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تعليمات الطلبة قبل االمتحانات
 -1ىلع الطالب استخدام أجهزة الحاسب اآللي؛ ألن أجهزة الهاتف املحمول ال تدعم نمط االمتحان
بنفس الكفاءة والفاعلية.
 -2سوف يتم إجراء جميع االختبارات من خالل منصة التعليم اإللكتروني ( ،)Moodl eوستكون عملية
املراقبة من خالل برنامج ).)MS Team/Mi crosof t Teams
 -3ال يمكن للطالب إجراء االختبار دون تسجيل الدخول أوالً إلى) ، (MS Teamمع التأكيد أن الطالب
املخالف لذلك يعطى صفرا.
 -4يجب التأكد من تاريخ االمتحان ،والتوقيت ،واملدة الزمنية لكل املقرارات املسجلة.
 -5سوف يتم منح نصف ساعة بعد وقت االمتحان لكي يتمكن الطلبة من رفع امللفات يف املقررات
التي تتطلب ذلك ،ولن يتم قبول أي ملف بعد الفترة املحددة .علما بأن هذه الفترة مخصصة لرفع
امللفات وليست لإلجابة ىلع أسئلة االمتحان.
 -6يجب االلتزام بالقوانين واألنظمة املتبعة خالل أداء االمتحانات ،مع ضرورة االطّالع التّام ىلع
القوانين واللوائح الطبّقة ىلع املخالفين.
 -7كن ىلع علم بأنّ املخالفات األكاديمية من أي نوع مثل (النسخ والغش) ىلع سبيل املثال ال الحصر
محظورة تمامًا.
 -8سوف يتم إحالة جميع حاالت الغش إلى لجنة التحقيق ،وسيتم تطبيق العقوبات بناءً ىلع اللوائح
واألنظمة املعمول بها.
 -9تأكد من جاهزية وسائل التّعلم املهمة ألداء االمتحان كــ (أجهزة الكمبيوتر ،والكاميرات ،واالتصال
باإلنترنت ،واآلالت الحاسبة وما إلى ذلك .)...
 -10ضمان تسجيل الدخول إلى منصة ) (MS Teamباستخدام حساب (  ،)@mynct .edu.omوذلك قبل 15
دقيقة من بدء االمتحان ،مع وضع آلة التصوير (الكاميرا) ،وناقل الصوت (امليكرفون) يف وضعيّة
التشغيل.
 -11يجب إبراز البطاقة الجامعية التي تثبت هوية الطالب للمراقب حين يطلب منه ذلك ،ويف حالة
فقدان البطاقة يمكن إبراز البطاقة الشخصية ،أو رخصة القيادة .ولن يسمح للطالب بأداء االمتحان
ما لم يثبت هويته خالل  15دقيقة قبل بداية االمتحان.
 -12لن يمنح الطالب املتأخر يف الدخول إلى االمتحان بدون عذر رسمي وقتًا إضافيًا ،ولن يسمح له بأداء
االمتحان بعد مرور نصف ساعة من بدء االمتحان ،وال يحق للطالب مغادرة االمتحان قبل نصف السّاعة
األولى.
 -13يجب الحفاظ ىلع لبس الزي الرسمي املناسب خالل حضور االمتحان.
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 -14سوف يظهر رابط اجتماع ) (MS Teamالذي سيتم استخدامه للمراقبة يف منصة التعليم اإللكتروني
( )Moodl eقبل يوم من االمتحان ،وىلع الطالب التواصل مع محاضر املقرر الدراسي عبر البريد
اإللكتروني يف حالة عدم ظهور الرابط.
 -15يجب ىلع الطالب اتّباع إرشادات مركز مصادر التعلم الستخدام برنامج ).(MS Team
تعليمات الطلبة أثناء االمتحانات
 -1يجب املوافقة ىلع التعليمات واإلرشادات املرفقة مع االمتحانات.
 -2االستمرار يف تشغيل آلة التصوير (الكاميرا) طوال مدة االمتحانات ،حيث إنّه سيتم تسجيل وقت
أداء االمتحان كامال.
 -3انتبه إلى أن إيقاف تشغيل آلة التصوير (الكاميرا) ،أو االبتعاد عن محيط آلة التصوير (الكاميرا) يف
املنصات املعتمدة يعتبر انتهاكًا للوائح وأنظمة أداء االمتحان.
 -4كن ىلع علم بأنه سيتم تطبيق العقوبات ىلع أية مخالفة ،بما يف ذلك ىلع سبيل املثال ال
الحصر
أ .محاولة التحدث أثناء االمتحان.
ب .التشويش ىلع اآلخرين بأية وسيلة خالل سير االمتحان.
ج .مساعدة الطالب اآلخرين باإلجابات.
 -5يجب ىلع الطالب استخدام خاصية رفع اليد يف ) (MS Teamيف حالة وجود سؤال فني أو استفسار.
 -6يجب تقديم أي ملفات مطلوبة يف املنصات املعتمدة يف الوقت املحدد ،والتقديم املتأخر غير
مقبول.

