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ويتم االجابة على املنصة مباشرتا او رفع االجابات  (google classroomجميع االمتحانات ستكون باستخدام منصة ) .1

 على املنصة في حال االجابة على ورقة خارجية اذا تطلب االمر ذلك.

 .12:00الى الساعة  9:00وقت االمتحان سيكون ساعتين من الساعة  .2

 دقيقة من بدأ االمتحان. 30الطالب لالمتحان بعد مرور ال يسمح بدخول  .3

 يمكن للطالب تسليم االجابة بعد مرور ساعة من بداية االمتحان وال يمكنه قبل ذلك الوقت باي حال من االحوال. .4

ال يسمح له بأكمال اداء االمتحان ويعتبر سبب كان  أليدقيقة  20 من االمتحان لفترة تتجاوز الطالب خروج عند  .5

 االمتحان.لطالب غائبا في ذلك ا

املوجود في كالس املنضم و   Google Meet الضغط على رابطخالل من  روابط القاعاتوفق التواجد  يجب على الطالب .6

( قبل ربع ساعة من موعد google classroomالدخول الى املنصة األمتحانية )و  اليه عبر دعوة تصله عبر ايميله الرسمي

 .االمتحانبدأ 

 من وجود االسم الثالثي الصريح للطلبة والصورة الشخصية لكل طالب. التأكد .7

على الطالب الدخول الى املنصة الخاصة باالمتحان االلكتروني باستخدام البريد االلكتروني الجامعي الخاص به وعدم  .8

سم الصريح للطالب وال يتم استخدام اسماء مستعارة بأ للدخول  هاستخدام بريد الكتروني خاص وكذلك استخدام

 .ة للطالب حديثورفع صورة رسمية أو صورة معامالت 

يتطلبه ذلك من لبس مناسب وهوية ومواد قرطاسية  االستعداد لالختبار وكأنه يتم داخل الحرم الجامعي وتهيئة كافة ما .9

ح واملرحلة واختصاص القسم والكلية والجامعة في كل ( مكتوب عليها االسم الثالثي الصريA4وتحضير اوراق بيضاء )

كما يمكن للطالب استخدام اوراق مسودة لغرض  االجابة،ورقة التي قد يتم رفعها على املنصة عند الحاجة بعد اتمام 

 الحل في حال بعض االسئلة والتي تتطلب حل السؤال ملعرفة الناتج ونحوها ومحاولة ايجاد مكان مناسب داخل املنزل 

 يتسم بالهدوء قدر االمكان.

االستعداد والتهيئة التقنية وتوفير كافة املستلزمات الفنية من توفر جهاز حاسوب مع كاميرا او البتوب وجهاز موبايل  .10

مع كاميرا ومحاولة تأمين مصدر بديل للتيار الكهربائي في حال انقطاعه وتأمين االنترنت قدر االمكان وايجاد بديل 

 للطوارئ.



 

 جامعة البصرة

 

 كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات

 تعليمات االمتحان االلكتروني النهائي

2021-2020 الثانيالفصل   

 

ملنع استالم املكاملات  WiFiلة استخدام جهاز املوبايل لالمتحان يجب ان يفعل الطالب وضع الطيران ثم تشغيل في حا .11

جميع جهات االتصال (BLOCK)  اثناء االمتحان ملنع قطع االمتحان وفي حاله استخدام شبكة السيم كارت يجب حجب

  .الواردة للجهازملنع انقطاع االمتحان خالل االتصال او الرسائل  

 االنتباه الى ان مغادرة امليتنك تعني ان الطالب غير مشارك في االمتحان. .12

 االمتحان . رةلفتح الكاميرا طيلة فت التهيءيجب على الطالب  .13

من مشرف القاعة على استالم االجابة  والتأكدااللتزام بالوقت املحدد لالمتحان وارسال االجابات قبل انتهاء االمتحان  .14

 الخاصة بالطالب قبل مغادرة القاعة االمتحانية.

 التواصل مع املشرفين علىفي حال وقوع مشكلة فنية او تقنية او انقطاع االنترنت او الكهرباء يجب على الطالب  .15

 االمتحان االلكتروني في حالة الطوارئ او حدوث أي مشكلة فنية لديه.

على جميع الطالب حضور واداء االمتحان االلكتروني للدور االول وبخالفة سيفقد حقه في اداء امتحان الدور الثاني او  .16

 أي دور اخر ويعد راسبا في هذه املادة.

نها ان تودي بك الى فقدان فرص النجاح وفقدان ثقة التدريس ي عدم اللجوء الى املمارسات والسلوكيات التي من شأ .17

 واملؤسسة التعليمية بك عن طريق محاولة الغش او التحايل ونحوها.

ووجود شخص اخر في مكان االمتحان واالتصال بشخص النصية املتشابهة االجابات الحاالت التالية تعتبر حالة غش:  .18

الكاميرا/امليكروفون عمدا وفصل النت عمدا واالدعاء بوجود مشاكل تقنية لتم التهرب من اخر خالل االمتحان واغالق 

 االمتحان

ونشير  وتعديالتها في االمتحانات االلكترونية. 2000لسنة  134يلتزم الطلبة بجميع التعليمات االمتحانية النافذة رقم  .19

إذا ثبت غش الطالب أو ثبتت محاولته الغش في أي من : "( من القانون أعاله والتي تنص على20هنا الى احكام املادة )

في جميع املواضيع لتلك السنة ” اليومية أو األسبوعية أو الشهرية أو الفصلية أو النهائية يعتبر راسبا االمتحانات

 ."من سجالتها ويرقن قيدهذلك يفصل من الكلية أو املعهد  وإذا تكرر 

 

 

 االعزاء بالتوفيق والنجاحمع تمنياتنا لطلبتنا 

 عمادة الكلية


