ّ
أمريكية:
امتحانات
ّ
األمريكية:
هناك نوعان من االمتحانات
 امتحان أمريكي يحتوي فقط على أسئلة ّ
متعددة اإلجابات.
دمج ،يحتوي على أسئلة مفتوحة وأسئلة ّ
 امتحان ُم َ
متعددة اإلجابات.

ّ
متعددة اإلجابات:
امتحان أمريكي يحتوي فقط على أسئلة
ُ
رسل املحاضر نموذج االمتحان لقسم التحصيالت على البريد اإللكتروني، Qexams@Qsm.ac.il :
 .1ي ِ
حتى التاريخ املحدد في تعليمات نهاية الفصل
 .2قسم التحصيالت يقوم بإرسال نموذج االمتحان لشركة خاصة ملسح وخلط االمتحانات.
على املحاضر ذكر تاريخ االمتحان ،اسم املساق ،رقم املساق ،اسم املحاضر ،موعد االمتحان .بدون تلك
ّ
التعرف على االمتحان في املنظومة.
التفاصيل لن يتم
ّ
برمجية وإرسال نموذج  0ملصادقة املحاضر ،مع نسخة لقسم التحصيالت.
 .3تقوم الشركة بترميز ملف االمتحان في
يتم استالم امللف من البريد االلكترونيexams@tomax.co.il :
 .4على املحاضر املصادقة على نموذج االمتحان خالل  24ساعة من استالمه ،وإرساله للبريدexams@tomax.co.il :
مع نسخة لقسم التحصيالت.
 .5الشركة تقوم بخلط نماذج االمتحانات بحسب عدد املمتحنين (لكل طالب نموذج مختلف) ،وإرسال النماذج
لقسم التحصيالت لطباعتها.
 .6أثناء االمتحان ،تضع املراقبات ملصقات خاصة ( )Barcodeعلى ورقة اإلجابات لكل ممتحن.
ّ
 .7بعد االمتحان ،يقوم قسم التحصيالت بإرسال املغلفات للشركة ملعالجتها.
ُ
ُ
ّ
وإحصائيات للمحاضر/ة مع نسخة لقسم التحصيالت ،في حين ترفع نسخة من
رسل الشركة ملف عالمات
 .8ت ِ
ورقة اإلجابات للطالب.
 .9على املحاضر مراجعة ملف العالمات ،ورصدها في منظومة املحاضر بحسب املتبع.

ّ
املوسع بعارضة اإلرشاد املرفقة) ،تقوم الشركة بالتعديالت
إذا طلب املحاضر إجراء تعديالت (أنظر الشرح
املناسبة وإرسال امللف املحتلن للمحاضر .في حال لم ُيصادق املحاضر على ملف العالمات خالل  48ساعة من
َ
ويرصد في املنظومة.
وقت استالمهُ ،يعتمد ملف العالمات بشكل نهائي

ّ
امتحان ُم َ
متعددة اإلجابات.
دمج ،يحتوي على أسئلة مفتوحة وأسئلة
ّ
ّ
متعددة اإلجابات فقط ،ولكن يجب االنتباه للنقاط
األمريكية التي تحوي أسئلة
نفس املراحل املذكورة في االمتحانات
التالية:
ثم األسئلة ّ
 يجب وضع األسئلة املفتوحة في بداية نموذج االمتحان ،ومن ّ
متعددة اإلجابات.
 االمتحان يمر بنفس املراحل املذكورة أعاله ،في حين يقوم املحاضر بفحص األسئلة املفتوحة فقط ورصد
عالمات ً
وفقا لوزن القسم املفتوح.
 بعد استالم ملف العالمات ،يقوم املحاضر بإدخال جزء العالمات لألسئلة املفتوحة ويقوم بحساب العالمة
ّ
النهائية وإرجاع امللف لقسم التحصيالت بحسب املذكور أعاله.

