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بحیث أنھ  .Moodleھو متصفح ویب یزید من أمان تسلیم إجابات االختبارات على نظام  LockDownمتصفح 
عندما یستخدم الطالب ھذا المتصفح لإلجابة على االختبار، فلن یتمكنوا من طباعة أو نسخ النصوص ولصقھا، أو 
الوصول إلى مواقع الكترونیة أو تطبیقات أخرى. بمجرد بدء االختبار، یتم تقیید الطالب داخل االختبار حتى یتم 

 نزاھة الطالب الذي یتقدم الختبار الكتروني. تسلیم اإلجابات. تدعم ھذه الخدمة االلكترونیة
 

2019-2020 

 

 مكتب تكنولوجیا المعلومات
helpdesk@ajman.ac.ae   

لة أو 6500 تحوی  06-7056500  
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محفوظة بحقوق الطبع وموزعة تحت إشراف مكتب تكنولوجیا  المعلومات والمواد الواردة في ھذا الكتیب
ولھذا یمنع منعاً كلیاً نشر أو توزیع أو نسخ ھذه الوثیقة بأي شكل من  عجمان،المعلومات في جامعة 

   .دون موافقتھا األشكال

  

  2011-2010محفوظة لمكتب تكنولوجیا المعلومات، جامعة عجمان.  حقوق الطبع

  2020 أكتوبر 4، األحد تاریخ اإلصدار: 

  

  1.1 النسخة

 آخر التحدیثات

تم إضافة شرح لإلعدادات المتقدمة لكامیرا 
 .2.2باب من  4الویب في الخطوة 
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 LockDownانشاء اختبار باستخدام إعدادات متصفح  .1
 لالختبار االلكتروني، یرجى اتباع الخطوات التالیة: LockDownلتحدید استخدام متصفح 

ً اسم المستخدم (مثال: أدخل  Moodleقم بتسجیل الدخول لنظام  -1 ولیس x.lastnameمستخدما
x.lastname@ajman.ac.aeوكلمة المرور (. 

 قم باختیار المساق من الصفحة الرئیسیة، كما موضح أدناه: -2

قم بإنشاء اختبار الكتروني. للمزید من التفاصیل، قم بالرجوع إلى دلیل االستخدام الخاص في  -3
 .Moodleمن نظام  Collectionاالختبارات االلكترونیة والمتواجد في قسم 
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 ومراقبة الویب LockDownتحكم في إعدادات متصفح  .2
 باتباع الخطوات التالیة: LockDownاالختبار االلكتروني، تحكم في إعدادات متصفح بعد إنشاء 

موجود على الجانب األیسر من الشاشة، ، قم بالضغط فوق السھم الMoodleداخل المساق في نظام  -1

 كما موضح أدناه:

زر على  اضغط. Respondus LockDownستظھر قائمة جانبیة وتتضمن متصفح  -2

Dashboard كما ھو موضح أدناه: 

 نفیدیو ترحیبي، یمكنك وضع عالمة في المربع عدم إظھار ھذه الصفحة مرة أخرى إ سیظھر لك-3

 LockDown Browserفوق الزر متابعة إلى  اضغطأردت، ثم 

 (Continue to LockDown Browser):كما ھو موضح أدناه ، 
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بك. ابحث عن االختبار  الخاص المساقستتمكن من عرض قائمة االختبارات التي تم إنشاؤھا في  -4

 ، كما ھو موضح أدناه:(Settings) على القائمة المنسدلة ثم على اإلعدادات واضغط

 LockDown إعدادات متصفح .21 

 في ھذا القسم ستتمكن من التحكم في إعداد المتصفح باتباع الخطوات التالیة:

 باختیار، قم LockDown Browser Settingsفي قسم إعدادات المتصفح  -1

Require Respondus LockDown Browser for this exam:كما موضح أدناه ، 

 واختر ما یلي: (Advanced Settings)قم بتكبیر اإلعدادات المتقدمة  -2

 قم بتثبیت الطالب في المتصفح حتى اكتمال االختبار .1
(Lock students into the browser until exam is completed):  الخیار یمنع ھذا

 الطالب من الخروج من المتصفح قبل تقدیم االختبار.
(باستخدام تطبیق تأمین المتصفح من  iPadالسماح للطالب بإجراء االختبار باستخدام جھاز  .2

یتیح ھذا : Apple ((Allow students to take exam with an iPad)متجر تطبیقات 
الخاص بھ. ومع ذلك، یجب تحمیل تطبیق  iPadالخیار للطالب إجراء االختبار باستخدام جھاز 

LockDown Browser .على الجھاز للسماح لھ بالوصول إلى االختبار من خالل الجھاز 
 السماح بالوصول إلى موقع الكتروني خارجي محدد .3

(Allow access to specific external web domain) : إذا كنت ترغب في السماح
ھذا الخیار وأدخل  بتفعیلأثناء االختبار، قم  (موقع الكتروني) للطالب بعرض صفحة ویب

الرابط؛ مع مالحظة أن الطالب سیتمكنون من عرض صفحة الویب بدقة دون االنتقال إلى 
 صفحات ویب أخرى من نفس الموقع (سیتم تعطیل الروابط في صفحة الویب).
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: إذا كنت  (Enable calculator on the toolbar)اآللة الحاسبة على شریط األدوات تفعیل .4
ھذا الخیار، وستتمكن من  بتفعیلترغب في أن یستخدم الطالب آلة حاسبة أثناء االختبار، قم 

 أو علمیة. بسیطةاختیار آلة حاسبة 

 أدناه:ھذه الخیارات موضحة 

 
  

 نص الرابط في إضافة، یجب  من أجل السماح للطالب بالوصول إلى صفحة الویب مالحظة:
 السؤال.
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 (Webcam Settings)كامیرا الویب إعدادات  .22
 في ھذا القسم ستتمكن من التحكم في إعداد كامیرا الویب باتباع الخطوات التالیة:

، Require Respondus Monitor for this examخیار على اضغطفي إعدادات كامیرا الویب،  -1
 كما ھو موضح أدناه:

 االختبار على النحو التالي:قم بتعیین تسلسل بدء  -2

ً  : سیتم مراقبة كامیرا الویب الخاصة بالطالب (Webcam Check)فحص كامیرا الویب -1  .تلقائیا

ھذا الخیار لتوجیھ الطالب إلى عدم  بتفعیل: قم  (Additional Instructions). تعلیمات إضافیة2
 الوصول إلى أي موارد أو التواصل مع أشخاص آخرین أثناء االختبار، وما إلى ذلك.

ھذا الخیار لتزوید الطالب بنصائح لمتابعة  بتفعیل: قم  (Guidelines + Tips). إرشادات + نصائح3
 أثناء االختبار.

ھذا الخیار، حیث سیقوم الطالب بالتقاط صورة  تفعیل: یجب  (Student Photo). صورة الطالب4
 ألنفسھم باستخدام كامیرا الویب.

ھذا الخیار، حیث سیقوم الطالب بالتقاط صورة لھویتھم  تفعیل: یجب  (Show ID)الھویة. إظھار 5
 باستخدام كامیرا الویب.

مقطع فیدیو  خدألالطالب  إلتاحةھذا الخیار  بتفعیل: قم  (Environment Check). فحص البیئة6
 قصیًرا حول محیطھم أثناء االختبار.

ً ھذا الخیار  تفعیل: یتم  (Facial Detection Check). فحص كشف الوجھ7 الكتشاف میزات  تلقائیا
 الوجھ للطالب أثناء االختبار.

 ھذه الخیارات موضحة في الصفحة التالیة:
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 ، كما موضح أدناه: (Facial Detection Options)یجب تفعیل خیارات اكشاف الوجھ -3

 
، كما موضح أدناه، فقط  (Advanced Settings)یجب تمكین الخیار األول في اإلعدادات المتقدمة -4

 .ياإللكترونفي االختبار   (Record Audio)إذا كنت تستخدم نوع سؤال تسجیل الصوت

 .(Save + Close) الحفظقم بالضغط على زر  -5
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 ستتمكن من عرض إعدادات اختبار االختبار كما ھو موضح أدناه: -6

  (Class Results)عرض النتائج .3
ة \للطالبوبیئة االختبار (إن وجدت) وفیدیو  وھویتھمراجعة صورة الطالب فرصة نتائج اللك  تتیح

 .االختبارأثناء  تنبیھاتلك بمشاھدة أي  یتیحاالختبار. كما  خالل

الباب نتائج باتباع الخطوات الثالث األولى من ال، ستتمكن من عرض ربمجرد أن یكمل الطالب االختبا
كما ، (Class results) فوق القائمة المنسدلة بجوار عنوان االختبار ثم على نتائج الفصل الضغطثم  2

  ھو موضح أدناه:

قائمة الطالب والعدید من اإلحصائیات من حیث عدد الطالب الذین أكملوا االختبار  ستتمكن من عرض
 بعد، وعدد الطالب لكل أولویة مراجعة. یجیبوا علیھوالذین لم 

  

 وسیتم إصالحھ تلقائیًا. Fix Nowزر  فاضغط علىإذا كان ھناك خطأ في أحد األعمدة أعاله،  مالحظة:
وإن كنت بحاجة إلى مساعدة إضافیة، قم بالتواصل مع خدمة الدعم الفني عن طریق البرید االلكتروني 

 طة شاشة للخطأ) أو باالتصال على(مع إضافة لق Helpdesk@ajman.ac.aeعلى 
7056500-06  

 

mailto:Helpdesk@ajman.ac.ae
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 فیما یلي مثال على النتائج:

، وأولویة المراجعة والنتیجة والمدة وما إلى ذلك والرقم الجامعيیمكنك فرز الطالب بناًء على االسم 
 أدناه.كما موضح 

إلقاء  تستدعي ة \أولویة المراجعة ھي مقیاس شامل ینقل ما إذا كانت جلسة امتحان الطالب مالحظة:
. تظھر النتائج في فئات منخفضة ومتوسطة وعالیة مع رسم بیاني شریطي المحاضرنظرة من قبل 

 أخضر إلى أحمر ینقل مستوى الخطر.
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یمكنك عرض تفاصیل جلسة اختبار الطالب من خالل الضغط على زر + بجوار اسمھ، كما موضح 
  أدناه:

 

 :فیما یلي شرح لجلسة امتحان الطالب
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 المحتملة التي قد تواجھھا: بالتنبیھاتفیما یلي قائمة 

 الطالب في إطار الفیدیو لفترة من الوقت. وجودتعذر  - الطالب مفقود من اإلطار •
االختبار في  بدایة عمن كان في ربما تم اكتشاف شخص مختلف - شخص مختلف في اإلطار •

 إطار الفیدیو لفترة من الزمن.
 تم الكشف عن وجوه متعددة في الفیدیو لفترة من الزمن. -لعدید من األشخاص في اإلطار یوجد ا •
 انقطاع للفیدیو نتیجة فشل اإلنترنت. حدث -حدث انقطاع لإلنترنت  •
إذا تم الكشف عن سرعة تحمیل ضعیفة  -الفیدیو بسبب جودة االتصال باإلنترنت  جودةانخفاض  •

ً تلقائی الفیدیو جودةاتصال اإلنترنت، فسیتم تخفیض  في  .ا
استخدم الطالب عملیة یدویة إلنھاء جلسة  -مبكًرا  LockDownخروج الطالب من متصفح  •

 یظھر السبب الذي قدمھ الطالب.وساالختبار مبكًرا؛ 
 .االختبارتعذر كشف الوجھ في جزء كبیر من  -كشف الوجھ المنخفض  •
 تم فصل كامیرا الویب من جھاز الكمبیوتر أثناء االختبار. -تم قطع اتصال كامیرا الویب  •
 تم توصیل كامیرا الویب بجھاز الكمبیوتر أثناء االختبار. -ویب تم توصیل كامیرا ال •
باستخدام یشیر إلى أنھ تم محاولة تبدیل التطبیق  -جرت محاولة للتبدیل إلى شاشة أو تطبیق آخر  •

 المفاتیح. لوحة
 تشیر إلى إنھاء جلسة الفیدیو بشكل غیر متوقع، وأنھ لم یتم إعادة -تم إنھاء جلسة الفیدیو مبكًرا  •

 االتصال تلقائیًا قبل إكمال الطالب لالختبار.
فحص كشف الوجھ من تسلسل بدء  فترةتعذر كشف الوجھ أثناء  -فشل فحص كشف الوجھ  •

 .(قبل بدء االختبار) التشغیل
حدد الطالب "عدم إظھار ھذا التنبیھ مرة أخرى" عندما  -أوقف الطالب تنبیھات اكتشاف الوجھ  •

 . لم یتلق الطالب تنبیھات بعد ذلك.االختبارجھ أثناء ظھر تنبیھ اكتشاف الو

 المحتملة التي قد تواجھھا: باإلنجازاتفیما یلي قائمة 

 تم إدخال (أو تغییر) إجابة على السؤال من قبل الطالب. -على السؤال تمت اإلجابة  •
 تسجیل كامیرا الویب الذي یحدث بین فحص البیئة وبدء االختبار. - قبل االختبار •
 .االختباربدایة  •
 تم تسلیم إجابات االختبار -نھایة االختبار  •

مراجعة ما ال وأولویةالتي تم اإلبالغ عنھا  التنبیھاتال تحدد  التنبیھات ال تدل على الغش.مالحظة: 
الطالب قد غش أم ال. بدالً من ذلك، فھي أدوات للمساعدة في تحدید األنشطة أو المواقف إذا كان 

 المشبوھة التي تكون فیھا البیانات منخفضة جًدا لدرجة ال یمكن تحلیلھا.


	1. انشاء اختبار باستخدام إعدادات متصفح LockDown
	2. تحكم في إعدادات متصفح LockDown ومراقبة الويب
	21. إعدادات متصفح LockDown
	22. إعدادات كاميرا الويب (Webcam Settings)

	3. عرض النتائج(Class Results)

