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ئنا
 
عزأ

 
لطلبة أ

 
الطالع يرجى أ

 
م أ

 
اللتزأ

 
 :بما ياتي وأ

او   بدء بنصف ساعة )من خالل التاكد من وجود شحن كافي لجهاز الموبايلالقبل  لالمتحانالتقنية المساعدة بيئة الة تهيئ  -1

استخدام , يفضل (مصدر انترنيت جيد حيث يفضل االشتراك من خالل انترنيت شبكات االتصال, مصدر شحن اضافي

الموبايل واالتصال بانترنيت االبراج االعتيادي وانترنيت الشبكات معا. حيث تم ابالغنا بانه سوف لن يكون هناك انقطاع  

 وفي حال حدوث اي مشكلة عامة ستتخذ الكلية االجراء الالزم لصالح فترة االمتحان ان شاء هللا لبانترنيت الشبكات خال

 الطلبة.

 هذه الفترة.. حيث تم اختيار هذا الوقت لكون االنترنيت سريع خالل ثالث ساعات يبدا االمتحان الساعة التاسعة صباحا ولمدة -2

 نية( خالل االمتحان. جلب هوية تعريفية ) هوية الطالب او هوية االحوال المدنية او البطاقة الوط -3

دقيقة. سيتم دعوة الطالب الى القاعة االمتحانية   20كترونية قبل بدء االمتحان ب لالحضور الى القاعة االمتحانية اال -4

 . نصف ساعةطالب قبل بدء االمتحان بلل البريد االلكترونيرسالة الى  من خالل(  Meet)باستخدام برنامج  االلكترونية

على بعد مناسب )لكي يكون  ووضع الموبايل ومواجه لكاميرة الموبايل االلتزام بالزي الرسمي والجلوس في مكان هادئ  -5

وتسجيل  هي للتاكد من هوية الطالب  Meetاالتصال عبر برنامج ث ان الغاية من ي. حالطالب مرئي بالنسبة للمراقب(

مع مراعاة  وكذلك لالجابة على اسئلة الطلبة اثناء االمتحان,  لبةحقوق الطحضوره لالمتحان الكترونيا وفيديويا لضمان 

 واخذها بنظر االعتبار اثناء االمتحان.  ظروف بعض الطلبة المختلفة

اضافة )اسم الطالب استخدام االيميل الرسمي للطالب )بالنسبة لطلبة الدراسات العليا( وايميل عادي لطلبة الدور التكميلي مع  -6

وبغالفه سوف لن  حسب الفيديو المرسل الى الطلبةفي اعدادات االيميل والثالثي باللغة العربية + صورة حديثة للطالب( 

 يسمح للطالب االنضمام الى الصفوف االلكترونية الداء االمتحانات. 

وكذلك اي  ذج المطلوب وكما في المرفقات()مخططة حسب النمو A4 واوراقواقالم  تهيئة مستلزمات االمتحان من حاسبة  -7

 Bodeمثال الورق البياني, ورق الرسم الهندسي, ورق لوغارتمي, ورق  متحاناتنوعية ورق يحتاجها الطالب في بعض اال

Plot.الخ..... , 

 :  ثالثة اجزاءاالمتحان االلكتروني سوف يتكون من  -8

 ( Meet) .من الدرجة الكلية %50  –ساعة  1:30الوقت  –تحتاج الى حل ورقي )سئلة التقليديةاال( -الجزء االول: •

 Google) .من الدرجة الكلية %20 –دقيقة  30الوقت  – (MCQ)اسئلة الخيارات المتعددة  -الجزء الثاني: •

classroom ) 

 Google) .من الدرجة الكلية %30 –الوقت ساعة واحدة  – (Short answer)اسئلة  -الجزء الثالث: •

classroom ) 

 Googleاما منصة ال). ديويةيللمراقبة الفالجزء االول من االمتحان وكذلك اسئلة لعرض  Meetسيتم استخدام منصة  -9

Classroom  لجزء الثاني والثالث من االمتحان. ألسئلة ا( فسيتم استخدامها 

 Googleالتي سيتم امتحانها الكترونيا من خالل )االنضمام الى الصفوف االلكترونية الخاصة بالمواد يتوجب على الطالب  -10

Classroom)  ويتم ذلك من خالل الموبايل حصرا وبااليميل الرسمي للطالب الذي سيتم تزويده به. وذلك الن عملية اخذ

ى يجب عل .لتسليم االجابة محددمخصص , ولكون الوقت الالصور الوراق االجابة وتسليمها يكون اسهل باستخدام الموبايل

 الطالب االنضمام الى صفوف بعدد المواد التي يدرسها.

سوف يكون االمتحان مفتوح المصادر )لطلبة الدراسات العليا فقط( وبامكان الطالب استخدام كافة المصادر والمراجع  -11

 المطبوعة فقط. 

 ظهور ورقة االجابة بشكل كامل. تصوير االجابات للجزء االول من االمتحان بشكل واضح والتاكد من  -12

وعرض االسئلة والي سبب كان. وسيتم اهمال   للجزء االول اليسمح للطالب بالدخول الى القاعة االمتحانية بعد بدء االمتحان -13

من قبل مدير قاعة   اجابة الطالب لهذا الجزء من االمتحان حتى في حال قيام الطالب بتسليم االجابة. ويتم اعالم الطالب

يتوجب   حيث .بكونه حضر متاخرا وهذا مخالف لتعليمات االمتحان االلكتروني المبلغ بها الطالب ويسجل ذلك فيديويا المراقبة

 على الطالب الحضور الى االمتحان قبل موعده بنصف ساعة للتاكد من هوية الطالب من قبل المراقب.

ثبت انقاطع الطالب في حقل مالحظات مدير القاعة سيوقدر االمكان  نقطاع عن المراقبة الفيديويةاال على الطالب عدم -14

  .ويسجل ذلك فيديويا للتدقيق الحقا   االمتحانية االلكترونية

 االجابة على اي اتصال اثناء االمتحان وفي حال حدوث ذلك سيكون االتصال مسجل فديويا وستعتبر محاولة للغش. يمنع -15

 بط واالمتناع منعا باتا عن اي عمل من شأنه اإلخالل بالنظام وحسن سير اداء االمتحان. ضااللتزام بالسلوك المن -16

 

 االمتحان ألداء للطلبة خاصة وجيهاتت

 االمتحان التكميلي( + )طلبة الدراسات العليا 
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عبارة عن اسئلة تقليدية ) حل على اوراق االجابة ( ومن ثم يقوم الطالب بتسليم صور  سوف يكون الجزء االول من االمتحان  -17

. مع مراعاة تخطيط ورقة االجابة وكما مرفق في (Google Classroomمن اوراق االجابة لالستاذ من خالل رابط في ال )

 الملحقات.

(, سيفتح للطالب االمتحان الثاني )امتحان  Google Classroomابة للسؤال االول من خالل )بعد ان قام الطالب بتسليم االج -18

سوف يقفل  و. دقيقة لالجابة على االسئلة وعمل ارسال لالجابة 30( ويكون للطالب وقت MCQ اسئلة الخيارات المتعددة

 المخصص لهذا الجزء من االسئلة.  زام بالوقت رابط استالم االجابات عند انتهاء فترة النصف ساعة لذلك على الطالب االلت

بعد ذلك سيفتح للطالب االمتحان الثالث )امتحان اسئلة االجابات القصيرة( وهنا ايضا سيكون للطالب وقت ساعة كاملة   -19

سوف و .المذكورة سابقا( وعمل ارسال لالجابات خالل المدة Google Classroomاالسئلة مباشرة من خالل )لالجابة على 

في  يقفل رابط استالم االجابات عند انتهاء فترة الساعة لذلك على الطالب االلتزام بالوقت المخصص لهذا الجزء من االسئلة.

بة على االوراق عن طريق الرابط واليحتاج الطالب االجا  (Google Classroom)في  مباشرةهذا الجزء تكون االجابة 

   يدويا.

 .عند هذه المرحلة سوف ينتهي االمتحان 

 

 

 

 

 

 خاصة باالمتحان االلكتروني للطلبة تقنية نصائح

 
وفي هذه الحالة سوف لن يحتاج   Meet)من الممكن للطالب استخدام جهاز الحاسوب )يفضل( لغرض المراقبة الفديوية ) -1

دقيقة(. ولكن بعد انتهاء الوقت المذكور  20الطالب لجهاز الموبايل نهائيا خالل الجزء االول من االمتحان )اول ساعة و

( بواسطة الموبايل لكون Google Classroomدقائق لتسليم صور من اوراق االجابة من خالل الـ) 10سيكون هنالك 

 ستخدام الحاسوب.العملية اسهل من ا

الصفوف والتاكد من اضافة  وباستخدام االيميل الرسمي للطالبعلى جهاز الهاتف  Google Classroomتنصيب برنامج  -2

 . دروس االمتحاندرس من الخاصة بكل 

ث لتالفي حدو يفضل ان يعمل الطالب مغادرة لكل الحسابات في هاتفه )او الحاسوب( والدخول بايميل الطالب الرسمي فقط -3

 اي اشكال.

عن طريق  بالنسبة للطلبة الذين لديهم موبايالت حديثة ذات دقة عالية في اخذ الصور. يرجى مراعاة ارسالها بدقة معتدلة اما  -4

وخزنها على الهاتف ومن ثم  لها  (Screenshot) رة اوعن طريق اخذ صورة ومن ثم اخذ سكرين شوتيتغيير اعدادات الكام

 .google classroomة تحميل الصور على الوذلك لتسريع عملي ارسالها,

      للصفحة او اغالقها Refreshفي حالة انقطاع االنترنيت خالل الجزء الثاني والثالث من االمتحان, يتجنب الطالب عمل  -5

االسئلة  بالصفحة نفسها( لحين رجوع االنترنيت. وبخالفه سوف يفقد الطالب كل االجابات وعليه االجابة على الطالب ) يبقى 

 مرة اخرى.

عمل ارباك يالكتابة بلغة واحدة )العربية او االنكليزية( لكون الدمج بين اللغتين سوف في الجزء الثالث من االمتحان يفضل  -6

 لدى الطالب من خالل الطباعة وكتابة االجابة الكترونيا. 

 لضمان عدم مسح اجابات الطالب.( بعد انتهاء االمتحان Google Classroomالصفوف االكترونية ) الخروج منعدم  -7

 لمسح الصف ومغادرته. (Leaveعدم اختيار )هو المقصود 

قبل  لبةعلى الطلبة التواصل مع اقسامهم لغرض اجراء امتحان تجريبي للتدرب على الية االمتحان ولحل اي اشكال لدى الط -8

 . لية االمتحان من خالل االمتحانات التجريبيةويتحمل الطالب مسؤولية عدم التدرب على ا نخراط في االمتحان الحقيقي.اال
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 مواصفات ورقة االجابة للطلبة 

 
   هوتخطط من قبل الطالب كما بالشكل ادنا   A4ورقة  -1

. ويتم تنبيه الطالب بذلك من  يتم اضافة المعلومات الموجودة بالنموذج من قبل الطالب ويكون الطالب مسؤول عن صحتها -2

 . االلكترونية خالل مدير القاعة االمتحانية

 

                     

 

 

 

 

 

 

-اسم الطالب :  

-: لطالبارقم هوية   

-توقيع الطالب:  

-اسم المادة :  

1 OF 4 

    كاالتيترقيم االوراق االمتحانية االربعة للطالب 

  

1 of 4  بالنسبة للصفحة االولى من االجابة 

2 of 4  من االجابة للصفحة الثانيةبالنسبة 

3 of 4 بالنسبة للصفحة الثالثة من االجابة 

4 of 4  بالنسبة للصفحة الرابعة من االجابة 

 

4cm 
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  )لطلبة الدراسات العليا+االمتحان التكميلي( االمتحانمخطط تفصيلي اللية االمتحان خالل يوم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


