قسم اللغة اإلنجليزية األساسية
قواعد  APEXعبر اإلنترنت
اوال قبل االمتحان
أثناء االمتحانات عبر اإلنترنت  ،تحتاج إلى:
• كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي ،
• هاتف محمول مزود بكاميرا (يجب شحنه بالكامل أو توصيله قبل االختبار).
• اتصال إنترنت سريع وموثوق .يجب عليك عدم استخدام اتصال اإلنترنت الذي يفصل بشكل متكرر أو لديه
أي مشاكل أخرى.
• بطاقة هوية صالحة (جواز سفرك) تحمل اسمك وصورتك على نفس الجانب.
هام :يجب أن يتطابق االسم الموجود على جواز السفر مع االسم الكامل الذي تستخدمه في حساب البريد
اإللكتروني الخاص بجامعة  .Atılımيرجى إظهار جواز سفرك للمراقب أثناء الفحص األمني.

 -1الكمبيوتر المكتبي او الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه إلجراء االختبار:
• يجب أال يحتوي الكمبيوتر الذي تستخدمه إلجراء االختبار على أكثر من شاشة .

• ال يسمح لك باستخدام أي برامج أو تطبيقات أثناء االختبار .يُسمح فقط ببرنامج browser software
للعمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك .يُحظر تما ًما استخدام برامج أخرى ( Anydeskو  teamviewerوما
شابه) وسيتم اعتباره خداعًا.
• أنت مسؤول عن االحتفاظ بكمية كافية من الطاقة  /الشحن .
 -2يجب أن يكون الهاتف الذي تستخدمه إلجراء االختبار :
• في وضع االهتزاز مع تشغيل اتصال  / Wi-Fiشبكة اإلنترنت الخلوية ،
• يجب ان يكون متصل بال  ID zoomالخاص باختبار المادة ،
• توصيله وشحنه بالكامل أثناء االختبار.

تحذير:
• يجب أال تغادر  Zoom Exam Classأو مقعدك في الغرفة في منزلك حتى يخبرك المراقب لدينا بذلك  -حتى
مبكرا.
إذا انتهيت
ً
● يجب ان يتم االختبار خالل جلسة واحدة .
• يحتوي االمتحان على مقدار معين من الوقت المخصص وعدد محدد من األسئلة  ،وهو مذكور بوضوح في
وحدة االختبار.
• يجب تقديم االختبار في غضون الوقت المخصص  ،قبل انتهاء صالحية مؤقت االختبار عبر اإلنترنت.
بمجرد انتهاء الموقت  ،يتم إرسال االختبار تلقائيًا وسيتم تقدير االختبار فقط من بين األسئلة التي أجبت عليها.
ً
مكتمال وال يمكن إعادة
• بمجرد إرسال نتائج االختبار و  /أو انتهاء الوقت المخصص لالختبار  ،يعتبر االختبار
تشغيله.
• سيمنعك النظام تلقائيًا من إعادة االختبار.
• سيتم تسجيل جلسة االمتحان الخاص بك.

 .IIقواعد بيئة االمتحان
أنت مسؤول عن توفير الشروط التالية في بيئة االختبار الخاصة بك.
• يجب وضع مكتبك  /طاولتك على الحائط .ال يمكنك أداء االمتحان ما لم تلتزم بهذا الشرط.
• يجب عليك االتصال بغرفة  Zoom Examقبل  30دقيقة من وقت االختبار المرسل إليك عبر البريد
اإللكتروني (انظر دليل االتصال السريع).
• بالنسبة لالختبار عبر اإلنترنت  ،يجب أن تفحص غرفتك بهاتفك الخلوي متصل بـ ( Zoomانظر فيديو
التحقق من األمان) .يجب عليك أداء االختبار في نفس الغرفة التي قمت بمسحها ضوئيًا .يجب أن تكون وحيدا
في الغرفة.

أثناء قيامك بمسح الغرفة  ،يرجى اتباع الخطوات التالية:
• مسح الجدار وراء مكتبك عن كثب مع كاميرا الهاتف الخليوي الخاصة بك.
• أظهر المساحة تحت الطاولة الخاصة بك.
• أظهر أن بابك مغلق.
• إظهار الجدران األخرى والستائر والسقف.
• إظهار األثاث اآلخر  ،بما في ذلك مكتبك  /طاولتك وكرسيك.

انقر هنا للحصول على فيديو عينة
CLICK HERE FOR A SAMPLE VIDEO

• بمجرد االنتهاء من الفحص األمني  ،ضع هاتفك الخلوي خلفك بزاوية  45درجة بحيث يمكن للمراقب رؤية
مكتبك وشاشتك بوضوح( .انظر الصور أدناه)

قاعة االمتحان عبر اإلنترنت (في )ZOOM
ً
وجاهزا في غرفة اختبار  Zoomقبل  30دقيقة من بدء االختبار بالشروط الالزمة
حاضرا
• يجب أن تكون
ً
المطبقة.
• هام :إذا وصلت بعد ذلك  ،فلن يتم منحك وقت ًا إضافيًا ألنك لم تقم بتسجيل الدخول في الوقت المحدد لبدء
االختبار.
• يجب أن تكون متصالً بغرفة اختبار التكبير طوال فترة االمتحان .إذا انقطع االتصال ألي سبب  ،فيجب إعادة
فورا .إذا تم قطع اتصالك ألكثر من إجمالي  5دقائق (في فصل واحد أو عدة قطع اتصال) طوال مدة
االتصال ً
االختبار بالكامل  ،فسيتم إلغاء االختبار.
• ال يمكن تغيير االختبار عبر اإلنترنت أو تأجيله أو تمديده تحت أي ظرف إال ألسباب قسرية.
• إذا لم تحضر إلى االمتحان  ،فسوف تحصل على  0في نتيجة االختبار.

األلبسة
• ال يُسمح بارتداء أغطية الرأس (القبعات وما إلى ذلك) أثناء االختبار  ،باستثناء األغراض الدينية.
• ال يُسمح لك بارتداء ساعة أو سماعات رأس أو سدادات أذن أثناء االختبار.

ثالثًا .الغش وانتهاكات القوانين األخرى
يجب عليك عدم الغش أو محاولة الغش في االمتحان .الغش جريمة خطيرة وهي مادة يخضع مرتكبيها
إلجراءات تأديبية بموجب الئحة االمتحانات :المادة  :20الطالب الذين يغشون او السماح لشخص ما بالغش
في االمتحان يؤدي لحصول الطالب على "( "0صفر) كدرجة ويتم إجراء تحقيق تأديبي أيضًا.

يعتبر ما يلي غشًا:
• أي تسجيل لشاشات االختبار  ،بما في ذلك  screenshotsللشاشة أو الصور أو الفيديو ،
• نسخ أسئلة أو إجابات االختبار.
• استخدام برامج االتصال المشتركة ( Anydeskو  teamviewerو  skypeوما شابه) ،
• ترك األجهزة المحمولة األخرى  /الهواتف الذكية أو متصفحات الويب أو تطبيقات البرامج أو أجهزة
الكمبيوتر قيد التشغيل أثناء االختبار ،
• استخدام مواد الموارد مثل الكتب ودفاتر المالحظات والقواميس.
• السماح لألفراد اآلخرين (بخالف الممتحن) بالحضور واإلجابة على أسئلة االمتحان والدخول والخروج من
الغرفة في زمن التواجد أثناء االمتحان .
• الوصول إلى موارد أخرى غير تلك المتعلقة باالمتحان أثناء االختبار .ال يمكنك الوصول إلى أي موارد أثناء
االمتحان (بما في ذلك مواقع الويب أو برامج االتصاالت أو تطبيقات البرامج أو أي موارد نسخ مطبوعة
أخرى المذكورة أعاله) .يجب إيقاف تشغيل جميع األجهزة اإللكترونية األخرى بخالف تلك الالزمة لالختبار
أثناء االختبار .من الضروري أن يلتزم كل من الطالب والمراقب بهذه القاعدة.

تبعات انتهاك القواعد
• إذا انتهكت قواعد االختبار عبر اإلنترنت  ،فستتلقى تلقائيًا درجة  0في االختبار.
• يتم اإلبالغ عن الغش ومحاوالت الغش على الفور إلى اإلدارة .عواقب الغش المؤكد أو محاوالت الغش سيتم
التعامل معها بشكل منفصل من قبل لجنة االنضباط في الجامعة.
• االمتحان سري .ال يمكنك نسخ أو طباعة أو حفظ أو تسجيل أو إعادة إنتاج والتقاط صورة ألسئلة او أجوبة
االختبار بأي طريقة في أي وقت .ال يمكن الكشف عن أسئلة وأجوبة االختبار أو نشرها ألي شخص قبل أو
أثناء أو بعد االختبار تحت أي ظرف من الظروف.

هام :أنت مسؤول عن قراءة جميع التفاصيل والتعليمات وفهمها بالكامل .يُتوقع منك أن تطلب من معلمك
توضيح جميع التفاصيل .إذا فشلت في فهم أي شيئ منها  ،فلن تتحمل جامعة  ، Atılımكلية اللغات األجنبية
 ،قسم اللغة اإلنجليزية األساسية المسؤولية عن أي مشاكل

