
 تعليمات االمتحانات عن بعد

 تحضير استمارة االمتحان

على محاضر املساق أن يقوم برفع نماذج االمتحان ملوعدي "أ" و"ب" للمودل، وتسليم نسخة لبريد قسم 

املستوى،  ( وتشمل جميع التعليمات الخاصة )املادة، اسم ملحاضر،qexams@qsm.ac.ilالتحصيل )

الفصل، تاريخ االمتحان، مدة االمتحان واملواد املساعدة املسموحة في االمتحان، وتعليمات أخرى( في 

أسابيع قبل موعد أول امتحان. كما يقوم املحاضر بإعالم الطالب عن أية مادة  موعد أقصاه ثالثة

 مساعدة مسموحة في االمتحان، وذلك خالل األسبوع األخير من الفصل.

ضر املادة هو املسؤول عن رفع االمتحانات للمودل واتاحتها للطالب يوم  وساعة االمتحان، ذلك يشمل محا

 التعريفات الالزمة في املودل.

زوم ف على العلى محاضر املادة التواجد خالل االمتحان لتوجيه الطالب والرد على استفساراتهم واالشرا

 واملودل.

 

 تنظيم االمتحانات:

بتنظيم عملية املراقبة في االمتحانات، وهو املسؤول عن عملية توجيه التحصيالت الدراسّية يقوم قسم 

 املراقبين قبل االمتحانات.

 في يوم االمتحان. حواسيب املراقبةغرف قوائم املمتحنين وفق  بتجهيز التحصيالت الدراسّية يقوم قسم 

بإعالم إدارة الكلية عن سير األمور في االمتحانات، وفي حالة سلوك غير التحصيالت الدراسّية يقوم قسم 

 سوي من قبل أي طالب خالل االمتحان ينبغي إعالم عميد الطلبة بذلك.  

 

 نقل العالمات وتسجيلها واالعتراض عليها

التي  مدرس املادة مسؤول عن تصحيح وتدقيق االمتحانات الشهرية والنهائية والبحوث الخاصة باملواد

قسم ل والتأكد من وصولهابشكل صحيح،  ملنظومة املحاضر يدرسها، وهو مسؤول عن نقل العالمات 

 في كل فصل دراس ي. التحصيالت الدراسّية
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عليها وبعد انتهاء فترة املراجعة، أي  االلكتروني رسمية بعد توقيعه حاضر امل رصدهاالتي ي العالماتتعتبر 

 األكاديمي. عميدتعديل بعد ذلك بحاجة إلى تصديق من رئيس القسم وال

 ال يجوز االعتراض على أية عالمة بعد مض ي أسبوعين من تاريخ إعالن النتائج في كل فصل.

إجابات الطالب في  أيام من تاريخها، وعليه كتابة مالحظاته على 7على املحاضر فحص االمتحانات خالل 

 املودل

 ملحاضر املادة عن طريق بريده االلكتروني التوجه االمتحان الخاص به يمكنه االعتراض علىاذا أراد الطالب 

 مع األخذ بعين االعتبار أن العالمة بعد االعتراض هي العالمة النهائية حتى لو كانت أقل. أو املودل،

م يتقدلرد على طلب االعتراض، على أن ال تزيد مدة الفحص على أسبوعين من تاريخ بايقوم محاضر املادة 

 .االعتراض

 .لقسم التحصيلاالمتحان عالمة  إرسالباالعتراض يقوم املحاضر بعد فحص 

 يحق للكلية تحديد عدد االعتراضات التي يمكن للطالب أن يقدمها.

 من مرة.ال يحق للطالب االعتراض على نفس االمتحان أكثر 

في حالة وجود اعتراض استثنائي يحال األمر إلى عميد الطلبة التخاذ اإلجراءات املناسبة وعرضه على لجنة 

 وعميد الطلبة ورئيس القسم. الصلة ذي العمادةاستئناف مهنية تتكون من 

 

 الغش في االمتحانات والواجبات:

 لدراستها وإصدار القرار املناسب.قضية محاولة أو تلبس الطالب بالغش تحال إلى مجلس الضبط 

إذا حاول الطالب الغش و/أو ضبط في االمتحانات متلبًسا بالغش، أو كان مساعًدا على الغش، تعتبر عالمته 

صفًرا في تلك املادة، وفي حالة الغش و/أو ضبطه متلبًسا بالغش للمرة الثانية يعطى إنذاًرا، وفي املرة 

 ة دراسية كاملة.الثالثة يفصل من الكلية ملدة سن

ويحال للجنة ، فإنه يعتبر متلبًسا بالغش شخصية طالب آخر أو العكسإذا ضبط الطالب متلبًسا بانتحال 

 .الضبط



 للطالبامتحان كل 
ً
 ذاتيا

ً
 وحده. يقدمه الطالب يجب أن يكون عمال

مواضيع االمتحان، الختباره ب أو االتصال بهاستدعاء الطالب  ملحاضر املادة يحق له االمتحانعند تسليم 

بنفسه. في حالة تم التأكد من قيام  االمتحان كتابةوذلك في حالة شك املحاضر بأن الطالب لم يقم ب

صدار القرار إل  تقديم شكوى ضد الطالب للجنة الضبطب، يقوم املحاضر االمتحانالطالب بالغش في 

بحقه )يتوجب على الطالب الرد على استفسارات املحاضر واتصاله لغاية ساعتين من انتهاء  املناسب

 االمتحان(.

، وينطبق عليها ما ينطبق على والوجاهية وعن بعد هذا النظام يشمل كذلك االمتحانات العملية واملحوسبة

 .سائر املواد

 

 أنظمة ومعايير سلوكية وقت االمتحان عن بعد: 

 أن يعمل وفق تعليمات وتوجيهات املراقب في االمتحان.على الطالب 

على الطالب أن يدخل للقاء االمتحان قبل املوعد بنصف ساعة على األقل، عن طريق رابط املساق املعتاد 

 .      )لقاء الزوم لالمتحان مسجل( في املودل

                       

 ّر  ع  على الطالب أن ي  
 

ودل، من خالل رقم هويته الشخصية ورقم الدخول املعن نفسه من خالل منظومة  ف

 .السري الخاص به

)لقاء الزوم ثوان على األقل، 10على الطالب اظهار بطاقة الهوية وعرضها بصورة واضحة أمام الكاميرا ملدة 

 )تقع املسؤولية على الطالب إلخفاء تفاصيله الشخصية الخاصة في بطاقة الهوية(. ،لالمتحان مسجل(

ب الدخول للزوم باسمه الكامل كما هو مدون في املنظومة واملودل، ويمنع استخدام اختصارات على الطال

 أو رموز السمه.



على الطالب أن يشغل الكاميرا طيلة االمتحان، في حالة إطفاء الكاميرا أو خروج الطالب من لقاء الزوم أو املودل 

 يرفع به تقرير للجنة الضبط.

ترة االمتحان أمام الكاميرا لوحده منفردا، وعليه التزام الهدوء التام ويمنع على الطالب التواجد طيلة ف

 الحديث دون اذن

يتوجب على الطالب أن يبقى أمام الكاميرا طيلة االمتحان، ويمنع تحركه إال في حاالت خاصة وبعد موافقة 

لب واحد في نفس املراقب، ويكون ذلك بعد أن يعلم الطالب املراقب. وال يسمح بخروج أكثر من طا

 الوقت.

 الحاجة أن يطلب من املمتحن التعريف عن نفسه عن طريق بطاقة الهوية. ديحق للمراقب عن

على الطالب التزود بأدوات كتابة وأدوات رقمية مناسبة لرفع املستندات )كاميرا، مايكريفون، طابعة، ماسح 

 ضوئي..(

ّجل في استمارة عند دخول الطالب لالمتحان يمنع استخدام أي مواد  مساعدة غير املسموحة وفق ما س 

 األسئلة أو/وفق تعليمات املراقب واملحاضر.

 على الطالب كتابة تفاصيله الشخصية على ورقة االمتحان وفق توجيهات املراقب وذلك قبل بداية االمتحان.

 مع بداية االمتحان يقوم املحاضر بكشف االمتحان للطالب عن طريق املودل.

 تحدث مع طالب آخر خالل االمتحان أو تمرير مواد بين الطالب بأي وسيلة كانت.يمنع ال

 ، يمكن استخدام الهاتف عند التسليم فقط.يمنع استخدام الهاتف النقال أو أي جهاز آخر خالل االمتحان

 ورفعهيمكنه استخدام الهاتف لتصوير االمتحان عند إنهاء الطالب لالمتحان أو عند انتهاء وقت االمتحان 

 للمودل )يجب االحتياط وتسليم االمتحان قبل انتهاء الوقت تحسًبا ألي طارئ(.

 بعد خروج الطالب من لقاء االمتحان في الزوم يتوجب عليه الخروج من املودل بالتزامن مع ذلك.

 في حالة خروج الطالب من لقاء االمتحان في الزوم واستمرار تواجده في املودل يحال للجنة الضبط.

 بكل حدث غير سوي خالل االمتحان.
ً
 خطيا

ً
 يسلم املراقب تقريرا

  أيام من تأريخ االمتحان. 7يقوم محاضر املادة بفحص االمتحانات ورصد العالمات خالل 


