
  

 

 
 اإللكترونيةالوجاهية و  النصفيةتعليمات الطلبة الخاصة باالمتحانات 

 2021/2020للعام الدراسي  الثانيللفصل 

 وتنتهي بتاريخ  2021/3/27للفصل الدراسي الحالي بتاريخ  نصفيةتبدأ االمتحانات ال

2021/04/05. 

  تعقد االمتحانات وجاهًيا )ورقًيا( لجميع المساقات داخل الحرم الجامعي باستثناء متطلبات

، وفق 2021/04/05بتاريخ  وتنتهي 2021/04/03بتاريخ  الكترونًيا تعقدالجامعة التي 

 التعليمات التالية:

: التعليمات الخاصة باالمتحانات الوجاهية:  أوالا

 االمتحانات الوجاهية ساعة واحدة. تكون مدة 

  2021/2020أن يكون الطالب مسجاًل للفصل الدراسي الثاني. 

 الطالب بوابة عبر المحددة والمواعيد االمتحانات بجدول االلتزام 

https://student.israa.edu.ps 

 لمختصةا الجهات عن والصادرة المتبعة (والتباعد )الكمامة والمعقم الوقائية باإلجراءات االلتزام. 

 فقط الجامعية بالبطاقة االمتحان لقاعة الدخول. 

 المحمول الهاتف أو بالمساق متعلقات أي اصطحاب يمنع. 

 الرصاص بالقلم الكتابة يمنع. 

 االمتحان قاعة باب على الملصق األسماء بكشف االلتزام. 

 لالمتحان المخصص الوقت نصف انقضاء بعد إال االمتحان قاعة من الطلبة خروج يمنع. 

 :اإللكترونيةا: التعليمات الخاصة باالمتحانات ثانيا 



  

 

   في فترة واحدة فقط وهي الفترة الصباحية. اإللكترونيةعقد امتحانات متطلبات الجامعة ت 

  2021/2020أن يكون الطالب مسجاًل للفصل الدراسي الثاني. 

  دقيقة. 30تكون مدة االمتحانات االلكترونية 

 

  اآللي باختيار االمتحان بشكل عشوائي لكل طالب، بمعنى أن امتحان كل طالب يقوم الحاسب

 يختلف عن اآلخر.

  عرض كل ، ويتم ؤال موضوعي، بواقع درجة لكل سؤالس 30 االلكتروني منيتكون االمتحان

ثالث أسئلة موضوعية في صفحة واحدة، ومن ثم ينتقل الطالب للصفحة التي تليها دون إمكانية 

 صفحة السابقة. الرجوع لل

 .يجب أخذ التدابير الالزمة الخاصة بالكهرباء واإلنترنت قبل البدء بتقديم االمتحان 

  ي منع تقديم االمتحان لمجموعة من الطلبة بنفس المكان، علًما أن النظام الخاص بدائرة التعليم

 اإللكتروني لديه اإلمكانيات لمعرفة ذلك.

 قبل انقضاء وقت االمتحان. يجب الضغط على أيقونة تسليم اإلجابة 

 التالية: بآ في حال ظهور أي إشكالية يمكن التواصل مع فريق الدعم الفني عبر أرقام الواتس 

 -  4201-514-59 972+م. محمد صيام. 

 - 063 751 567 972+. أحمد أبو جمعة م. 

 

 

 



  

 

 

  عةالنصفية لمتطلبات الجامنشرة إرشادية عن كيفية تقديم االمتحانات اإللكترونية 

 2020/2021 للفصل الدراس ي الثاني

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 الطلبة األعزاء يجب اتباع الخطوات التالية:

 :httpsيقوم الطالب بالدخول لموقع جامعة اإلسراء على الشبكة العنكبوتية من خالل الرابط التالي:  -1

ar.israa.edu.ps 

 .بالشكل التالييقوم الطالب بالضغط على أيقونة االمتحانات اإللكترونية كما هو موضح  -2

 

الطالب بتسجيل الدخول لبوابة االمتحانات اإللكترونية عن طريق إدخال رقم الطالب الجامعي وكلمة المرور  يقوم -3

 الخاصة بالطالب كما هو موضح بالنافذة التالية.

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.israa.edu.ps/
https://ar.israa.edu.ps/
https://ar.israa.edu.ps/


  

 

 

 يظهر في النافذة التالية المساقات المسجلة للطالب خالل الفصل الحالي. -4

 بتغيير اللغة كما هو موضح بالنافذة التالية في حال رغب في ذلك.يقوم الطالب  -5

 يقوم الطالب باختيار المساق حسب جدول االمتحانات.  -6

 

 

 

 

 

 

 

 يةالعرب لتغيير اللغة إلى

نضغط على اسم المساق 

 الخاص باالمتحان

تظهر في هذه النافذة 

األسابيع الدراسية 

 الخاصة بالفصل الحالي

نقوم بالضغط على هذا الشريط 

بالماوس والسحب ألسفل حتى الوصول 

 لألسبوع الموجود فيه االمتحان 



  

 

يقوم الطالب بالضغط 

 على الفترة الصباحية

 

 

 فترة واحدة فقط وهي الفترة الصباحية.يظهر في النافذة التالية االمتحان الخاص بالمساق ويوجد  -7

 

 

  

 

 

 

 

تظهر في النافذة التالية تفاصيل االمتحان مثل عدد المحاوالت المسموح بها، وهي محاولة واحدة فقط لجميع  -8

دقيقة، وفي حال انقطاع  03الطلبة، ووقت بداية االمتحان ووقت االنتهاء والحد الزمني وهو عبارة عن 

الرجوع لالمتحان واستكمال تقديمه طالما أن وقت االمتحان لم ينتهي بعد، وستكون للطالب اإلنترنت يمكن 

  األسئلة التي قام الطالب باإلجابة عليها قبل انقطاع اإلنترنت محفوظة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقوم الطالب بالضغط على 

 هذه األيقونة لبدأ االمتحان



  

 

يقوم الطالب بالضغط على 

 هذه األيقونة لبدأ المحاولة

 ةيقوم الطالب بالضغط على هذه األيقون

 عند االنتهاء من حل جميع األسئلة

لالنتقال للصفحة التالية، عند الضغط 

طيع الرجوع تعلى هذه األيقونة لن تس

 للخلف والتعديل على إجاباتك

 

بعد الضغط على األيقونة السابقة تظهر النافذة التالية للطالب وتحتوي على الوقت المحدد لالمتحان والذي  -9

يبدأ بالتناقص عند ضغط الطالب على أيقونة ابدأ المحاولة، في حال تأخر الطالب عن االلتحاق باالمتحان لمدة 

 نهاء االمتحان.الدقيقة فقط  03 منحهسيتم دقائق مثالً يتم خصمها من الحد الزمني الخاص باالمتحان و 10

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

عند حل األسئلة  ،كما هو موضح بالنافذة التاليةفي صفحة واحدة االمتحان من أسئلة  كل ثالثة تظهرس -01

 والضغط على أيقونة التالي لن يستطيع الطالب الرجوع للصفحة السابقة والتعديل على اإلجابة.

 

 

يم يجب تسل الوقت المتبقي لالمتحان

 دقيقة 03اإلجابات قبل انقضاء 



  

 

لالنتقال للصفحة التالية، عند الضغط 

على هذه األيقونة لن تسطيع الرجوع 

 للخلف والتعديل على إجاباتك

 

نهاء المحاولة كما هو موضح إعند انتهاء حل جميع أسئلة االمتحان يستطيع الطالب الضغط على أيقونة   -11

بالشكل التالي، في حال انتهاء الوقت من دون الضغط على أيقونة انهاء المحاولة يتم تسليم اإلجابات بشكل 

 تلقائي من قبل النظام وال يمكن التعديل عليها بالمطلق.

 

 

نهاء المحاولة تظهر النافذة التالية للطالب للتأكد من حل األسئلة وحفظ اإلجابات وفي حال إعند الضغط على  -12

 .عدم حل وحفظ بعض األسئلة ستظهر كذلك في هذه النافذة

نهاء المحاولة مرة أخرى ومن ثم يقوم إند التأكد من حل جميع األسئلة يقوم الطالب بالضغط على أيقونة ع -13

بالضغط على أيقونة سلم الجميع وانهي كما هو موضح بالنافذة التالية، عند الضغط على أيقونة سلم الجميع 

 قًا.مطلالطالب الرجوع لالمتحان  إمكانوانهي لن يكون ب

 

 

عند االنتهاء من حل السؤال األخير 

 نضغط على هذه االيقونة

هذه النافذة ملخص لألسئلة  سيظهر في

 وحالة اإلجابة

تستطيع العودة للسؤال األخير فقط 

 والتعديل عليه

 لتسليم جميع اإلجابات



  

 

 لتسليم االمتحان بشكل نهائي

 

 عند الضغط على أيقونة سلم الجميع وانهي ستظهر هذه النافذة مرة أخرى للطالب لتأكيد عملية التسليم. -14

 

 

 

 

 

 مع خالص تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

 

 تأكيد التسليم النهائي


