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 نصائح للطالب لتحسين اتصالهم باإلنترنت أثناء االمتحانات

 بلاإذا أمكن، قم بتوصيل ك Ethernet بالكمبيوتر لضمان أفضل اتصال / سرعة شبكة ممكنة. إذا كان ليس لديك منفذ 
Ethernetراء كابل؟ قد يكون من المفيد ش Ethernet إلى USB 

 إذا كان اتصال Ethernet غير ممكن، فانتقل إلى أقرب مكان ممكن من جهاز توجيه شبكة االتصال الالسلكية المحلية 
WiFi Router  

 عند استخدام شبكة االتصال الالسلكية المحليةWiFi ا حركة مرور كثيفة، مثل المكتبات، تجنب الشبكات التي به 

 .الكتب والمقاهيومحالت بيع 

  قم بإغالق جميع التطبيقات األخرى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سيساعد هذا في تقليل النطاق الترددي الذي

 .تستخدمه التطبيقات األخرى التي تعمل في الخلفية. قد ترغب في إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك

  أغلق )أو ضع "وضع الطائرة"( جميع األجهزة األخرى، مثل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، إذا كانت تستخدم نفس

  WiFi شبكة االتصال الالسلكية المحلية

  تجنب الحفظ المتكرر لألسئلة. يتم إرسال طلب إلى نظام التعلم الخاص بك في كل مرة يتم فيها حفظ سؤال. إذا كانت هناك

ت متعددة في وقت قصير، ولم يكن لديك اتصال قوي، فقد تستهلك كل هذه الطلبات النطاق الترددي المتاح، مما طلبا

 .يؤدي إلى حدوث انقطاع

 في حالة استخدام شبكة اتصال السلكية WiFi  مشتركة، اطلب من اآلخرين الذين يستخدمون نفس الشبكة )مثل أفراد

وممارسة  (Netflix) ط في أنشطة ذات عرض نطاق ترددي كثيف، مثل الفيديواألسرة أو زمالء السكن( عدم االنخرا

 .األلعاب وما إلى ذلك

Advice for students to improve their internet 

connectivity during examinations 

  If possible, plug an Ethernet cable into the computer to ensure the best possible network 
connection/speed. (Don’t have an Ethernet port? It may be worthwhile to purchase an 
Ethernet to USB cable.)  

 If an Ethernet connection is not possible, move as close to the WiFi router as possible.  
 When using WiFi, avoid networks that have heavy traffic, such as libraries, bookstores and 

cafes.  
 Shut down all other applications on your computer. This will help reduce the bandwidth 

being used by other applications running in the background. You may want to restart your 
computer.  

 Shut down (or put in “airplane mode”) all other devices, such as smartphones and tablets, if 
they are using the same WiFi network.  

 Avoid repeated saving of questions. A request is sent to your learning system every time a 
question is saved. If there are multiple requests in a short time and you don’t have a strong 
connection, all those requests could consume the available bandwidth, resulting in an 
interruption.  

 If using shared WiFi, request that others using the same network (such as family members 
or roommates) not engage in bandwidth-heavy activities, such as streaming video (Netflix), 
playing games, etc.  


