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    ١٤٣٩٠٦١٠/١الرقم:    
  ھـ١٠/٦/١٤٣٩  التاریخ:

  ختباراتتورید نظام التصحیح اآللي لال عرض أسعار :الموضوع
  
  
  

  المحترمین                      السادة/          
  عنایة /           

              
  بركاتھ،،، السالم علیكم ورحمة هللا و      

  

یسرنا تقدیم عرض لمنتجنا القیاسي (نظام المصحح اآللي) الذي یحقق آلیة عالیة في إدارة شئون االختبارات یشمل 
على قاعدة بیانات لتأسیس بیانات المختبرین وبنك لبناء األسئلة الموضوعیة وتحضیر االختبارات بالخلط العشوائي 

الدرجات وإعداد كشوف النتائج المرحلیة والتراكمیة اآللي عربي / إنجلیزي. وتصحیح أوراق اإلجابات ورصد 
وإخراج تقاریر النتائج وإعداد اإلحصائیات والتمثیل البیاني لتحلیل االختبار والنتائج لقیاس وتقویم الطالب والمناھج 

افظة المستخدمین، كل ھذه األھداف تحقق بالسریة والسرعة والدقة  والمصداقیة المطلوبة مع الح تتعددمفي بیئة 
على سھولة االستخدام والتدریب والمساندة الفنیة والجاھزیة طوال العام ، یتوافق منتجنا مع سیاسات التعلیم 

قدین وذلك في مدارس عمنذ إصداره األول منذ منبر تربوي   ٤٨٠٠ونفذ بنجاح في أكثر من والتدریب السعودیة 
  .....الخمدنیة وعسكریةتدریب ومعاھد الجامعات التعلیم العام وإدارات التعلیم و 

  
علماً بأننا نقوم بتورید وتركیب جھاز لتصحیح االختبارات وتورید األحبار والبرامج وأوراق اإلجابات والتدریب 

  والمساندة والدعم الفني والضمان لمدة سنة ونرفق بطیھ عرض أسعار بناء على طلبكم،،،
  

  ودمتم،،،      
  
  

  المدیر العام                                    

    
                    عبدالرحمن المزید                                     

                                                        ٠٥٠٥٤٤١٤١٢  
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  أمریكي ٣٠٠٠داتالینك جھاز 

 اإلجمالي الكمیة سعر الوصف

 ٣٦٠٠بسرعة  آلیةتغذیة  تصحیح إختبارات أمریكيجھاز 
عالمات یقرا   مئة سؤال وجھ واحد، ورقة إجابة في الساعة،

  فقط ویطبع النتیجة على ورقة اإلجابة مباشرة.الرصاص 
أو  إنجلیزي /سؤال عربي  ١٠٠یتعامل مع أوراق إجابات فئة 

كما  ونموذج تحلیل إحصائي.  سؤال عربي/انجلیزي ١٥٠
اسة العامة لالختبارات یصحح أوراق إجابات متوافقة مع السی

صح/خطأ و  ٢٠سؤال اختر الصحیح و  ٦٠لمدارس التعلیم (
مزاوجة باإلضافة إلى إمكانیة حساب وجمع الدرجة  ١٠

یمكن استخدامھ بدون  المقالیة ودرجة العملي بالنسبة للمدارس.
حاسب آلي ألنھ آلة تصحیح اختبارات مخصصة كما یمكن 

ى مزید من التقاریر توصیلھ بالحاسب اآللي للحصول عل
وتبادل البیانات مع األنظمة  وكشوف الدرجات والتحالیل

  .المركزیة مثل موقع نور أو من خالل برنامج أكسل
  

 ١٠علب حبر والتوصیالت والبرنامج (اإلصدار  ٣یشمل 
 مجاناً).  سھل األستخدام وقوي األداء.  ضمان سنة.

١٠٠٠٠ ١ ١٠٠٠٠ 

منفذ  %١٠٠(سعودي  ١٠اإلصدار  برنامج المصحح اآللي
قاعدة بیانات متكاملة  منبر تربوي).  ٤٨٠٠في أكثر من 

یشمل على ملف .  إلدارة شئون االختبارات (عربي /انجلیزي)
التصحیح جدول المواصفات، ب أوراق اإلجاباتوسجل الطالب 
الرصد والتفقیط إلخراج النتائج النھائیة لالنتظام اآللي و

وموقع نور  صدیر وتورید من أكسلأمكانیة ت.  واالنتساب ألیا
التمثیل بو ةوإحصائی ةوموجز ةریر تفصیلیاتقللمدارس. 

 منفذ سھل االستخدام وقوي األداء وعالي االعتمادیة.. البیاني
جمیع الجامعات السعودیة بنجاح والكثیر من المدارس  في

  .والمعاھد والكلیات الحكومیة واألھلیة

  مجانا  ١  ٢٠٠٠

  ١٢٠٠  ٦٫٠٠٠  ٠٫٢٠  أو إنجلیزيورق إجابة عربي 

  ١٣٢٠٠  المجموع

والرقم الضریبي  %٥القیمة المضافة 
٣٠٠٠٣٧٦٦٨٦٠٠٠٠٣  

٦٦٠  

 ١٣٨٦٠ اإلجمالي: ثالثة عشر ألف وثمانمائة وستون لایر فقط

  
  شروط العرض:

 والضمان سنة من تاریخ التعمید شھرالتورید خالل و العرض ساري المفعول لمدة شھر من تاریخھ •

 عن بعد بواسطة النت. التدریب تثبیت البرنامج من موقعنا على اإلنترنت و  •

 طریقة الدفع نقداً قبل التورید بالنسبة للشركات أو تعمید حكومي والتورید للمستودعات مباشرة. •
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  أمریكي ١٢٠٠جھاز داتالینك 

 اإلجمالي الكمیة سعر الوصف

 ٣٥بسرعة  یدویةتغذیة  تصحیح إختبارات أمریكيجھاز 
فقط ویطبع الرصاص عالمات یقرا  ،الدقیقةورقة إجابة في 

النتیجة على ورقة اإلجابة مباشرة.  یتعامل مع أوراق إجابات 
سؤال  ٢٠٠سؤال عربي / إنجلیزي أو  ١٠٠فئة 

عربي/انجلیزي ونموذج تحلیل إحصائي.  كما یصحح أوراق 
ارس التعلیم إجابات متوافقة مع السیاسة العامة لالختبارات لمد

مزاوجة  ٥صح/خطأ و  ١٠سؤال اختر الصحیح و  ٨٠(
باإلضافة إلى إمكانیة حساب وجمع الدرجة بالنسبة للمدارس. 
یمكن استخدامھ بدون حاسب آلي ألنھ آلة تصحیح اختبارات 
مخصصة كما یمكن توصیلھ بالحاسب اآللي للحصول على 

ل البیانات مزید من التقاریر وكشوف الدرجات والتحالیل وتباد
مع األنظمة المركزیة مثل موقع نور أو من خالل برنامج 

علب حبر والتوصیالت والبرنامج (اإلصدار  ٣أكسل.  یشمل 
 مجاناً).  سھل األستخدام وقوي األداء.  ضمان سنة. ١٠

٥٥٠٠ ١ ٥٥٠٠ 

منفذ  %١٠٠(سعودي  ١٠اإلصدار  برنامج المصحح اآللي
قاعدة بیانات متكاملة  منبر تربوي).  ٤٨٠٠في أكثر من 

یشمل على ملف .  إلدارة شئون االختبارات (عربي /انجلیزي)
التصحیح جدول المواصفات، ب أوراق اإلجاباتوسجل الطالب 
الرصد والتفقیط إلخراج النتائج النھائیة لالنتظام اآللي و

وموقع نور  صدیر وتورید من أكسلأمكانیة ت.  واالنتساب ألیا
التمثیل بو ةوإحصائی ةوموجز ةریر تفصیلیاتقللمدارس. 

 منفذ سھل االستخدام وقوي األداء وعالي االعتمادیة.. البیاني
جمیع الجامعات السعودیة بنجاح والكثیر من المدارس  في

  .والمعاھد والكلیات الحكومیة واألھلیة

  مجانا  ١  ٢٠٠٠

  ٦٠٠  ٣٫٠٠٠  ٠٫٢٠  ورق إجابة عربي أو إنجلیزي

  ٦١٠٠  المجموع

والرقم الضریبي  %٥المضافة  القیمة
٣٠٠٠٣٧٦٦٨٦٠٠٠٠٣  

٣٠٥  

 ٦٤٠٥ لایر فقط ستة آالف وأربعمائة وخمسةاإلجمالي: 

  
  شروط العرض:

 والضمان سنة التورید خالل شھر من تاریخ التعمیدالعرض ساري المفعول لمدة شھر من تاریخھ و •

 النت. عن بعد بواسطةالتدریب تثبیت البرنامج من موقعنا على اإلنترنت و •
  طریقة الدفع نقداً قبل التورید بالنسبة للشركات أو تعمید حكومي والتورید للمستودعات مباشرة. •


