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 عن بعد اتاالمتحانقواعد 

 :مقدمة

 Safe) وباستخدام برنامج  (الموودل)ق منظومة المنهاج االلكترونية متحان طالب الكلية عن بعد عن طرييتم ا 

Exam Browser SEB ) ى يتمكن الطالب من الدخول عل البحيث حيث يوجد رمز لالمتحان معد مسبقا

كل    Zoomالرمز، وأيضا يتم االشراف علي تلك االمتحانات عن طريق تطبيق  هذااالمتحان اإل عن طريق 

 :لتلك االمتحانات وهي كالتالي قواعدوتم تحديد  .فريق علي حدى في وجود المشرف التعليمي لكل فريق

 

قبل بدء موعد الامتحان علي  ل جهاز الهاتف النقال من خال  zoomعلي الطالب الدخول الي رابط ال  .1

  .بربع ساعة ألاقل

املوجود بها مع ضرورة تصوير الغرفة     zoomالجتماع   كتم الصوت عدم علي الطالب فتح الكاميرا و  .2

ظهر بالكامل منفردا 
ُ
، ووضع الهاتف النقال في زاوية  مناسب يتم تحديدها من قبل املشرف ، بحيث ت

 .الطالب واملكان املحيط به بوضوحالشاشة 

ه، مع مالحظة بانه سيتم بجوار او اجهزة الكترونية مادة علمية التأكد من عدم وجود اي على الطالب  .3

 .السماح في بعض الامتحانات باستخدام ورق ابيض للحل الخارجي

تنزيل امللف ب يقوم  ، ومن ثم الخاص به يقوم الطالب بالدخول على املودل عن طريق جهاز الحاسوب .4

، ثم ادخال الرمز الخاص  SEBوفتحه للدخول على برنامج  ( امللف الابيض )  الخاص باالمتحان

 .  zoom  بالبرنامج والذي سيقوم املشرف بإعطائه للطلبة عن طريق  اجتماع

ل املودل لكي يتمكن من الدخو ه على على الطالب ادخال اسم املستخدم وكلمة املرور الخاصة ب .5

 . حان، وعليه يتحمل الطالب املسؤلية كاملة عند نسيان رمز الدخول لحساب املوودل الخاص بهلالمت

 . عند دخول الطالب لالمتحان سيقوم املشرف بإعطائه الرمز الخاص باالمتحان .6

على الطالب التأكد من اجابة كل سؤال قبل الانتقال الي السؤال التالي، النه عند الانتقال للسؤال  .7

 .مرة واحدة فقط ( next) مع مالحظة الضغط على زر التالييمكن الرجوع للسؤال السابق  التالي ال

يجب على كل طالب تنظيم وقته اثناء الامتحان حسب عدد الاسئلة والوقت املخصص لها  والذان  .8

 .يظهران على يمين الشاشة طوال فترة الامتحان

  .زمالؤهاو مع الحديث اثناء الامتحان سواء مع املشرف  يمنع على الطالب  .9

 .ي خخص اخرل يجب علي الطالب عدم نسخ رمز الامتحان  .11

علي الطالب الالتزام بالتوقيتات، أي في حين الانتهاء ؛  عدة اجزاءفي حال  وجود امتحان مكون من  .11

 .الي اخر وهكذا من جزء في الوقت املحدد له الثانيلجزء ل الدخول املبكر من الجزء ألاول عليه 

 .الدراسية السنة يجب عليه التواصل مباشرة مع منسق  الطالب لدى في حال انقطاع الانترنت  .12
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 .باملظهر الالئق اثناء الامتحان علي الطالب الالتزام .13

 .الاكل والشرب اثناء الامتحانيمنع  .14

واغالق الامتحان ومن ثم   submissionعليه التأكد من ضغط زر  في حال انتهاء الطالب من الامتحان  .51

، بعد ذلك   بعد انتهاء نصف الوقت  SEBسيقوم املشرف التعليمي بإعطاءه رمز الخروج من برنامج 

 .   zoomيجب على الطالب الخروج من اجتماع 

ودون  اكثر من خمس دقائق خروج الطالب من اجتماع الزوم قبل الانتهاء من الامتحان ملدة في حال  .51

 .سيتم الغاء الامتحانالاتصال بإدارة الكلية 

 .في حال تأخر الطالب عن الامتحان يتحمل املسؤلية كاملة .17

ولن ( جهاز الحاسوب والهاتف النقال ) ة في الامتحان لطالب توفير خحن لالجهزة املستخدمعلى ا .18

 .ر بهذا الخصوصتقبل اي اعذا

وذلك الستخدامه في حالة انقطاع النت ( نت الشفرة مثال ) فير انترنت بديل و يجب على الطالب ت .19

 .الاساس ي

 .يجب على الطالب الحرص على اداء الامتحان في مكان به تغطية انترنت جيدة .21

على الطلبة الذين تواجههم مشاكل تقنية تمنعهم من اداء الامتحان من املنزل ، ضرورة الحضور الي  .15

 .مقر الجامعة الداء الامتحان

 

 

 

 


