معايير وشروط التصحيح اآللى بالمملكة العربية السعودية
( تم اإلعداد إستنادا ً لبيانات مجمعة من عدة إدارات تعليمية بالمملكة )
يعتبر برنامج ريمارك أوفيس أشهر وأعرق برنامج للتصحيح اآللي فى العالم وتنتجه شركة  Gravicاألمريكية الرائدة فى مجال
تكنولوجيا التصحيح اآللى منذ عام  ،1991وباإلضافة إلنتشار البرنامج فى معظم دول العالم فإنه أيضا مطابق تمامأ لجميع معايير
وشروط التصحيح اآللى بالمملكة العربية السعودية ولذلك تستخدمه العديد من المدارس والجامعات السعودية الحكومية والخاصة.

أهم المعايير والشروط الواجب توافرها فى برنامج التصحيح اآللى بالمؤسسات التعليمية بالمملكة ومدى مطابقة
برنامج ريمارك أوفيس لها:

م

المعيار أو الشرط المطلوب توافره فى برنامج التصحيح اآللى

1

البرنامج مؤمن برقم سري أو Dongle

2

البرنامج مستخدم بنسخته العربية

3

عمليات التصحيح واضحة للمستخدم على الشاشة ويمكن متابعتها

4

ملف االجابات المصححة يمكن فتحه ومشاهدة إجابات الطالب

5

يمكن مطابقة إجابات الطالب في الشاشة أو بعد الطباعة مع بطاقة إجابة الطالب

6

يمكن أخذ نسخ احتياطية من البيانات المدخلة في البرنامج (إجابات ،درجات)

7

يتوافق البرنامج مع نظام نور في استيراد بيانات الطالب ودرجاتهم

8

يتوافق البرنامج مع نظام نور في تصدير بيانات الطالب ودرجاتهم

9

يوفر البرنامج تقرير معامل السهولة والصعوبة للفقرات االختيارية

11

يوفر البرنامج تقرير عن عدد االجابات الصحيحة والخاطئة والمزدوجة والفارغة للطالب

11

يوفر البرنامج تقرير عن كفاءة البنود

12

يوفر البرنامج تقرير عن كفاءة المشتتات

13

يوفر البرنامج تقرير عن مواصفات الفئة العليا والفئة الدنيا في االختيار

14

يوفر البرنامج تقرير عن الوسط والوسيط والمنوال في االختبار

15

يمكن تصدير تقارير االختبار من البرنامج إلى احدى صيغ األوفيس

16

البرنامج يقرأ بطاقات االجابة العربية واالنجليزية معا

17

البرنامج يستخدم فقط بطاقات االجابة مقاس A4

18

رموز االجابة (أ ،ب ،ج ،د) تكون واضحة على بطاقة االجابة المستخدمة

19

يوجد في بطاقة االجابة مكان يدون فيه الطالب إسمه بخط يده

21

يوجد في بطاقة االجابة مكان كاف لتدوين االجابة عن االسئلة المقالية ورصد درجتها

مطابقة برنامج
ريمارك






















لمزيد من المعلومات عن البرنامج يرجى زيارة موقع الوكيل الحصرى بالشرق األوسطwww.remarkomrsoftware.com :

