
  عبر اإلنترنت النهائية لهذا العام متحاناتاإلقواعد و إجراءات  
.الحاليةسيتم إجراء اإلمتحانات النهائية وإمتحان اإلكسيت )االنتقالي( عبر اإلنترنت في نهاية فترة التعليم   

 

 تقويم اإلمتحانات )اإلكسيت والنهائية(
 النهائيات

01:01-01:11            يونيو ، اإلثنين 8إمتحان القواعد األساسي                    
00:11-1:110           ءيونيو،  الثالثا 9النهائي                  ن اإلستماعإمتحا  

02:21-01:21            يونيو،  الثالثاء 9                  النهائي قراءة إمتحان ال  
  00:41-02:01           يونيو،  الثالثاء  9                  )المقال(النهائي  كتابةإمتحان ال

15:41-11:11  يونيو، الخميس  11                                 )اإلنتقالي(كسيت اإل  

 

 إجراءات اإلمتحان :

 المراقبة

 (Zoom)             سيتم استخدام تطبيق زووم لمراقبة اإلختبارات النهائية.

 من تطبيق زووم على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم مع مراعاة وجود الكاميرا في كل جهاز.يتوجب على الطالب تحميل -

  .كاميرا واحدة خالل اإلمتحان وجودالضروري 

الستخدام  . سيقوم مدرسو الفصل بإرسال رابط الدعوةبدئهدقيقة من  04قبل متحان  مستعدا لإلكون يأن على الطالب يجب -

م.والزو ستتمكن من أداء االختبارات بمجرد انضمامك إلى جلسة ختبار،اإلدقيقة من  04قبل  التطبيق    

من إجراء اإلمتحان في حال الـتأخير وذلك بعد عشرة دقائق من بدء االختبار.ستمنع -  

.للكاميرا قبل كل اختبار صورتك الشخصيةصالحة مع ال بطاقتك الجامعيةيجب عليك إظهار -   

برؤيتك. تبارات ، يجب تشغيل الكاميرات ووضعها في زاوية تسمح للمراقبأثناء االخ-  

  .إجراءهاامتحاناتك حتى لو قمت ب تصحيحذلك ، فلن يتم ب تقم إذا لم -

 سيقوم المعلمون بإختبار تطبيق الزووم معك في الخامس من يونيو من يوم الجمعة. عليك بانتظار رابط الدعوة. 

 المتطلبات التقنية 

عزيزي الطالب يرجى إجراء اإلمتحان عبر الكمبيوتر تفاديا ألية مشاكل تقنية عند إجراءه عبر الموبايل.-  

كما يرجى من الطلبة األعزاء استخدام متصفح جوجل كروم نظرا لسرعته وتميز خدمته.-  

 كيفية إجراء اإلمتحانات

Blackboard سيقوم الطالب بإجراء اإلمتحانات عبر تطبيق البالك بورد.        -   

نافذة البرنامج تلقائيا.ق غلتعند نهاية فترة اإلمتحان، س-  

إذا لم تقم بحفظ اإلجابة التقلق، ألن نظام البالك بورد سيقوم بحفظ إجابتك تلقائيا.-  

.على الطالب اإلجابة على جميع أسئلة اإلختبار عبر اإلنترنت-  

سيقوم الطالب بإجراء امتحاناتهم وفق مسارهم السنوي في غرفة مخصصة لهذا المسار:-  

.سيتم تخصيص غرفة عبر اإلنترنت لكل مسار  

Ek DERS TRACK 1 EXAMS فطالب المسار األول سيقومون بإجراء امتحاناتهم في غرفة المسار األول عبر   

EK DERS TRACK 2 EXAMS  الثاني سيقومون بإجراء امتحاناتهم في غرفة المسار الثانيوطالب المسار  عبر    



RW CLASS أما بالنسبة لطالب المسار الثالث فسيقومون بإجراء إمتحاناتهم في فصولهم المعتادة عبر   

 

 سنقوم بإرسال الروابط الضرورية قبل إجراء اإلمتحانات.

صل مع أساتذة الصفوف المسؤولين عنكم عبر تطبيق الواتس آب. في حال التعرض ألية مشكلة خالل اإلمتحانات، يرجى التوا-  

          إجراءات اإلمتحانات النهائية

العنوان/ نوع المهارة المراد 
 اختبارها

إمتحانات مدرسة  عدد األسئلة التوقيت نوع األسئلة
 اللغات عبر اإلنترنت 

المبني للمجهول بجميع أنواعه-  
الجملة األسمية-  
الموصولاألسم -  
 الجمل الشرطية بجميع أنواعها-

 والتمني
في  والتخمين أدوات االستطاعة-

 الزمن الماضي

(القائمة اختر من -صل)-  
 

إمالء الفراغات باختيار )-
إحدى اإلجابات الصحيحة 

(الموجودة ضمن الفراغ  
 

 
(صح أو خطأ) -  

دقيقة 01  إختبارالقواعد النهائي  01-41 

في:يتم اختبار مهاراتك س  

فهم التعاريف-  

العالقة المنطقية بين األفكار: - 

التأثير ، التباين ، إلخ ،السبب   

مثل  مالحظات بالتفصيلتدوين ال-

األرقام والنسب المئوية تدوين 

والتواريخ واألشخاص المهمين 

واألماكن وما إلى ذلك وتحديد 

.أهميتها / ما يشيرون إليه  

ألمثلة.افهم سبب إعطاء -  
 

متعددةاختيارات   

  صل
 صح أو خطأ

دقيقة 81 إختبار االستماع النهائي  11 
 )أخذ المالحظات(

 سيتم اختبار مهاراتك التالية: 
قدرتك على معرفة الكلمة المشار -

 إليها بالضمير.
كلمة لتخمين معنى ادرتك على ق- 

 باستخدام أدلة سياقية.
العالقة المنطقية درتك على معرفة ق- 

التأثير ، التباين ، بين الجمل: السبب ، 
 إلخ

مهارات القراءة السريعة للعثور - 
 على معلومات محددة.

مهارات إعادة صياغة النص.-  
قدرتك على معرفة الفكرة الرئيسية - 

 و التفاصيل الداعمة.
مهارات فهم واستيعاب التعريفات -

 وشرحها.
استنباط الفكرة من المثال مهارات  -

 الموجود.

 

(اختيارات متعددة)-  

(صل)-  
دقيقة 01   النهائي إختبار القراءة  11 



 األداء
جود تقديم الموضوع مع ول قمت به-

واضحة ومكتوبة مقدمة بجمل رئيسية 
 بشكل جيد.

 التوسع في كتابة األفكارهل قمت ب-
( الفكرة الرئيسية الفرعية )عن طريق

تفاصيل داعمة مختلفة  استخداموذلك ب
األمثلة رب التفسيرات وضعطاء مثل إ

، إلخ الالزمةوالمبررات  . 
هل اختتمت المقال بفعالية باستخدام -

 تقنيات مختلفة.
كيفية تماسك مقالك ووحدته مثل -

كيفية الربط المنطقي بين األفكار عن 
طريق التفاصيل الداعمة ذات الصلة 
واالستخدام المناسب لعالمات الترقيم 

 والمفردات المنظمة للمقال. 
التنظيم: كيف قمت بتنظيم الفقرات. -  
 

 اللغة واألفكار  
الدقة: ما إذا كان استخدامك للقواعد 

والمفردات قد تم بشكل صحيح 
النطاق: ما إذا قد تم  ومدروس 

استخدام مجموعة متنوعة من قواعد 
النحو و المفردات التي تمت دراستها 

 خال ل العام الدراسي.

التاليسؤال أجب على ا قةدقي 01  النهائي إختبار الكتابة 0   

سيتم اختبارك في ذات المهارات 
 المذكورة أعاله

نفس نمط األسئلة 
 المخصصة لكل قسم

نفس الزمن 
المخصص 
لكل امتحان 

من 
اإلمتحانات 

 النهائية

أعداد  نفس
األسئلة في 

متحانات اإل
 النهائية 

نتقالي ) اإلكسيت أو اإل
 قراءة، كتابة واستماع(

 

المعدل السنوي النهائي لهذا العام احتسابكيفية جمع و  

 اختبارات التقييم  النسبة المئوية %

1.24% 0معدل المودل    

1.24% 1معدل المودل    

1.24% حتى بدء الدراسة عبر اإلنترنت 2معدل المودل    

4% أو التعليم عبر اإلنترنت 0معدل المودل    

524% الثالث والرابع( معدل اإلمتحانات االنهائية ) متضمنة المودل   

41% )االنتقالي( النسبة المضافة من امتحان اإلكسيت   

51% النجاح درجة   

من امتحان اإلكسيت )االنتقالي( 01أقل من  درجةلن يتم أحتساب أية   

 

 

 

 


