تعليمات لطالب الدراسات العليا ألداء امتحانات دور نوفمبر  2020المؤجل لدور أبريل 2021
عن بعد ( )Onlineعلى المنصة التعليمية ()Blackboard
 -1يلتزم الطالب بتوفير انترنت جيد ومستقر ويجب استخدام انترنت سلكي.
 -2يجب استخدام جهاز كمبيوتر واالعتماد على احدى المتصفحات مثل ( )Google Chromeوال ينصح
باستخدام التطبيق عبر التليفون المحمول.
 -3لضمان إتمام االمتحان ،يلتزم الطالب بتأمين اآلتي:
 جهاز ألداء االمتحان ويجب تأمين شحنه كهربائيا ً لتفادي المشاكل المترتبة على انقطاع الكهرباء.
 باقة انترنت إضافية لضمان إتمام االمتحان في حال انقطاع االنترنت السلكي.
 -4في حال تعثر الطالب في توفير جهاز أو انترنت مستقر ،يتم تعبئة النموذج بالرابط االلكتروني قبل يوم
 28مارس  2021وذلك للطالب الراغبين في أداء االمتحانات ( )Onlineبمقر الكلية.
https://forms.gle/nxoa7tE1TNfSTQFn6

 -5يلتزم الط الب بالتأكد من وجود حساب خاص به على المنصة التعليمية ( )Blackboardوكذلك وجود
جميع المواد التي يحق له أداء االمتحان فيها هذا الدور على حسابه الخاص به على المنصة.
 -6يتأكد الطالب بشكل دوري من نشاط وفاعلية حسابه عبر المنصة لتجنب حدوث مشكلة في الدخول على
الحساب ألداء االمتحان.
 -7ادخل على المنصة قبل وقت االمتحان بوقت كاف وافتح صفحة المقرر لحين بدء االمتحان مع امكانية
تنشيط الصفحة من حين آلخر.
 -8يلتزم الطالب بالدخول على االمتحان خالل التوقيت المحدد لذلك طبقا ً للجداول المعتمدة والمعلنة من قبل
الكلية.
 -9يجب قراءة وصف وتعليمات االمتحان بعناية شديدة قبل بدء االمتحان.
 -10ستظهر االسئلة بهيئة كل سؤال في صفحة مستقلة ويمكن االنتقال بين االسئلة فقط من االسهم المحددة
لذلك والموجودة بعد كل سؤال مع تجنب الضغط على ( )save and submitإال بعد اإلنتهاء من إجابة
جميع األسئلة ويمكنك متابعة وقت االمتحان أثناء أداء االمتحان.
 -11في حالة انقطاع االنترنت أو أي سبب آخر حال بين الطالب وإنهائه االمتحان يمكنه معاودة الدخول واتمام
االمتحان مادام االمتحان متاح ولم ينتهي وقته طبقا ً للجداول المعتمدة والمعلنة.
 -12تم تخصيص رقم تواصل ( )WhatsAppحتى يتمكن الطالب ارسال أي مشكلة قد تواجهه أثناء اداء
االمتحان على أن تتضمن الرسالة اسم الطالب – المرحلة – اسم المقرر – اسم المستخدم الخاص بالدخول
على المنصة التعليمية – المشكلة التي تواجهه.
 -13لمزيد من النصائح والمعلومات ،يجب مشاهدة الفيديو التوضيحي لكيفية أداء االمتحان.

وحدة تكنولوجيا المعلومات ( – )ITكلية العالج الطبيعي – جامعة القاهرة

