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 مقدمة

في ظل ، التعلم عن بعد التعليم الهجين/ نظامتماشيا مع توجهات وزارة التربية والتعليم فيما يخص تطبيق 

على تحسين جودة التعلم عن بعد ا من الجامعة القاسمية الظروف المرتبطة بانتشار جائحة كورونا، وحرص

تحقيق المخرجات التعليمية للبرامج األكاديمية والمساقات، تم بما يضمن سواء بشكل تام أو التعليم الهجين 

، التعلم عن بعد التعليم الهجين/الذي يساعد على تنظيم عملية "نسخة الطالب" إصدار هذا الدليل اإلرشادي 

 في هذا األمر. من الجهات المختصة جميع النشرات والتعميمات التي صدرت  االمتحانات مضمنا   وأداء

 

 في الجامعة أوال: نظام التعلم 

الطلبة المقيمين في على في بعض المساقات، يقتصر حضور المحاضرات داخل الحرم الجامعي  .1

 السكن الداخلي للجامعة فقط.

إال إذا استدعت طبيعة  ،الطلبة غير المقيمين في السكن الداخلي للجامعة ستكون دراستهم عن بعد .2

بعض المساقات حضور جميع الطلبة في القاعة الدراسية مع االلتزام بتقديم نتيجة الفحص السلبية قبل 

جراءات االحترازية وتعليمات السالمة والتباعد االجتماعي التي إلكافة اتطبيق دخول الجامعة مع 

 أقرتها الجهات المختصة في الدولة.

يجب على جميع الطلبة االطالع على المساقات ومواعيد المحاضرات وكافة التفاصيل سواء من خالل  .3

ديث سيتم تحو" Canvas"نظام التعليم اإللكتروني " أو Banner" التسجيل اإللكترونينظام 

 المعلومات أوال  بأول على كال البرنامجين.

ولن تقبل طلبات السحب  ،جميع إجراءات السحب واالضافة ستكون من خالل البريد االلكتروني فقط .4

ضافة الورقية، على أن يتم توجيه رسالة بريد الكتروني الى المرشد األكاديمي المشرف على واإل

في سحبها وتلك التي يرغب في اضافتها مع مبررات الطالب موضحا  بها المساقات التي يرغب 

لكتروني أيضا ، علما  بأنه سيتم وسوف يتم الرد على الطالب من خالل البريد اإل ،ضافةالسحب واإل

 فقط: تيةالنظر في الطلبات التي ستقدم وفقا  للحاالت اآل

 ألخير للطالب.استكمال العبء الدراسي )الساعات المسجلة( بناء  على المعدل التراكمي ا 

 .إعادة الرسوب في حالة إذا كان مساق الرسوب مطروح ويوجد به مقاعد شاغرة 

 .إغالق شعبة لقلة العدد المسجل بها 

 الصغيرةالشعب ذات األعداد  دمج. 

يتم رصد الغياب عن حضور المحاضرات اعتبارا  من اليوم األول للدراسة، مع األخذ في االعتبار  .5

 ضافة.أعمال السحب واإل
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 التعليم عن بعد: -تعليمات االلتزام بحضور المحاضرات

 طرح التساؤالت أو اإلجابة عليها. دعن فتح الكاميرا في أثناء المحاضرةيُفضل  .1

 .وجوب ارتداء الزي الالئق في أثناء المحاضرة .2

 يفضل للطالب أن يضع خلفية إلكترونية في أثناء المحاضرة .3

الجامعي مشكلة في تغطية الشبكة يجوز لهم حضور المحاضرات إذا وجد الطلبة القاطنون في الحرم  .4

 .المكتبة أو القاعات الدراسية في الكليات المختبرات أو من داخل

ات الالزمة على جميع الطلبة االلتزام بهذه التعليمات، وكل من يخالفها يحّق لعضو هيئة التدريس اتخاذ اإلجراء

 .بحقه

 

 ثانيا: االمتحانات 

عقد االمتحانات النهائية كلها أو بعضها في مقر الجامعة مع االتباع توجيهات وزارة التربية والتعليم، تُ بناء على 
الصارم للتدابير والتعليمات المحددة من السلطات بدولة االمارات العربية المتحدة لضمان صحة وسالمة الطلبة 

 والمراقبين وكافة المشاركين في تلك العملية. واألساتذة

 

 Canvas من خالل آلية االمتحانات فيو ،الحاسوب المحمولباستخدام أجهزة  اتاالمتحانبتقديم الطلبة يقوم 
 Respondusوالمراقبة اإللكترونية بالفيديو ، LockDown Browserوخاصية قفل محركات البحث 

Monitor. 

 

وخاصية قفل  Canvas االمتحانات فيمن خالل آلية الجامعة ختبرات االمتحان في مكما يمكن للطلبة تقديم 
المراقبة اإللكترونية بالفيديو  ايستخدموإال انهم لن  ،LockDown Browserمحركات البحث 

Respondus Monitor. 

 

 إرشادات وتعليمات االمتحانات النهائية:

اإللكتروني يجب التأكد من صالحية اسم المستخدم وكلمة المرور وإمكانية الدخول إلى نظام التعليم  .1

(Canvasقبل مواعيد االمتحانات ). 

 .(Canvasيجب التأكد من ظهور كافة المساقات الدراسية في نظام التعلم اإللكتروني ) .2

 .يمنع استخدام الهاتف النقال أو األجهزة اللوحية ألداء االمتحانات .3

 .وميكرفون مدمجيجب استخدام أجهزة حاسوب محمول أو شخصي على أن يكون مزود ا بكاميرا  .4

 .يجب التأكد من توصيل جهاز الحاسوب المحمول بمصدر الشحن بشكل مستمر أثناء االمتحان .5

 إحضار البطاقة الجامعية.  .6
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ألداء االمتحانات، ويمنع استخدام أي  ،Lockdown Browserيجب تنزيل واستخدام متصفح  .7

 واصل معكم في هذا الشأن(متصفح آخر. )وسوف يقوم مركز تقنية المعلومات في الجامعة بالت

يجب التأكد من وجود اللغتين: العربية واإلنجليزية في إعدادات جهاز الحاسوب )بحيث تستطيع الكتابة  .8

 .باللغة العربية واللغة اإلنجليزية من لوحة المفاتيح(

متحان، دقيقة( من موعد بدِء اال 15يجب التأكد من الدخول على نظام التعلم اإللكتروني )كانفاس( قبل ) .9

 .والدخول على صفحة االختبارات داخل المساق الذي سيتم االمتحان فيه

 .يمكنك بدء االختبار فقط في الموعد والتوقيت بالدقيقة واليوم المحدد بالضبط .10

يجب التأكد من إغالق الهاتف النقال أثناء أداء االمتحان، وعدم وجود أي مصدر صوتي  .11

 .مشوش أثناء تأدية االمتحان

زي محتشم، وعدم وجود ما يغطي الوجه نهائيا  أثناء أداء االختبار وعدم االلتزام بارتداء  .12

 .وضع سماعات األذن

 . المساق في حال وجود أي مالحظة على االمتحان أستاذيمكن التواصل مع  .13

 

)عن بُعد( من خالل برنامج  إلكترونيا   القصيرة والمنتصف والنهائية االمتحاناتجميع  ةبتم مراقي
Lockdown Browser and Responds Monitor ولتجنب عدم تسجيلك بواسطة برنامج المراقبة ،

 :كمحاوالت للغش أو عدم النزاهة األكاديمية يجب الحرص على اآلتي

 عدم وجود أي مادة دراسية أو أوراق على طاولة أداء االمتحان في المنزل. 
 وي خلفك أثناء تأدية االمتحان، )يجب الجلوس في غرفة ذات مصدر عدم وجود مصدر إضاءة ق

 .إضاءة طبيعية معتدلة(
 عدم ظهور أي شخص آخر في الغرفة أثناء أدائك االختبار اإللكتروني. 
 عدم قيامك من أمام الحاسوب أثناء تأدية االمتحان. 

يمكنك بكل بساطة وهدوء تبرير ما وفي حال حدوث أية خروقات للتعليمات السابقة أثناء أدائك لالمتحان، 

 .حدث من خالل الميكروفون، واستمرار أداء االمتحان بكل هدوء


