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ا4عداد المسبق (قبل يوم االختبار)ر01

قراءة اشتراطات التعلم عن بعد والموافقة عليها

المتطلبات التقنية الالزمة لالختبار عن بعد :
.google chrome أوًلا: تنصيب متصفح

google chrome في متصفح witwiser ثانًيا: تنصيب أداة
ثالًثا: كاميرا موجهة لوجه المتدرب (إزالة أي ملصق على الكاميرا).

رابًعا: مايكروفون وجودة صوت جيدة.

أوًلا:  دخول االختبار يتم  من خالل حسابكم في بوابة قيمة 
حسب الوقت المحدد . 

ثانًيا:  يمكنك الدخول باستخدام جهاز الكمبيوتر فقط، وال يمكنك
الدخول عن طريق الجوال.

.( Chorme ) ثالًثا:  يتطلب االختبار تحميل متصفح
.( Witwiser ) رابًعا:  يتطلب االختبار تنصيب أداة

خامًسا:  أثناء االختبار تأكد من من وجود كاميرا فّعالة موّجهة 
لوجه المتدرب.

سادًسا:  عند االنتهاء من االجابة على كل اkسئلة في االختبار، 
يمكنك ضغط زر ( تسليم االختبار ) .

سابًعا:  يجب االنتباه لمدة االختبار، فبعد نهاية المدة ستغلق 
الصفحة تلقائًيا، واالسئلة التي لم تجب عليها ستعتبر خاطئة.

ثامًنا:  يمنع الخروج من صفحة االختبار قبل تسليم االختبار أو انتهاء 
الوقت المحدد، وما عدا ذلك ستعتبر محاولة غش.

1.1

1.2
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chrome الخطوة الثانية: النقر على إضافة إلى

)Add extention( الخطوة الثالثة: التحقق وإضافة ا^داة

الخطوة الرابعة: تظهر أيقونة ا^داة في شريط ا^دوات ويمكنك بعد 
ذلك التوجه إلى قيمة مرة أخرى

الخطوة الخامسة: قم بتجربة والتأكد من عمل االداة اiن من خالل 
الرابط التالي

google chrome في متصفح witwiser خطوات تنصيب أداة

الخطوة ا^ولى: من خالل النقر على الرابط 

1.3

https://witwiser.io/system-requirements

witwiser

https://chrome.google.com/webstore/detail/witwiser/jiobmdeglpiihigcpbnkcbnadckfnipj
https://witwiser.io/system-requirements
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 متطلبات بيئة االختبار02

يفضل إتباع االرشادات التالية وهي غير إلزامية 2.1
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 خطوات هامة Wداءاالختبار- عن بعد03

3.1 خطوات ما قبل موعد االختبار
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3.1.1 قراءة التعليمات جيًدا ومن ثم بدء االختبار

 الموافقة على شروط االختبار ثم الخطوة التالية3.1.2
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 أداة  Witwiser  ستقوم بتسجيل جلسة االختبار كاملة لدواعي المراجعة. علمo بأنَّ هذا 
التسجيل سيكون مشفر، وا^شخاص المصرح لهم فقط بإمكانهم االطالع عليه. كما أنه 

خالل الجلسة سيتم تفعيل مجموعة من االشتراطات من ِقبل ا^داة وهي: 
01. تسجيل فيديو لوجه المتدرب. 

02. تسجيل صوتي. 
03. تسجيل الشاشة.

04. تسجيل تحركات الفأرة. 
05.إغالق جميع الصفحات وفتح صفحة االختبار فقط. 

06. منع النسخ واللصق.
07.منع النقر بالزر ا^يمن. 

08.منع التنقل بين الصفحات. 
09. تفعيل وضع ملء الشاشة.

10.منع طباعة االختبار. 

 «share الموافقة على مشاركة الشاشة من خالل النقر على نموذج الشاشة ثم «مشاركة أو
ثم الخطوة التالية

3.1.3
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التحقق من الكاميرا والمايكروفون 
في حال فشل التحقق من تسجيل الفيديو نأمل منك اتباع التالي: 

3.1.4

أوًلا:  اضغط على عالمة
القفل الموجودة بجانب رابط 

قيمة 

ثانًيا:  تأكد من تشغيل 
صالحيات الكميرا 

والمايكروفون من خالل 
التعديل من block إلى

(Allow سماح)

ثالًثا:  اضغط على أعد المحاولة ثم الخطوة التالية
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التحقق الصوتي 

1. النقر على ابدأ التسجيل

3.1.5

2. التحدث حتى تتغير الجملة التي بداخل الصندوق من جاري التسجيل إلى جاري التحقق.

3.  بعد التحقق الصحيح، بإمكانك الضغط على الخطوة التالية
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مع الحفاظ على خصوصيتكم، في حال تفعيل هذه الخاصية في االختبار ستلتقط ا^داة صورة للمتدرب للتأكد 

من وجوده في االختبار طوال الوقت.

التحقق من الهوية  3.1.6

بالنقر على أنا مستعد للجلسة يمكنك بدء االختبار  3.1.7
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تعليمات هامة أثناء أداء االختبار 3.2
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 االنتقال بين ا^سئلة
يمكن للمتدرب االنتقال بين ا^سئلة بالنقر على (الخلف – التالي) 

3.2.1

 تحديث الصفحة
يمنع تحديث الصفحة أو الخروج منها أو النقر على العودة (back button) وعند الخروج منها يتم إنهاء االختبار 

كما يتم رصد أي حركة انتقال من الصفحة

3.2.2

االنتقال من عالمة تبويب ^خرى 
ال يسمح باالنتقال من عالمة تبويب إلى أخرى.

3.2.3
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إعادة فتح االختبار 
1. يمكن إعادة فتح االختبار من قبل مدير النظام في حال واجهتكم مشكلة أو انقطاع مفاجئ في شبكة 

االنترنت أثناء االختبار من خالل تحديث الصفحة والنقر على طلب إعادة فتح االختبار 

2. ستصلكم الموافقة عن طريق رسالة نصية على جوالكم المسجل تفيد بإعادة فتح االختبار. 

3.2.4
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خطوات ا4نتهاء من االختبار 3.3

04
يـمـكـنـكـــم االسـتـعـــالم  

عـــن الـنتـائـــج مـــن خـــالل 

حسابكم في بوابة قيمة 

٠
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تسليم االختبار 
1. عند اكتمال جميع ا^جوبة (بالتظليل ا^خضر) يتاح للمتدرب النقر على تسليم االختبار وال يتاح في حال وجود 

سؤال واحد متبقي غير محلول. 

2.  بعد النقر على تسليم االختبار يطلب من المتدرب تأكيد الخطوة.

3.3.1
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محظورات االختبار04




