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 LMSتعليمات للطلبة بشان االختبارات النهائية في نظام 
  

قبل الموعد المحدد لالختبار بنصف ساعة   teamsــ يتعين على الطالب الدخول إلى الشعبة في برنامج  1
من   للتحقق  للمراقب  الجامعية  الهوية  إبراز  مع  اسمه  على  النداء  عند  حضوره  واثبات  الكاميرا  وتشغيل 
الكاميرا   فتح  عليه  يتعين  كما   ، لحضوره  المراقب  إثبات  قبل  االختبار  أداء  له  يجوز  وال   ، شخصيته 

ذلك   ويشمل  االختبار  فترة  طوال  الالئق  والصوت  اللبس  بارتداء  الطالب  ويلتزم   ، المختلطة  الشعب 
إل  الموجه  المراقب  والكاميرا  يوبتعليمات  الصوت  بفتح  يتعلق  فيما  ، وخصوصاً  بعد  االختبار عن  أثناء  ه 

teams يعد إخالاًل بنظام االختبارات   ة ذلك فطوال فترة االختبار ، ومخال ، . 
 
 ة. ــة اإلنجليزيــساعات للمقررات باللغ 3ة و ـــة العربي ـــللمقررات باللغارات ساعتين  ــــ مدة االختب  2
 
ويختار الجزء    teamsمن خالل برنامج    LMS ــ في الوقت المحدد لبدء االختبار يفتح الطالب نظام    3

ثم يبدأ بقراءة األسئلة ، وبعد االنتهاء من اإلجابة يضغط على زر  (  )    األول لألسئلة المميزة بعالمة
  (   )    ثم الجزء الثالث  (  )    ( ثم يتجه للجزء الثاني   submit all and finish)سلم الجميع وأنهي /  

 ملتزماً بالتوقيت المحدد لكل جزء ، وليس هناك مراجعة للجزء الذي ينتهي الوقت المحدد له . 
 
لب في الدخول لالختبار ال يترتب عليه إضافة مدة مقابل تأخره ، وال يجوز له التأخر أكثر  ــ تأخر الطا   4

 دقيقة من بداية االختبار المحدد في جدول االختبارات .  30من 
 
عدم    مع،  ــ تكون اإلجابة عن األسئلة المقالية بكتابتها مباشرة في مربع النص باستخدام الكيبورد فقط    5

، وفي حالة وجود استفسار يتم باستخدام خاصية رفع اليد في    (   copy paste)   واللصق  القص استخدام 
 وال يتحدث حتى يسمح له المراقب .  teamsالنظام اآللي لبرنامج 

 
ــ من لديه اختبارين تعارض في يوم واحد يلتزم بدخول اختبار المقرر المحدد له باإليميل المرسل له    6

 ح له بدخول االختبار األساسي حتى في حالة عدم دخوله اختبار التعارض . من الكلية ، ولن يسم
 
ــ يمكن للطالب التواصل مع الدعم الفني خالل فترة االختبار للسؤال عن إي مسألة فنية متعلقة بالنظام    7

 (.  69622690،  60008156،  60005491من خالل أرقام الدعم الفني ) 
 

إلثبات حضور ومراقبة الطالبات المنقبات في جميع المقررات    60004751ــ كما تم تخصيص تليفون  
 .  whatsappعن طريق 

 ( .  60018668،  60005194ولالتصال على الكنترول يكون من خالل األرقام التالية ) ــ 
  صباحاً حتى نهاية الوقت  9ــ االتصال على األرقام المذكورة أعاله فقط خالل أيام االختبارات من الساعة  

 المحدد آلخر اختبار في اليوم . 
 ــ ال يقوم الدعم الفني بالتحقق من تحميل اإلجابة ، وإنما يقع ذلك على الطالب . 

 لجنة االختبارات                                                                                           
 


