
 اعزائنا الطلبة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 لغرض انجاح تجربة االمتحان االلكتروني . يجب على الطالب المشترك باالمتحان التقيد بالنقاط التالية .    

شبكات  بإحدىضرورة تهيئة مستلزمات االجابة ) مكان هاديء+ شحن كامل للموبايل+ االشتراك  -1

قبل ربع ساعة من موعد   ة االمتحانيةصف اللجن الى لو+ الدخاالتصاالت وعدم االعتماد على الراوتر

 (  او اعادة تحميل الصفحة لتحديث محتوياتها لديك   refreshواستخدام  االمتحان

الصغيرة او التي يظهر فيها السبايرول  و مخطط وال تقبل اوراق الدفاترابيض ا  A4تكون االجابة على ورق  -2

 ويستخدم قلم غامق في الكتابة 

ومرحلته ومادة االمتحان وتوقيع  اسمه الكامل باللغة العربية  الطالبيكتب من اوراق االجابة  ورقة  كلعلى  -3

حسب من ورقة ترقم االوراق  كثربأالطالب في الزاوية العليا اليسرى من الورقة وفي حال كانت االجابة 

تسلسل االسئلة بحيث ان هذه االوراق تعتبر كدفتر امتحاني للطالب ويستطيع الطالب تهيئة هذه االوراق قبل 

 البدء باالمتحان.

بحيث ان الملف يحوي   Pdfيمكن تكوين ملف   Camera scannerباستخدام اي تطبيق لماسح الكامرة  -4

بحيث ال يظهر اي شيء  تثبيت حدود كل ورقةكل ورقة ويجب لذ صورة جميع االوراق باستخدام + بعد اخ

. يتم التاكد من محتويات الورقة وانها كاملة هنالك بعض التطبيقات تقوم بذلك تلقائيا و خارج حدود الورقة 

اضافة الى اعادة تسمية الملف باسم الطالب والمادة وكمثال على ذلك غير مقتطع منها اي جزء قبل ارسالها.

يجب على الطالب التدرب من االن على )   نهائي تبولوجي مثال احمد محمد  بالصيغة  يمكن تسمية الملف

 (ة في هذه الفقرةاحد البرامج وكيفية تكوين ملف االجابة بالشروط الوارد

باستخدام  attachmentsات مرفقة فشكل ملبقة على ترسل ملفات االجابة وبالشروط الواردة في الفقرة السا -5

بالنسبة لطلبة قسم   Classroomاو   لرياضياتالقسم  لطلبة بالنسبة   Edmodoالرسائل في برنامج

وترسل االجابة الى  مالك الصف وهو عضو اللجنة االمتحانية الذي انشأ هذا الصف ويفضل كتابة الحاسوب 

الرد باالستالم من قبل مالك  وفي نهاية االمتحان سيتم  هذه اجابتي لمادة كذا مع الشكرتعليق يثبت فيه مثال 

 الصف بان اجابتك قد استلمت .

على الطالب التقيد بالوقت المخصص لالمتحان وعدم تضييعه للوقت وضرورة ارسال ملف االجابة قبل  -6

 .وال يخرج الطالب من البرنامج اال بعد اعالمه بان اجابته قد استلمتانتهاء وقت االمتحان 

او عبارة غير واضحة فسيكون  باألسئلةعند وجود اي استفسار للطالب حول االسئلة كوجود خطأ مطبعي  -7

 لغرض االتصال به مباشرة . باألسئلةالمادة مرفق  ألستاذهنالك رقم هاتف 

 .ال يعد الجهل بالفقرات اعاله عذرا للطالب باي حال من االحوال -8

  بالنجاح والتوفيق تمنياتنا لكم   

 


