
 1   ، جامعة قطرالتعلممركز التميز يف التعليم و 

 
 

 Respondus LockDown Browserالمتصفح اآلمن 
داخل  تعقد التي االلكترونية االختباراتبيئة  في ماناأل مستوى من يزيد خاص  متصفح هو Respondus متصفح

 على قادر غيريصبح  االمتحان، إلى للوصول Respondus    متصفح الطالب يستخدم عندما. بورد البالكنظام 

 .األخرى التطبيقات إلى الوصول أواالنتقال إلى مواقع إنترنت أخرى ،  ، جديدة نافذة فتح ، النسخ الطباعة،

  عند بدء إجراء االختبار، يتم تأمين الجهاز حتى يقوم الطالب بإنهاء وتقديم االختبار.

 

 

 الختباراتك االلكترونية.  Respondus تصفحخطوات البدء باستخدام م

 

على اجهزة الكمبيوتر التي سيستخدمها الطلبة للوصول الى    Respondus متصفحمن وجود  كدأالت (أ

 وذلك من خالل: االختبار

 

التواصل مع مشرف عن طريق عقد فيه االختبار يالذي س في المعمل  Respondus متصفحطلب تحميل    -

  helpdesk@qu.edu.qaITS Help Desk المعمل او خدمة تقنية المعلومات 

 

 

طلب منهم ي، لتقديم االختبارأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم  ماستخداالطلبة سيقومون بأو إذا كان  -

 :الرابط المتوفر مجانا على  Respondus LockDown  تحميل متصفح

http://www.respondus.com/lockdown/download.php?id=988539147 

 

 لالختبار الخاص بمقررك  Respondusتفعيل متصفح  (ب

الطلبة له، نقوم لتيسير وصول  في البالك بورد انشاء االختبار االلكتروني ونشره في احدى مناطق المحتوىبعد 

 بالخطوات التالية:

 Respondus LockDown Browser< --- المقرر<  ادوات ----اضغط على "لوحة التحكم"  -1

mailto:helpdesk@qu.edu.qa
http://www.respondus.com/lockdown/download.php?id=988539147


 2   ، جامعة قطرالتعلممركز التميز يف التعليم و 

 

، اضغط على السهم المحاذي السم  Respondus LockDown Browser من خالل لوحة التحكم ب -2

 "Modify Settingsاالختبار ومن ثم اختر "

 

ومن ثم حدد كلمة  ”Require Respondus LockDown Browser for this exam“قم باختيار  -3

 استخدامها دالمرور التي تري

 

 

 



 3   ، جامعة قطرالتعلممركز التميز يف التعليم و 

في اقصى اليمين مما يشير الى ان هناك حاجة لمتصفح  ”Required“ستالحظ انه تم اضافة النص االخضر  -4

Respondus LockDown   للوصول الى هذا االختبار 

 

يجب عل عضو  Respondus LockDown: بعد تحديد االمتحان ليعمل على متصفح الحظ التنبيه الهام

 هيئة التدريس عدم تغيير اي من االعدادات التالية في صفحة خيارات االختبار:

  عدم تغيير اسم االختبار 

 عدم تغيير طريقة فتح االختبار 

 عدم تغيير كلمة المرور 

 من خيار كلمة المرور( اشارة )الصح عدم تغيير 

 ”Save and Close“اضغط على  -5

 

 مالحظات هامة:

 

 Respondus LockDown Browserومن ثم تفعيل  واعدادات نشره  ختباراال يجب االنتهاء من انشاء • 
 

وليس خيارات  ،  Respondus LockDown Browser Dashboardلوحة التحكم  منكلمة المرور  تحديد• 

 كلمة السر من خيارات االختبار غييرلعودة وتعدم ااالختبار. 
 

فان عليك أن ترشدهم الى ، مقاليه أسئلةاحتواء االختبار على عربي في حالة نص دخال ا ةمن الطلب تتوقعإذا كنت • 

بين العربية  التنقل، حتى يتمكنوا من  Respondus LockDown متصفح قبل فتح شريطا متحركا جعل شريط اللغة 

 بارخالل االخت واإلنجليزية
 

 )عرض الفيديو، وإعطاء تعليمات، الخ.( للطلبة عن المتصفحإعطاء لمحة عامة • 

https://www.youtube.com/watch?v=XuX8WoeAycs 

  

 مع الطلبة قبل االمتحانات الرسمية تجريبياختبار  اجراء• 

 

 المصادر:المزيد من 
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