
2020دلیل الطالب إلمتحانات النھائیة 
RESPONDUS LOCKDOWN BROWSER



:اإلمتحانات اإللكترونیة

Respondusما ھو برنامج • LockDown Browser (RLDB) ؟

Respondunceبرنامج  LockDown Browserبجامع�ة ھو متصفح متخصص لعقد اإلمتحانات اإللكترونیة یستخدم م�ع المس�اقات اإللكترونی�ة الخاص�ة
Respondunceمتص�فح . SafeExamBrowserمماث�ل لبرن�امج ) Moodle(الع�ین  LockDown Browser یق�وم بمن�ع الطباع�ة، النس�خ، التص�فح

إللكترون�ي مب�رمج ف�ي ح�ال ك�ان امتح�ان ا. اإلنترنت، واستخدام تطبیقات أخرى أثناء عقد اإلمتحان اإللكترونیة، لمنع الطالب من القیام ب�الغش أثن�اء اإلمتحان�ات
Respondunceباستخدام  LockDown Browserفإن االمتحان لن یقتح في حال الطالب قام باستخدام اي متصفح آخر ،.

Respondusتنصیب برنامج • LockDown Browser

Respondusفي حال كان البرنامج  LockDown 6خطوة مثبت على الجھاز، یرجى اإلنتقال إلى

في حال أن البرنامج لم یكن مثبت على الجھاز، لن یستطیع الطالب من عقد امتحان النھائي



:اإلمتحانات اإللكترونیة

Respondusما ھي متطلبات النظام لمتصفح • LockDown Browser (RLDB) ؟

:یجب على جمیع الطالب إجراء اختباراتھم االلكترونیة باستخدام أجھزة بالمواصفات المذكورة أدناه

.المتطلبات ، فلن تتمكن من أداء االختبارال یحقق ھذه إذا كان جھازك 

(iOS 11+)  او اآلیباد)البتوب(جھاز الكمبیوتر المكتبي أو المحمول نوع الجھاز
10: نظام ویندوز

او
: نظام ماك OS X 10.10أو أحدث

نظام التغشیل

3GB + الذاكرة العشوائیة

باالضافة الى مایكروفون) داخلیة او خارجیة(كامیرا  المعدات

خدمة إنترنت عالیة السرعة الشبكة



:اإلمتحانات اإللكترونیة

Respondusقم بالضغط على الرابط : 01-الخطوة• Lockdown Browserمن ثم الضغط على                          لبدء تنزیل المتصفح

http://www.respondus.com/lockdown/information.pl?ID=153127638


:اإلمتحانات اإللكترونیة

امجبرنعند اتنھاء عملیة تنزیل الملفات، قم بفتح الملف                                                             لبدء عملیة تثبیت ال: 02-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

قم باختیار اللغة اإلنجلیزیة ومن ثم انقر على : 03-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

قم بالضغط على                                                    و من ثم على                 للمتابعة: 04-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

قم بالضغط على                  إلنھاء عملیة تثبیت البرنامج: 05-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

قبل البدء في اي امتحان: تحذیر

MOODLEیجب إغالق جمیع البرامج ، باستثناء المتصفح الذي فتحت بھ •
ولكن تأكد من إیقاف تشغیل الكامیرا MS TEAMSیمكنك أیًضا االستمرار في تشغیل برنامج •



:اإلمتحانات اإللكترونیة

•/https://online-learning.aau.ac.ae  : الخطوة-06: قم بالوصول الى صفحة المساقات اإللكترونیة من أي متصقح علو جھازك الشخصي من خالل الرابط

https://online-learning.aau.ac.ae/


:اإلمتحانات اإللكترونیة

قم بتسجیل الدخول عن طریق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، ثم قم بالضغط على : 07-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

قم باختیار المادة المراد تقدیم اإلختبار فیھا: 08-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

انقر على اسم االختبار المراد تقدیم االمتحان فیھ: 10-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

)یجب أني یكون البرنامج مثبت على الجھاز(قم بالضغط على                            لبدء فتح اإلمتحان عن طریق البرنامج : 11-الخطوة•

انقر على الرابط في االسفل اذا لم تقم 
بتحمیل برنامج المراقبة من قبل



:اإلمتحانات اإللكترونیة

قم بالضغط على                            لبدء فتح البرنامج: 12-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

قم بالضغط على                  لبدء اإلمتحان: 13-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

قم بقراءة سیاسة استخدام البرنامج ومن ثم الضغط على              للموافقة: 14-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

:إذا رأیت الشاشة أدناه ، یرجى االنتظا التحقق من سرعة الشبكة واإلنترنت ، ثم المتابعة: 15-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

في ھذه الخطوة ، سیفحص النظام كامیرا الویب الخاصة بك ، وتأكد من أن صورتك تظھر في النافذة وانقر : 16-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

:الكتشاف صوتك5إلى 1انقر                                   و قم بالعد بصوت مرتفع من : 17-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

:انقر على                 للمتابعة ، أو انقر على                   إذا كنت ترید التقاط فیدیو آخر: 18-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

:في ھذه الخطوة سیكتشف النظام وجھك ، وتأكد من وضعك بشكل صحیح وانقر على              : 19-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

:إذا تم الكشف عن وجھك ، فسترى رمز النجاح       ، وإال سترى الرمز فشل          وتحتاج إلى التكرار: مالحظة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

:بعد التحقق من صورتك، سوف تكون جاھز للبدء باإلمتحان، انقر على                   للدخول في االمتحان : 20-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

:تأكد من وضع وجھك بشكل صحیح أثناء االختبار وانقر علیھ                   : 21-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

:اقرأ بیان مكافحة الغش ثم حدد مربع االختیار للموافقة على البیان قبل المتابعة : 22-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

:قم بادخال كلمة المرور الخاصة باإلمتحان المعطى من قبل المدرس: 23-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

:تأكد من موافقتك على بیان مكافحة الغش وأدخل كلمة المرور ثم انقر فوق                    : 24-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

:من إجابتك على جمیع األسئلة ، واحًدا تلو اآلخر، تأكد لقد دخلت االختبار اآلن : 25-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

ال یمكن التنقل بین األسئلة، اذا قمت بالتجاوز عن السؤال، فإنھ ال یمكن الرجوع إلیھ: مالحظة•

ال یمكنك الرجوع للسؤال فور انتقالك من 
الصفحة

!



:اإلمتحانات اإللكترونیة

:یمكنك عرض ملخص محاولتك ، انقر                  إذا كنت ترید االنتھاء ، أو العودة                  : 26-الخطوة•

انھاء االمتحان

الرجوع لالمتحان



:اإلمتحانات اإللكترونیة

یمكنك تأكید اإلرسال إلنھاء االختبار عن طریق النقر على                        ، یمكنك أیًضا: 27-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

:یمكنك تقدیم مالحظاتك حول االختبار وذكر أي مشاكل ثم النقر على               : 28-الخطوة•



:اإلمتحانات اإللكترونیة

لقد انتھیت اآلن من االختبار ، انقر فوق                            إلنھاء جلسة االختبار: 28-الخطوة•



Thanks!
If you require any further IT support please contact IT Helpdesk as below:

• Go to OS Ticket Portal https://osticket.aau.ac.ae/helpdesk
• Login to the portal (use your Computer/Edugate/Moodle username and 

password).
• Create a new Ticket
• Specify the problem you are facing along with any relevant info.

You can also contact us via the IT support group on MS Teams

Good Luck in your exams.

https://osticket.aau.ac.ae/helpdesk
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