دنر   -ة المتحدة مارات العربي  اإل 
 االكاديميةفروع 

5,000 
 سنويا

 اختبارات القبول 
   ةاالختبارات الدوري 
   ةاالختبارات النهائي 

 

 أكاديمية ميتشجن االمريكية
 الواليات المتحدة االمريكية

 جميع دول العالم
50,000 
 سنويا

 اختبارات القبول 
 االختبارات الدورية 
 االختبارات النهائية 



 

 

  

 

 أكتوبر 6معهد 
 جمهورية مض العربية

جميع محافظات 
 جمهورية مض العربية

100,000 
 سنويا

 اختبارات القبول 
 االختبارات الدورية 
 االختبارات النهائية 

 

 مدارس كالفورنيا
 أبو ظنر   –االمارات العربية المتحدة 

 داخل المدرسة
100,000 
 سنويا

 اختبارات القبول 
 االختبارات الدورية 
 االختبارات النهائية 

 

 لنيل المضيةمجموعة مدارس ا
 جمهورية مض العربية

 داخل المدرسة
900,000 
 سنويا

 اختبارات القبول 
 االختبارات الدورية 
 االختبارات النهائية 

 

 المدرسة المتكاملة بمديننر 
 جمهورية مض العربية

 داخل المدرسة
100,000 
 سنويا

 اختبارات القبول 
 االختبارات الدورية 
 االختبارات النهائية 

 

 لغردقة الدوليةمدرسة ا
 جمهورية مض العربية

 داخل المدرسة
100,000 
 سنويا

 اختبارات القبول 
 االختبارات الدورية 
 االختبارات النهائية 

 

 كودرا باي
 دنر   -مارات العربية المتحدة اإل 

المملكة العربية 
 السعودية

100,000 
 سنويا

 اختبارات معادلة الشهادات المهنية 

 

 يمالرواد لتقنيات التعل
 جمهورية مض العربية

جميع محافظات 
 جمهورية مض العربية

350,000 
 سنويا

   
فر  اختبارات للتوظيف والتر

 اختبارات المدارس اليابانية 



 

 

 

 

 

 جهزة ونظم التشغيلالمواصفات القياسية ل 

  جهزةمواصفات ال 

 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  
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 قائمة االختبارات الدولية المعتمدة

International Exams Approved List 

 

  



 

 

نامج قائمة االختبارات الدولية المعتمدة    للي 

 

  Test Centers Accreditation–اعتمادات مراكز االختبارات 
 

     

     

 
    

     

 
  

 
 

 

 


