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SUDANESE LICENSE FOR COMPUTER OPERATING

معايير مراكز االمتحانات
متطلبات مراكز إمتحانات الرخصة السودانية لتشغيل الحاسوب:
ىناك جمموعة من املتطلبات اليت جيب االمتثال هلا يف مراكز تطبيق الرخصة السودانية لقيادة احلاسوب لتقدمي
اإلمتحاانت ,وتنقسم ىذه املتطلبات إيل ثالث فئات خمتلفة القوي العاملة (البشرية) ,الوسائل وبيئة اإلمتحان .

القوة البشرية الكافية:
مدير مركز إمتحان علي معرفة ودراية كافية بربانمج الرخصة السودانية لقيادة احلاسوب ويفضل من حيمل شهادة
الرخصة السودانية لقيادة احلاسوب.
عدد ) (2دمتحنني ابملؤىالت التالية.:
 حيمل شهادة الرخصة السودانية لقيادة احلاسوب.
 حيمل مؤىل جامعي  -بكالريوس علي األقل  -يف أحد أفرع تقانة املعلومات .
 سنتني خربة علي األقل يف جمال تقانة املعلومات.
 يعمل يف املركز املعين بدوام كامل.
 يتميز أبخالقيات العمل املهين إىل جانب السرعة واالعتمادية والتقيد ابلقواعد واألنظمة.
 القوى العاملة الكافية لالضطالع ابملسؤوليات اإلدارية  /التقنية للربانمج.

الوسائل الواجب توفرها:

وسائل التوثيق واألغراض العامة:
 إاتحة ونشر سياسة تكافؤ الفرص.
 إاتحة ونشر إجراءات اإلعرتاضات واإلستئنافات.
 وجود عالمات وإشارات واضحة تبني إجتاه املركز املعين.
 وجود مكتب لطلب املساعدة مدعوم ابألشخاص واملصادر الكافية.
 وجود خطوط ىواتف وخدمات إتصال كافية يتضمن ذلك وجود بريد إلكرتوين.
 وجود لوحة إعالانت ألوقات اإلمتحاانت واإلعالانت املختلفة.
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 وجود سعة ختزين كافية للمواد والواثئق املختلفة.
 وسيلة مغلقة وسرية (خزنة....................اخل).
األجهزة:
علي األقل عدد  10أجهزة حاسوب مع الربجميات املطلوبة للرخصة السودانية لقيادة احلاسوب ومواصفات األجهزة
يف حدىا األدين:
Pentium 4.
1 GB Ram.
60 GB Hard Disk.
عدد كايف من الطابعات (علي األقل طابعة واحدة لكل معمل) مع سهولة الوصول للطابعة بواسطة أي جهاز يف
املعمل.
األجهزة مدعومو بواسطة بطارايت )Un-interrupted Power Supply (UPS
الربجميات:
نظم تشغيل كافية وكاملة الوظائف علي األقل (.)MS Windows 7
تطبيقات كافية وكاملة الوظائف علي األقل (.)MS XP Office2010
التطبيقات جيب أن تكون منصبة ابلكامل وبكل الوظائف املطلوبة (مساعدة ،التدقيق اإلمالئي ،املعاجلات
( ، )wizardsاملخططات اهليكلية ......اخل)
برانمج مضاد للفريوسات (.)Anti-Virus
اإلنرتنت واإلنرتانت:
شبكات حملية كافية وكاملة التشغيل داخل املعامل.
خدمة أنرتنت كافية وموثوق هبا متصلة بكل جهاز حاسوب
(.)DSL: 2 MBPS for Downloading and 512 MBPS for Uploading
بيئة اإلمتحاانت:
يفضل أن يكون املعمل علي شكل يو ( )Uوتكون ىنالك مساحات بني األجهزة.
وجود بيئة ىادئة وهتوية كافية .
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