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 الغرض:  .1

اسب معامل الحفي التعامل مع االختبارات عبر اإلنترنت في  إدارة تقنية المعلومات واالتصاالتم تصميم هذه السياسة لوصف دور ت 1.1

 اآللي.

 تنطبق على: .2

 هيئة التدريس والطالب.جميع منسوبي كلية األمير سلكان من أعضاء  2.1

 :المسؤولية .3

 م اإللكتروني.يدور وحدة التعل  3.1

 دور قسم التسجيل. 3.2

  المعلومات(. لتقنيةدور قسم الدعم والعمليات )فريق الدعم الفني  3.3

 المصطلحات:تعريف  .4

لبالك انظام يوفر الوصول إلى تسجيل الدخول إلى  المنزل،أو في معامل الكلية سواء كان في نظام،  هو" االختبارات عبر االنترنت"  4.1

 .ومحاولة إجراء االختبارات خالل فترة زمنية محددة دبور

وإغالق المعاهد ، انتقلت الكلية إلى امتحان التعلم عن بعد عبر  فيروس كوروناانتقال الظروف و  بسبب "دامتحانات التعلم عن بع" 4.2

 أسئلة اختيار متعدد.اإلنترنت. يتم إجراء االختبارات في التعليم عن بعد عبر اإلنترنت وتتضمن بشكل عام 

 :السياسة .5

 . الكاملةلعملية االمتحان  بطريقة آليةاالختبار عبر اإلنترنت يكون  5.1

 :اإلجراءات .6

 المعلومات واالتصاالت تقنيةإدارة مسؤولية  6.1

أن تتأكد من أن و اإلنترنت،المعلومات واالتصاالت مسؤولة عن إعداد المختبرات قبل أي اختبار عبر  تقنيةإدارة  1.6.6

 ويتم تحديث المتصفحات. صحيح،جميع ملحقات الكمبيوتر تعمل بشكل 

بحاجة إلى التأكد من أن جميع ضوابط الوصول المعلومات واالتصاالت  تقنيةإدارة  مقيد،الوصول إلى المختبرات  1.6.6

 دقيقة من االمتحانات. 03والمختبرات يجب أن تكون مختبرات مفتوحة قبل  جيد،تعمل بشكل 

صفح تحديثات المتو التحقق من تحديثات كافة البرامج المتعلقة باالختبار )مايكروسوفت اوفيس، مشغل الفالش(. 1.6.0

 .(Lockdown)متصفح 

 االحتيال عبر اإلنترنت. والكشف عنحماية ضد الفيروسات تحتوي على برامج التأكد من أن أجهزة الكمبيوتر ال 1.6.6

حسابات الطالب: لكل طالب اسم مستخدم فريد لتسجيل الدخول حتى يتمكن الطالب من الوصول إلى موارد الشبكة /  1.6.6

لجميع. سيتمكن الطالب من استخدام اسم ل الصالحية. سيتم تقييد مستوى هعن أفعالويكون مسؤوالً  اإلنترنت،

. ستوفر الكلية امتيازات الوصول للطالب بناًء على جدول دالبالك بورنظام المستخدم الخاص بهم للوصول إلى 

قط ف معامل الحاسب اآلليم اإللكتروني. يمكن للطالب الدخول إلى االختبار عبر اإلنترنت داخل يامتحانات وحدة التعل

 وقت االختبار. خالل
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 مسؤوليات قسم التسجيل 6.2

 المعلومات تقنيةإدارة  تتمكنحتى  اإلنترنت،على قسم التسجيل تقديم الجدول الزمني قبل أسبوع واحد من االختبار عبر  6.2.1

 الحاسب اآللي. معاملالمعلومات لجميع  تقنيةمن إعداد المختبرات وتعيين موظفي دعم واالتصاالت 

 اإللكتروني ميالتعل وحدةمسؤوليات  6.3

ألي تعليمات أو تحديث أو تغييرات مطلوبة في  المعلومات واالتصاالت تقنيةإدارة على قسم التعلم اإللكتروني التنسيق مع  6.3.1

 .االمتحانات

 المراجع: .7

 ال يوجد 7.1

 :التذييالت .8

 ال يوجد 1.1

 

 التاريخ 

م00/00/2900  
 التوقيع 

 

 تجميع: 
 

 المهندس / رضوان بيج

 مهندس شبكات

 التاريخ

 م00/00/9002

 تجميع:  التوقيع:

 بندر سعد القحطاني

 فني شبكات

 التاريخ 

 م00/00/9002

 مراجعة:   التوقيع 

 المهندس / تركي محمد الحيان

 مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت

 التاريخ 
 م00/00/9002

 :مراجعة   التوقيع 

 النقيب / تركي محمد الحربي

 المعلومات واالتصاالتمدير إدارة تقنية 

 اعتماد:  التوقيع  التاريخ 

 محمد جمعان الزهراني/ العميد الدكتور

  وكيل الكلية للجودة والتطوير

 موافقة:  التوقيع  التاريخ 

 الدكتور / عيدان موسى الزهراني

عميد كلية األمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية 

 بالظهران

 م00/00/9090: تاريخ المراجعة القادمة

 

 م00/00/2900: تاريخ التفعيل

 


