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 الخطوة األولى: شروط اإلستخدام 

https://web.respondus.com/tou-monitor-student/   

 

 الخطوة الثانية: فحص كاميرا الويب1

.الرجاء التأكد من قدرتك على رؤية صورتك في نافذة الويب  

  2فحص كاميرا الويب

بشكل صحيح ليكون باستطاعتك رؤية صورتك من خالل نافذة الويب. الرجاء ضبط صورتك   

ديو ولمدة خمس ثواني.يوعد للعشرة أو راجع األبجدية أثناء النقر على زر تسجيل الف ةقم بالتحدث بنبرة صوتك الطبيعي  

  (سيتم تجاهل هذا الفيديو بعد فحص كاميرا الويب)

3التحقق من كاميرا الويب   

."شاهد فيديو الخمس ثوانى للتأكد من تسجيل الفيديو والصوت بشكل صحيح. ثم انقر فوق "متابعة " 

ضبط إعدادات الكاميرا و / أو الميكروفون وحدد "حاول مرة أخرى" لتسجيل فيديوآخر لمدة خمس ثواٍن". إذا لزم األمر ، ا

4فحص كاميرا الويب   

 لقد تم اإلنتهاء من اختبار كاميرا الويب. 

 

 الخطوة الثالثة: بعض التعليمات اإلضافية 

عدم استخدام أية مصادر أخرى عدا عن صفحة االختبار أثناء االمتحان )كالكتب أو الدفاتر أو الموبايل أو أي يتوجب عليك 

مصدر آخر قد يعيق اإلمتحان(. كما يرجى منك  عدم التواصل مع أشخاص آخرين و البقاء في مقعدك والتركيز على 

ة ، اشرح بإيجاز ما حدث بالتحدث مباشرة إلى كاميرا شاشة الكمبيوتر حتى يكتمل االختبار. في حالة حدوث أي مقاطع

الويب الخاصة بك. وأخيًرا ، تذكر أنه ال يمكنك الخروج من االمتحان حتى تكتمل جميع األسئلة ويتم إرسال االختبار 

 لتصحيحه. 

 

 الخطوة الرابعة: إرشادات ونصائح االستخدام

م مقاطعتك أو تشتيت انتباهك من قبل اآلخرين. اختر موقعا هادئا ومتسقا خالل اإلمتحان بحيث التت-  

.تجنب الغرف التي يوجد بها أطفال أوأي أشخاص آخرين  
 قم بإيقاف تشغيل التلفزيونات والراديو والموسيقى وأي جهاز قد  يقوم بتشتيت انتباهك. 

.تأكد من أن اتصالك باإلنترنت متسق وقوي  - 

.على نفس المتصفحلشبكة" شغّل "فحص كاميرا الويب" و "فحص النظام وا LockDown ختبارباال قبل البدء على متصفح  

على سطح صلب ومستو مثل طاولة أو مكتب ، واجلس  المراد استخدامه أثناء االمتحانجهازالضع جهاز الكمبيوتر أو -

.على كرسي أثناء االختبار   
أو تجلس على سرير / أريكة / أرضيةال تضع الكمبيوتر على حضنك أو على السرير أو على األرض. ال تستلقي -  

.إذا كنت تستخدم كاميرا ويب مدمجة ، فتجنب إمالة الشاشة بعد اكتمال إعداد كاميرا الويب  
ي: ( ، تذكر ما يلعدم الوضوحلتحسين جودة فيديو كاميرا الويب )وتقليل -  

.مالبس مناسبة ، كما لو كنت في الفصل نظارات شمسية أو قبعات ذات حواف. تأكد أيًضا من ارتداء تقم بارتداء أيةال   
.لنافذةل ظهرك عدم إعطاءقم بإجراء االختبار في غرفة مضاءة جيًدا وتجنب اإلضاءة الخلفية ، مثل الجلوس مع   

مقاطع فيديو أو يستخدمون تطبيقات يمكن أي مشاركة اإلنترنت الخاص بك مع اآلخرين ، فتأكد من أنهم ال يبثون ب قمت إذا

.اتصالك باإلنترنتمن أن تبطئ   
التنسى... -   

قم بإيقاف تشغيل جميع األجهزة األخرى )مثل الهواتف واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الثانية( ووضعها خارج 

أية مواد دخيلة أو خارجية.من لالمتحان خالية  مساحة خاصة بك قم بتجهيز متناولك ، ما لم يُطلب منك خالف ذلك.   

 يمنعك برنامج LockDown Browse         ألية برامج أخرى حتى انتهاء اإلمتحان وتسجيل الخروج منه.من الوصول 

    

 الخطوة الخامسة: صورة الطالب 

اعتك رؤيته كامال في نافذة الصورةطثبت وجهك بشكل مناسب بحيث يكون باست  

 انظر إلى الكاميرا ثم قم بالتقاط الصورة

 

 

https://web.respondus.com/tou-monitor-student/


 الخطوة السادسة: هوية تعريف الطالب

 أظهر بطاقة التعريف الخاصة بك أمام الكاميرا وقم بالتقاط الصورة.

 لست مطالبا بإظهار أية بطاقة تعريف أخرى غير المشار إليها من قبل المراقب.

 

 الخطوة السابعة: فحص البيئة المحيطة 

.وما إلى ذلكتأكد من خلو المنطقة المحيطة بجهاز الكمبيوتر من األوراق والكتب والهواتف   
انقر على "بدء التسجيل" وقم بإمالة / تحريك كاميرا الويب ببطء حتى تتمكن من إنشاء فيديو قصير عن المنطقة المحيطة 

الويب مدمجة في الشاشة ، فما عليك سوى بذل قصارى جهدك إلظهار المنطقة بجهاز الكمبيوتر. )إذا كانت كاميرا 

 المحيطة بك(.
.التسجيل" عند االنتهاءانقر فوق "إيقاف   

".شاهد الفيديو للتأكد من تسجيله بشكل صحيح. ثم انقر فوق "متابعة  
  .إذا لزم األمر ، حدد "حاول مرة أخرى" لتسجيل فيديو آخر من محيطك

 

 الخطوة الثامنة: فحص الوجه للتأكد من الهوية 

  .الل االمتحانيجب أن يكون وجهك في موضع واضح مقابل النافذة الخاصة بالفيديو خ

 يمكنك البدء باالمتحان ومتابعته بمجرد التعرف على وجهك من خالل النافذة. 

 

 الخطوة التاسعة: بدء االختبار
 سيبدأ االمتحان اآلن. حظا سعيدا!

 

------------------ 

الريسبوندز ة في متصفحمالحظة: بامكان الطالب التحقق من هذه اإلعدادات قبل االختبار الحقيقي باستخدام مركز المساعد  
Respondus عن طريقBlackboard  قم بتسجيل الدخول الى ال 

. تستطيع رؤيةلزرالمساعدة في أعلى الصفحة.ثم قم بايجاد غرفة االمتحانات الخاصة بك  

 


