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مقدمة

يـعتبر حجـم الـعمل الـالزم العـداد جـداول االخـتبارات وكـل مـا يـرتـبط بـها مـن أعـمال، كـبير جـدًا ومـتشعب، ويـتطلب مـشاركـة كـبيرة 

مـن عـدة جـهات مـتنوعـة، هـذا األمـر أدى الـى اسـتهالك وقـت ومـجهود كـبير مـن االدارة والـمدربـين الـمكلفين بـأعـمال التجهـيز 

والتنسيق، ودائمًا ما ينتج عن االعمال المتشعبة كبيرة الحجم أخطاء كثيرة تسبب ارباك وتعطيل للعمل.

فكرة المشروع

إنـشاء بـرنـامـج الدارة االخـتبارات بـشكل آلـي، يـعتمد فـي عـمله عـلى ربـط الـبيانـات الـخاصـة بـالـمتدربـين والـمدربـين والمشـرفـين 

عـبر بـرمـجة ذكـية تـقوم بـعمليات التنسـيق والـتوزيـع والجـدولـة الـكترونـيًا، وفـق آلـية نـاجـحة لـتقليص الـوقـت والـمجهود الـذي كـان 

يستهلك سابقًا في اعداد جداول االختبارات وما يرتبط بها من أعمال.



 

أهداف المشروع

توفير الوقت والجهد المهدر في بناء جداول االختبارات -

تقليص نسبة االخطاء الناتجة بسبب ضخامة االعمال المرتبطة باالختبارات -

إيجاد آلية تنسيق متقنة وسريعة بين جميع االطراف المعنية بتنظيم واعداد جداول االختبارات -

تقليل أعداد الكوادر المكلفة بأعمال التنسيق والتجهيز لالختبارات -

متطلبات التنفيذ

- منصة برمجية تحوي قاعدة بيانات  

- جهاز كمبيوتر 

- قارىء باركود 

- طابعة



 

آلية العمل

إدخال البيانات:  

١- سحب بيانات المتدربين والمدربين من نظام رايات 

٢- بناء الجدول المقترح لالختبارات 

٣- تجهيز بيانات القاعات (المسميات - الطاقة االستيعابية - نوع القاعة - الموقع - وقت التوفر) 

٤- تجهيز بيانات المراقبين (البيانات الشخصية - المراقبات المسندة - تصنيف المراقبين)

معالجة البيانات:  

١- حساب التعارضات واظهار كامل البيانات الخاصة بها 

٢- تحديد االحتياج الفعلي لعدد المقاعد المطلوبة لالختبارات ومقارنته بالواقع 

٣- تحديد االحتياج الفعلي للمراقبين ومقارنته بالعدد المتوفر 

٤- تجهيز جداول االختبارات (توزيع المتدربين - اسناد المراقبات - اصدار الجدول العام)



 

إخراج التقارير:  

١- جداول المتدربين (تتوفر للمتدرب عن طريق بوابة النظام) 

٢- جداول المراقبين (تتوفر للمدرب عن طريق بوابة النظام) 

٣- نماذج األسئلة (نسخة لكل اختبار تحوي جميع البيانات المرتبطة بهذا االختبار) 

٤- نماذج الشعب (نسخة لكل شعبة داخل قاعة االختبار تحوي جميع البيانات المرتبطة بهذه الشعبة) 

٥- كشف توقيع المتدربين (نسخة لكل اختبار مصنفة حسب االيام والفترات والقاعات والشعب) 

٦- كشف توقيع المراقبين (نسخة لكل اختبار الثبات حضور المراقبين) 

٧- أرقام جلوس للمتدربين (إصدار رقم خاص لكل مقعد في جميع القاعات)



 

مقارنة

النظام القديم: 

- طريقة بدائية تستنزف الوقت والجهد، تتم عملية البناء والتوزيع بشكل يدوي. 

- عملية االعداد والتجهيز تستغرق شهر تقريبًا. 

- يحتاج الى عدد كبير من المدربين المكلفين للتنسيق واالعداد. 

- تنوع المستفيدين من إدارة ومراقبين ومتدربين يشكل تحدي كبير في عملية االعداد وغالبًا ما تحدث أخطاء أثناء التنفيذ. 

النظام الجديد: 

- طريقة متقدمة توفر الوقت والجهد، تتم عملية البناء والتوزيع بشكل آلي. 

- عملية االعداد والتجهيز تنجز في يوم واحد. 

- محدودية الكادر الفني المكلف بعملية االعداد والتنسيق. 

- تقليص نسبة الخطأ الى الصفر.



 

 

جدول المقارنات التفصيلي بين النظامين

المالحظاتالنظام الجديدالنظام القديمالمهام والعمليات

أقل من دقيقة٣ ساعاتحساب التعارضات عند اعداد جدول االختبارات1

تـوزيـع الـمتدربـين عـلى الـقاعـات مـع مـراعـاة عـدم 2

تجاور صفوف نفس المقرر

١٠ دقائق٥ أيام

١٠ دقائق٥ أيامإعداد كشوف توقيع المتدربين3

تــوزيــع الــمراقــبات وإعــداد جــداول الــمراقــبات 4

للمدربين

٥ دقائق٣ أيام

يـوجـد نسـبة خـطأ فـي الـبيانـات الـمدرجـة ١٠ دقائق٥ أيامإعداد ملصقات أظرف األسئلة5

يدويًا 

تــــم تــــقليل الهــــدر فــــي إســــتخدام 

األظرف بنسبة ٣٠٪

إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــاً يدويًامتابعة حركة األظرف6

بـإسـتخدام أنـظمة 

الباركود

بـــاالمـــكان تـــتبع الـــظرف عـــن طـــريـــق 

النظام ومعرفة حالة إنجاز التصحيح



 

تجهــيز أوراق اإلجــابــات بــعد االخــتبار لتســليمها 7

للمصحح

ســاعــتين بــعد كــل 

إختبار

تـــــعـاد لـــــلـمـصـحـح 

مـــــباشـــــرة بـــــعد 

إســــتالمــــها مــــن 

اللجان

تـم تـقليل الهـدر فـي الجهـد والـوقـت 

عــن طــريــق إعــادة صــياغــة آلــية مــناولــة 

األظرف

عن طريق بوابة النظامالكترونيًايدويًااإلستعالم عن إشغال القاعات8

لمعالجة الحاالت الخاصةالكترونيًايدويًاإدارة المراقبات والتبديل بين المراقبين9

الـكترونـيًا عـبر رابـط يدويًاتوزيع جداول المراقبات للمدربين10

البرنامج

تــعلق عــلى لــوحــة توزيع جداول اإلختبارات للمتدربين11

اإلعالنات

الـكترونـيًا عـبر رابـط 

البرنامج

إلــــغاء إســــتخدام األوراق فــــي هــــذه 

العملية بالكامل

تــــعلق الــــكشوف إعالن أماكن الجلوس للمتدربين12

لـــــوحـــــة  عـــــلــى 

اإلعـالنـات قـبل كـل 

إختبار

الـكترونـيًا عـبر رابـط 

البرنامج

إلــــغاء إســــتخدام األوراق فــــي هــــذه 

العملية بالكامل

الكترونيًايدويًاالوصول لجميع البيانات المرتبطة باإلختبار13

الكترونيًايدويًاالحصول على اإلحصائيات14



 

فريق العمل

- أحمد عبدالكريم الثنيان 

- فرح بن حسناوي حراثي 

- حافظ محمد الغامدي 

- فريد محمد العايد 

- عبدالعزيز محمد المقيرن 

- محمد عبدالله باحمدان 

- أحمد عبدالله الغامدي 

- محمد عبدالله العنزي 

- عبدالله عبدالرحمن السحيباني 

- عبدالعزيز الريض العنزي



 
بعض نماذج منصة البرنامج

واجهة البرنامج

بيانات املتدرب



 

بناء جدول االختبارات

إحصائية املراقبين



 

إحتساب التعارضات

إدارة جداول املراقبات



 

حركة املظاريف

نماذج مظاريف االختبار



 

تجهيز أماكن الجلوس

قوائم الشعب واملدربين



 

ملخص وظائف البرنامج الرئيسية

إنشاء قاعدة بيانات للمتدربين والمدربين -

إنشاء قاعدة بيانات لالقسام والشعب التدريبية -

بناء جداول اإلختبارات -

حساب التعارضات وإظهار البيانات الخاصة بها -

 تحديد االحتياج الفعلي للمقاعد ومقارنته بالواقع -

تحديد االحتياج الفعلي للمراقبين ومقارنته بالواقع -

توزيع المتدربين على مقاعد االختبارات -

إسناد المراقبات -

إصدار الجدول العام لالختبارات-

إتاحة وصول المتدرب لجدول االختبارت عن طريق بوابة النظام -

توفير جداول المراقبات على بوابة النظام -

توفير نماذج المظاريف مع البيانات التفصيلية لكل اختبار -

تنظيم مظاريف أسئلة االختبار في القاعات متعددة الشعب -

تجهيز كشوف تواقيع المتدربين لكل إختبار -

تجهيز كشوف التواقيع وإثبات الحضور للمراقبين -

إصدار أرقام الجلوس للمتدربين -

تنسيق صفوف المتدربين داخل قاعة االختبار -

تتبع حركة المظاريف باستخدام تقنية الباركود-



 

 

 


