جامعة ذي قار  /مركز احلاسبة االلكرتونية

مالحظات حول
االختبار االلكرتوني
للمتقدمني للدراسات العليا
اعداد
م  .م شروق حمسن ناصر

مستلزمات
االمتحان

نظرا للظرف الصحي الي يمر به بلدنا العزيز تم انشاء
محطة طرفية لكل طالب لألختبار عن بعد فعلى الطالب ان
يوفر المستلزمات التالية ليكون قادر على اداء االختبار
 . 1حاسبة شخصية وكاميرا وميكرفون
 . 2نظام التشغيل للحاسوب من االفضل ان يكون نظام
WINDOWS 10
 . 3يجب ان يوفر الطالب خط انترنت جيد .
 . 4المكان الذي يجري الطالب االختبار يجب ان يكون
هادي و اضاءة جيدة .
 . 5على الطالب ان يكون مسجل ضمن مركز امتحاني وقد
انضم الى الدورات االلكترونية التي تنظمها المراكز
االمتحانية ولدية حضور ان ال يقل عن اربعة ايام .
 . 6يجهز المركز االمتحاني لكل طالب بعد اكتمال الدورة
استمارة االمتحان التي تضم معلومات ( رقم الطالب  ،رقم
المركز رمز التفعيل ،والرقم االمتحاني للطالب ) )

مالحظات
مهمة

هناك امور على الطالب االلتزام بها
 . 1عدم التكلم اثناء االمتحان
 . 2الحرص عدم تواجد شخص اخر معك اثناء اداء االختبار
 . 3بعد االمتحان يقوم النظام بأرسال تقرير كامل عن حالة
الطالب اثناء اداء االختبارويؤشر خاللها حاالت عدم التزام
الطالب بتعليمات االمتحان
 . 3في حالة اثبات عدم التزام الطالب بتعليمات االمتحان
يمكن للمركز االمتحاني يرفض االختبار وعلى الطالب
اعادة االختبار بعد التنسيق مع المركز االمتحاني للحصول
على كود جديد
البيانات المسجلة للطالب تكون مشفرة ومحمية وممكن فقط
لمراقب االمتحان الوصول اليها بعد اكمال االمتحان للتأكد
والموافقة على مرور الطالب .
 . 4بعد اكمال االمتحان يمكن الدخول على الموقع المسجل
على بطاقة الدخول لمعرفة النتيجة والحصول على الشهادة
بعد اصدارها من قبل المركز

كيفية
التسجيل
باالختبار

 . 1على الطالب الدخول للصفحة التالية لغرض تحميل
البرنامج HTTPS:// EXAM.UOB.EDU.IQ/
 . 2وتضم هذه الصفحة قائمة بالمراكز المفعلة لالمتحان
االلكتروني للتأكد ان المركز الذي تجري االختبار به من
المراكز المعتمدة .

كيفية
التسجيل
باالختبار

 . 3من خالل الصفحة السابقة يمكن تحميل برنامج
االختبار من خالل الضغط على االيقونة التالية

 . 4تفتح واجهة يحمل البرنامج مضغوط بعد فك الضغط
يستطيع تشغيل البرنامج من خالل
EXAMTERMNAL.EXE

كيفية
الدخول
لألختبار

 . 5بعد تشغيل البرنامج تفتح واجهة تتطلب ادخال
المعلومات التي ارسلت للطالب

المعلومات الي يدخلها في الواجهة
التي تظهر امامة بعد ه تظهر رسالة
تأكيد بأسمه للتأكيد ويظهر زر بدء
االمتحان

كيفية
التسجيل
واداء
االختبار

 . 5بعد التشغيل تظهر تعليمات االختبار االلكتروني للطالب
 . 6خالل فترة االختبار تكون الكاميرا والميكروفون شغالة تسجل
كل تصرفات الطالب خالل االمتحان حتى بعد اكمال االختبار تبقى
شغالة اال ان تظهر النتيجة ويتم اغالق البرنامج
 . 7يؤدي الطالب امتحان اي انقطاع للكهرباء او النت او مشكلة
بالحاسبة االختبار يعاد من حيث توقف ولكن مع اقتطاع للوقت
الذي قبل القطع .
 . 8يؤدي الطالب االختبار على مدى  45دقيقة ليواجه  30سؤال في
المادة المختبر بها .
 . 9بعد انهاء االختبار ينتظر الطالب مصادقة النتائج وادخال درجات
الدورة واالنشاء وسيعلن المركز االمتحاني بعد اكمال إجراءاته
اسماء الطلبة الذين اكملت شهاداتهم ليتم تسلمها من قبل الموقع
المحدد باالستمارة االلكترونية

كيفية
التسجيل
واداء
االختبار

موقع سحب الشهادة بعد مصادقة
واكمال النتائج من المركز االمتحاني

منح
الشهادات

تفتح الواجهة ادناه بعد الدخول
للموقع
eexam.uob.edu.iq

