
 2021-2020 الطالب المسجلين حديثا

مرحبا بكم في جامعة شرق البحر المتوسط. نود إعطائكم معلومات هامة حول امتحان كفاءة اللغة االنجليزية خاصتنا، والذي 

 سيشكل مسيرتكم في جامعتنا فيما يخص القضايا التقنية وقواعد االمتحان.

  على شكل مقابلة بواسطة  2020أكتوبر  7-6-5سيتم عقد امتحان كفاءة اللغة االنجليزية عبر االنترنت في أيام

 .Microsoft Teamsتطبيق 

  :بإمكانك اإلطالع على عينة االمتحان هذه من خالل الرابط التالي

-sinavi-yeterlik-https://fleps.emu.edu.tr/tr/haberler/duyurular?pid=114&t=cevrimici

.sample-exam-proficiency-online 

 يك ه وتطبيقها، يتوجب علالرجاء التأكد من قراءة إعالننا المتعلق بالمعلومات التقنية بالضغط على الرابط أدنا

 قبل يوم االمتحان. Microsoft Teamsالولوج إلى برنامج 

 معلومات تقنية

  ألجل إجراء االمتحان، يتوجب عليك الولوج إلى برنامجMicrosoft Teams  و أن تكون حاضرا في الوقت

( بعد 2020أكتوبر، 1)  المحدد لالمتحان باستخدام رابط غرف االمتحان عبر االنترنت الذي سيتم نشره اليوم

 الظهر.

  إدراجك في غرفة انتظار لالمتحان، وعندما يحين موعد امتحانك، سوف يتم دعوتك إلى غرفة االختبار سيتم

 دقائق من التأخير ألسباب تقنية، إن حدث ذلك، فال داعي للقلق(. 10-5من قبل مدرسونا. ) قد يكون هناك 

  دقيقة من وقت اإلعالن عنه وسيكون مسجال. 30إلى  15سيكون وقت االمتحان بين 

  خالل االمتحان، عليك أن تستوفي الشروط التالية والتقيد بالقواعد المنصوص عليها هنا، بخالف ذلك، لن يتم

 اعتماد امتحانك و/ أو سيتم إلغاءه. 

 .أن يكون لديك هوية أو جواز سفر سارية المفعول قبل استدعاءك لالمتحان 

 دما تستدعى إلى غرفة االمتحان.قبول المكالمة عن 

  ال يسمح بتغطية المايكريفون أو الكاميرا الخاصة بك بأي شكل كان منذ لحظة دخولك غرفة االمتحان على

 االنترنت وحتى نهاية االمتحان.

  أن تكون البيئة المحيطة من حولك في المكان الذي ستجري فيه االمتحان ساطعة بحيث يمكن رؤية وجهك

 بوضوح.

 كون وحيدا في المكان الذي ستتواجد فيه خالل االمتحان.أن ت 

 .الجلوس ثابتا لتظهر الكاميرا الجزء العلوي من جسدك ووضع يديك أعلى الخصر 

 .عدم وجود ضجة مزعجة في الخلفية 

 .عدم وضع أي إكسسوارات كسماعات الرأس والنظارات الشمسية أو الملونة أو القبعات 

  باالنترنت قويا) سيتم إلغاء امتحانك إذا ما فقدت االتصال باالنترنت(.يجب أن يكون إتصالك 

  ،عدا عن الجهاز الذي ستستخدمه الجراء االمتحان، يمنع وجود أجهز إلكترونية أخرى في المكان

 )كالهاتف الذكي، اآلي باد، أي أجهزة كمبيوتر والخ...( 

 .عدم النهوض عن الكرسي 

 نت.عدم محاولة الغش بأي طريقة كا 

   ،إذا لم تقم بالرد عند دعوتك لالمتحان، سيتم اعادة محاولة االتصال بك مرتين أخريين، وفي حالة عدم الرد

 محاوالت لالتصال. 3سيتم اعالم القسم الخاص بنا من قبل المدرسين بأنك لم تحضر االمتحان بعد 

  عند االنتهاء من االمتحان، عليك مغادرة الغرفة بالضغط على خيارLEAVE. 
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 ل لمقرر التعليمي الذي ستتلقاه خالل فصبعد االمتحان، سيتم نشر نتائج امتحانك على صفحة الويب هذه كرمز ل

 الخريف.

 .خالل االمتحان، يمنع عليك الكتابة أو محاولة التعامل مع شيئ أو شخص آخر 

 epsassist@emu.edu.tr.لمزيد من المعلومات المفصلة أو االستفسارات، راسلنا على البريد االلكتروني 

 نتمنى لكم التوفيق

 إدارة المدرسة التحضيرية للغات األجنبية واللغة اإلنجليزية.
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