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االلكترونية للدور  متحاناتباال المشمولينطلبة الارشادات اشتراك 

  التكميلي الثاني )الدور الرابع(

 ارشادات عامة
 

 اثناء االمتحانات: في استخدام تطبيقين بالطلبة  قومي (1

لغرض االجابة عن االسئلة  حصرا   Google Classroomتطبيق منصة : االول

 .وبقية اجراءات االمتحان

)للتحقق من  للتواصل الصوتي والصوري Google Meetتطبيق : والثاني

 .(اثناء فترة االمتحان شخصية الطالب الممتحن

 Googleالطلبة الى قاعة االمتحان االفتراضية على منصة  يكون دخول (2

Classroom اريكاماللفتح والتحضر تهيئة وال قبل نصف ساعة من موعد االمتحان 

 الرابط الذي ستزوده اللجنة االمتحانية. حسبب Google Meetعلى تطبيق 

 يلتزم الطالب بتسجيل اسمه في استمارات الحضور واالنصراف في الوقت المحدد. (3

 المستخدم في االمتحان لبريد االلكترونيفي ا مسبقا   الرباعي االسمالطالب  ثبتي (4

 .حديثة صورة تثبيت عن فضل  

 بعيدا  عن الضوضاء منعزل مكان في والجلوس الرسمي الزييرتدي الطالب  (5

 .االمتحان اداء اثناءفي  بالمنزل

ذلك  وبخلف االمتحانات، اداء اثناءفي  واحدال لمكانبا طالب من اكثر دووجيمنع  (6

 المخالفين المسؤولية القانونية. الطلبة جميع يتحمل

تقاط على ان يتأكد الطالب من ال عند اجابة االسئلة المقالية،أبيض  A4ستخدم ورق ي   (7

 ومن ثم يقوم برفعها الى منصة االجابة ورقة االجابةحدود صورة واضحة تغطي 

وهي: اسم الطالب ، ورقةالالمعلومات على جميع ثبت على أن ت   .كملف مرفق

 .الرباعي، واسم المادة، والكلية، والقسم، والمرحلة الدراسية، والتوقيع، والتاريخ

في موعد ى تي ستجرانات التجريبية الالمشاركة باالمتحكافة على الطلبة يجب  (8

تجاوزها قبل لوذلك لرصد اي مشكلة او صعوبة قبل االمتحانات الرسمية  الحق

 .النهائية االمتحانات

ليه إكل مجموعة لها رابط منفصل يتم الدخول  ،مجموعتينالى االسئلة  ت قسم (9

 .االمتحانقوم القسم العلمي بتوضيح ذلك قبل يو شتراك في االمتحان،لل

 اداءبشأن  الكلية سينشرها موقع التييجب على الطلبة متابعة المقاطع المصورة  (11

 .االمتحانات
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الهاتف  شركات تقدمها التي اليومية االنترنت بخدمة االشتراك جب على الطلبةي (11

اثناء في فر االنترنت ا( وذلك لضمان توفي ادناه المحمول )راجع االرشادات التقنية

بدء كد من شحن بطارية الهاتف بالكامل قبل أبعد الت)انقطاع التيار الكهربائي 

 .(االمتحان

 او الحاسوب المحمول) الشخصي الحاسوب االمتحان باستخدامأداء  لمن يرغب في (12

الهاتف بربط الحاسوب  عليه؛ (UPSبمجهز قدرة طوارئ ) المكتبي المجهز الحاسوب

 خدمة (، مع االبقاء علىفي ادناه )راجع االرشادات التقنية للحصول على االنترنت

 .للخدمة كمصدر ثان   في جميع االحوال االنترنت المنزلية

يقوم القسم بتخويل احد اعضاء اللجنة االمتحانية لتقديم الدعم عند حدوث اي امر طارئ  

سي زود به الهاتف الذي  رقم اجراء اتصال عبرعن طريق اثناء اداء االمتحان  في للطالب

 .في أثناء االمتحان

 

 ارشادات تقنية 

عن طريق  فضل الخدمة اليومية()ي   بخدمة اإلنترنتاالشتراك يجب على الطالب  :والا أ

كد من تفعيل الخدمة قبل أوالت (زينأو  ،كوركأو  ،)اسياسيل إحدى شركات الهاتف النقال

خدمة  وجوداالبقاء على ، فضل عن االمتحان وشحن بطارية الهاتف بالكامل بدء

 .للخدمة الطالب اكثر من مصدر يضمنوبذلك  ،المنزلية اإلنترنت

 

-A  سياسيلآشبكة 

دينار لليوم  2111كلفة االشتراك  291 ،الى 1عن طريق ارسال رسالة تتضمن الرقم 

 ه.نفسالى الرقم  1الواحد في حالة الغاء االشتراك يجب ارسال رقم 

 

 

 

 

 

 ه.نفس الى الرقم 1الغاء االشتراك يجب ارسال رقم  حالةفي 
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-B   شبكة زين 

  21777عن طريق ارسال رسالة تتضمن رمز االشتراك الى  

 

  

  

 

 

 

 

 ه.نفس 21777حالة الغاء االشتراك يجب ارسال رمز االلغاء الى الرقم في 

 

-C كورك شبكة 

الرقم الذي يتوافق مع الباقة التي كتابة و 052 الرقم رسالة نصية إلى غن طريق إرسال

 3أو  0أو  1تريدها 

 . 1لالشتراك في باقة اليومي بال حدود أرسل رقم 

 .0لالشتراك في باقة االسبوعي بال حدود أرسل رقم 

 .3لالشتراك في باقة الشهري بال حدود أرسل رقم 
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 مالحظة:

عن طريق يمكن للمستخدم إيقاف التجديد التلقائي لجميع عروض االنترنت  

 #052* قائمة استخدام

 

ا   الى الحاسوب الهاتف المحمول  خطوات بث االنترنت من :ثانيا

 -A    من أجهزة  خدمة اإلنترنت بثطريقةAndroid )عدا االيفون( 

   التوصيل عبر نقطة اتصال

 االتصال على هاتفك: تفعيل نقطة 1الخطوة 

a) افتح تطبيق "اإلعدادات" على هاتفك. 
b) نقطة اتصالنقطة االتصال والتوصيلالشبكة واإلنترنت انقر على  
c) نقطة اتصال تفعيل. 
d)  للّطلع على أحد إعدادات نقطة االتصال االسم وكلمة المرور، انقر عليه. انقر

 .األمرتطلب إذا  إعداد نقطة اتصال أوال  على

إذا كنت ال تريد من نقطة االتصال أن تطلب من المستخدم إدخال كلمة مرور، : نصيحة

 ".ضمن إعدادات "األمان (بال أمان)اختَر 
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 تفعيل بيانات الهاتف

 تفعيل نقطة االتصالالضغط لمرة واحدة ل -
 الضغط مطوال للدخول الى االعدادات-
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 على نقطة االتصال الشبكة اضغط مطوالا  تلمعرفة تفصيال

 

 
 الخاص باالتصال وكلمة السرهر اسم النقطة ظعلى اعدادات نقطة االتصال ي عند الضغط مطوال  

دحتاكد من جعل حد البيانات بدون   
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- B  من أجهزة اآليفون خدمة اإلنترنت بثطريقة  

ستخدمين  الخاّصة بهم عن طريق اتّباع  اآليفون من أجهزة خدمة اإلنترنت بثي مكن للم 
  :الخطوات اآلتية

a) فتح إعدادات الهاتف (Settings)   
b) الضغط على خيار نقطة اتصال شخصية (Personal Hotspot). 
c) الضغط على خيار نقطة اتصال شخصية (Personal Hotspot)  مرة أ خرى، ثّم

اإلنترنت من هاتف  خدمة لتشغيله، ليتم بذلك تفعيل بثالضغط على شريط التمرير 
 آيفون

 اضغط هنا الضهار الباسوورد

 اسم نقطة االتصال
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 قم بتشغيل بيانات الهاتف

قم بتشغيل نقطة االتصال اذا كنت 

 تعلم الباسوورد
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 اضغط على االعدادات

 اضغط هنا 



 جامعة بغداد
 ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة

 
 

             

10 
 

 
 

  الحاسوب بالهاتف المحمول ربط: 2الخطوة 

a) خياراتافتح قائمة  الحاسوب من Wi-Fi. 
b)  المحمول. بهاتفكاختَر اسم نقطة االتصال الخاصة 
c) المحمول أدِخل كلمة مرور نقطة االتصال الخاصة بهاتفك. 
d) اتصال انقر على. 

 

 كلمة السر هنا
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تضغط هنا وبعدها تكتب الباسوورد الخاص 

 connect بالشبكة

 تضغط هنا الختيار الشبكة
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  تكتب الباسوورد الخاص بالشبكة

  nextوبعدها 


