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 حفظه اهلل                  سعادة عميد كليـــة

 حفظها اهلل                سعادة عميدة كلية 

 حفظه اهلل                سعادة عميد عمادة السنة التحضريية

 حفظه اهلل                القبول والتسجيلسعادة عميد عمادة 

 حفظه اهلل              نية املعلومات والتعليم عن ُبعدتق سعادة عميد عمادة 

 وبعد : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

هدد املواقد    14/4/1442األحدا  يدو    املنعقدا عمدااء اكلليدات     بناًء على توصيات اجتماع

  هددد1442بشدد ا اتبترددااات اكنةاليددل كلدرددي اكااالددا األجلا كلعددا  ا ددا عا       29/11/2020

 . تماة  ن  عاكا اليس ا ا علاملع
 

األجلا كلعا  بش ا عقا اتبترااات اكنةاليل كلدري اكااالا عليه حنيط لعادتلم مبا مت إقرااه 

 : ددد  كلعمي مبوجره على اكنحو اآلتا هد1442ا ا عا 

عدن بععدا مج عيد     هدد  1442إجراء اتبترااات اكنةاليدل كلدردي اكااالدا األجلا كلعدا  ا داكا       أواًل:

اكلليدددات حرصددداس علدددى لدددن ل اكادددنة جل نأدددوبا ا ا عدددل  دددن  ع ددداء هي دددل اكتددداايس       

الددتاناء ب جلاملددونيد   جلشااددياس  دد  توجةددات اكاجلكددل اعاهددا ان مج ا ددا  ددن ا تشدداا اكددد جل 

علدى اكنحدو   املقراات اكتاكيل اكيت ترى اكلليات  هميل ح وا اكانة جلاكااكرات كنبترااات 

 :اآلتا

بالددتاناء  تالرددات ا ا عددل  ح ددوايل  بتردداااتكليددل اكاددط  جلألددط األلددناا  عيدد  ات  -1

 .بععا تقا  عن 

بعددا املقددراات املةتددااة  ددن اكقأددم األكدداد ا       كليددل ادنالددل  جلاكأددنل اكتح دد يل   -2

 باإلضاقل إىل املقراات ذات اكاريعل اكعمليل تلوا ابتراااتةا ح وايل ققط .
 

اكتنأي      نل اكوقايل  ن قد جل   تتةذ اكلليات عي  اكولالي جلاإلجراءات اتحرتازيل ب ثانيًا: 

مبقدداا اتبترددااات قرددي جل  ندداء  تاريدد  اإلجددراءاتأددت ا با ا عددل كلت كيددا علددى كواجل ددا امل

 جلبعا اتبتراا.



 

 

حد  األقأدا  اكعلميدل كلعمدي علدى اكتندوع مج  لداكيط تقدويم اكادنة مبدا يتنالدط  د  ألريعدل               ثالثًا:

املقددراات اكااالدديل باكقأددم جلمبددا ي ددمن قيددا  عيدد  املةرجددات اكتعليميددل كلمقددرا جل قدد        

 عنا إجراء اتبترااات عن بععا.  هااقه

  اكلليددات  واعيددا اتبترددااات عددن بععددا  دد  عمددادة تقنيددل املعلو ددات جلعمددادة اكقرددوا     تعَنأ دد رابعااًا :

جلاكتأدد يي ك ددماا جددودة الددتةاا  اكنلددا  اكتعليمددا اإلكلرتجل ددا ددددد اكددرن  بددواد ددددد جلتوزيدد      

 اكشعَعط جلاألعااد بشلي ي من جودة التةاا  اكنلا  .

 ضرجلاة  راعاة اآلتا :   

o تنديذها  ن ِقَري اكلليات   ناء  اكعمي مبا ت منه اكاكيي املةترر كإلجراءات اتحرتازيل اكواجط

  بتددااي  14233006496املرقدد  ااابنددا اقددم    ح ددوا اكالرددل كنبترددااات مبقددر اكلليددل  

 هد .24/2/1442

o اات. اة اتبترا  تنالقل     ا تلوا  ل لل اتبترااات اكنةاليل 

o   واع األل لل املتوقرة مج اكنلا التةاا  بنو  األل لل جلبناء خمتلف . 

o تي اكعشواليل  جل جمموعات األل للبناء اتبتراا بالتةاا  اكل. 

o نو  جلق   أتوى اكأةوكل جل اكرعوبل راعاة تنوع األل لل  ن اكر. 

o  راعاة توزي  اكااجات على األل لل. 

o .راعاة ضرط إعاادات اتبتراا مبا يتواق     ألريعل املقرا  

o  التةاا  املتردح اآل نRespondus LockDown Browser    ن بنا ابط اتبترداا بداألداة 

 املتوقرة مج اكنلا  .

o وتر  لدت   كمريد جةداز  الدتةاا   ب تةم املتالردات اكدنيدل مج  جةد     تدوق اكالردل ك  علىا ياكت ك

 .(Mac OS x 10.7 )  لا  جل  (windows 10نلا )  جلد ب حمموا ) تبتوة( جل
 

 وتفضلوا بقبول أطيب حتية  ،،،

 وكيل اجلامعة         

   للشؤون التعليمية واألكادميية                                                                                                                                             

 

 مشاري بن عياد العصيميد.                         
محود 


