
 2021-2020للعام الدراسي  األولللفصل الدراسي متحانات االلكترونية التعليمات الخاصة باال

 

ضع صورة حديثة في حساباتهم الشخصية على االيميل الجامعي الرباعي باللغة العربية ووضع االسم   -1

لتعرف على الطالب بشكل صحيح وتجنب تشابه األسماء الثنائية أو الثالثية لغرض ا معهدالخاص بال

 .ي إجابة من أي حساب شخصي للطالب ال يتوافق مع هذه التعليماتوسوف يتم اهمال ا

 .ارتداء الزي الرسمي اثناء تأدية االمتحان -2

 .( A4 مواد قرطاسية ، أوراق،  هوية الطالب) تهيئة مستلزمات االمتحان -3

 .مكان مناسب داخل المنزل يتسم بالهدوء قدر اإلمكانفي  الجلوس -4

توفير كافة المستلزمات الفنية من توفر جهاز حاسوب او البتوب جهاز لوحي او جهاز موبايل العمل على  -5

 .ومحاولة تأمين مصدر بديل للتيار الكهربائي في حال انقطاعه وتأمين اإلنترنيت قدر اإلمكان

الصريح والقسم العلمي والمرحلة والشعبة في  رباعييكتب عليها االسم ال (A4) تهيئة أوراق بيضاء  -6

كل ورقة على الجانب األعلى األيمن من الورقة سيتم استخدام هذه األوراق لرفعها الحقا على المنصة 

 .بة على الورقة االمتحانيةبعد إتمام اإلجابة في األسئلة التي تتطلب اإلجا

صف نقبل وقت االمتحان بيقوم الطالب بالدخول إلى الصف اإللكتروني الذي سيتم تخصيصه لالمتحان   -7

 .ساعة على األقل واالطالع على تعليمات االمتحان وااللتزام بها

ق أو خالل االمتحان في أي وقت ان يتم مطالبة الطالب بفتح كاميرا الجهاز بدقائ باالمتحانقبل البدء  -8

ل عشوائي من قب وإبراز صورته وهويته فينبغي على الطالب التهيؤ لهذا االجراء الن ذلك سيتم بشكل

 يةناللجنة االمتحا

يتم تبليغ السيد المراقب حول هذا االستفسار والذي سوف يقوم بدوره بالتواصل في حال وجود استفسار   -9

 .عن هذا االستفسار اإلجابةرس المادة لغرض مع مد

في حال وقوع مشكلة فنية او تقنية او انقطاع االنترنيت او الكهرباء يجب على الطالب عدم إعادة تحميل  -10

وسيتم رفع النموذج وغلقه مباشرة  االمتحانالصفحة التي هو فيها الن ذلك سيقوم بحرمانه من تكملة 

نتظار لحين عودة االتصال لغاية اخر سؤال قام بحله. وعليه ينبغي على الطالب عدم فعل أي شيء واال

 . وتكملة الحل باألنترنيت

ي حال إتمام اإلجابة على االمتحان يقوم الطالب برفع نموذج اإلجابة وستصله رسالة بإتمام العملية ف -11

 .بنجاح وعندها يكون الطالب قد اتم ما هو مطلوب منه

عدم الشعور باإلحباط في حال حدوث مشكلة فنية او تقنية ومعرفة ان هنالك العديد من المحاوالت ستتم  -12

 .الحقا وان ذلك ليس نهاية المطاف حيث سيؤثر ذلك بالتأكيد على بقية االختبارات
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