 -شبشخ انجذء

Figure 1
 ال ٚجٕص انجذء ثبأليزذبٌ إال ثعذ أخز انزعهًٛبد يٍ قجم انًشاقت ،دٛث أٌ صس "ال رضغط إال عُذ أخزانزعهًٛبد" ٚزى يٍ خالنّ رفعٛم االيزذبٌ عهٗ أجٓضح انطالةٔ ،ثعذ أخز انزعهًٛبد ٔاالشبسح ثجذء
االيزذبٌ ٚزى انضغط عهٔ ّٛانذخٕل إنٗ انشبشخ سقى .2

Figure 2

أدخم انشقى انجبيع ٙكبيال ثذٌٔ ا٘ فشغبد قجم أٔ ثعذ - .
يالدظبد :
األطفبس ف ٙثذاٚخ انشقى انجبيعٚ ٙجت ادخبنٓب .
اضغط عهٗ صس دخٕل )(Enter
ف ٙدبل ادخبل سقى خبطئ سزظٓش انشبشخ . 3
ارا دبٔل انطبنت ادخبل سقًّ انجبيع ٙيشح اخشٖ ثعذ االَزٓبء يٍ االيزذبٌ فبٌ انجشَبيج سٛقٕو ثبظٓبس
االشبشخ .4

: Student Number doesn’t exist.3Figure

Figure 4
ارا كبٌ انشقى انجبيع ٙطذٛخ ٔ يذسج ضًٍ قبئًخ انًسجه ٍٛثًبدح االيزذبٌ فبٌ انشبشخ  5سزظٓش -
نزأكٛذ انًعهٕيبد انخبطخ ثبنطبنت.
 ف ٙدبل كبَذ انًعهٕيبد انٕاسدح ثبنشبشخ انسبثقخ جًٛعٓب طذٛذخ  ،اضغط عهٗ صس "َعى" نالَزقبلنهشبشخ انزبنٛخ.

Figure 5

 ٚجذأ االيزذبٌ ثشبشخ ثسٛطخ -شبشخ  -6رذزٕ٘ يعهٕيبد عٍ انطبنت (االسى  ،انشقى انجبيع ٔ )ٙاسىااليزذبٌ ٔ انشعجخ ٔيذح انًزذبٌ ٔأدٛبَب ثعض انزعهًٛبد انخبطخ ثبنًزذبٌ.

Figure 6
 اضغط عهٗ صس "اثذأ االيزذبٌ"  Start Examنالَزقبل انٗ األسئهخ كًب ف ٙانشبشخ .7 -رذزٕ٘ ْزِ انشبشخ عهٗ انعُبطش انزبنٛخ:

-

َض انسؤال.

-

االخزٛبساد ( ٔادذح فقط يٍ ثُٓٛب رعذ اجبثخ طذٛذخ)

-

صس "انسؤال انزبن Next "ٙنالَزقبل نهسؤال انز٘ ٚهّٛ

 صس :انسؤال انسبثق"  Previousف ٙدبنخ انشجٕع انٗ انسؤال انسبثق دٛث ًٚكٍ رعذٚم االجبثخ ارا اسادانطبنت

رنك.

 صس "رذذٚث انًهفبد"  ،Update Filesدٛث أٌ يعظى اسئهخ االيزذبٌ رعزًذ ف ٙدهٓب عهٗ يهفبديٕجٕدح عهٗ انشبشخ انشئٛسٛخ ضًٍ يجهذ ثبسى "ٔ ،"Examعُذ انضغط عهٗ ْزا انضس ٚزى رذًٛم
انًهفبد عهٗ جٓبص انطبنت يشح أخشٖ ،نضًبٌ َقم انًهفبد جًٛعٓب ثشكم سهٛى.

Figure 7

 ف ٙدبنخ انٕطٕل انٗ انسؤال األخٛش فبٌ صس ٍٚاضبف ٍٛٛسٛظٓشاٌ ف ٙاألسفم كًب ف ٙانشبشخ :7 صس "رقشٚش" ٔ ٚسزخذو الظٓبس انشبشخ  . 9رذزٕ٘ ْزِ انشبشخ عهٗ يجًٕعخ يٍ األصساس ثعذد أسئهخااليزذبٌ(صس خبص نكم سؤال) .قى ثبنضغط عهٗ انضس انخبص ثبنسؤال انز٘ رشٚذ انشجٕع ان.ّٛ

 يالدظخ يًٓخ  :انسؤال انز٘ نى ٚزى اإلجبثخ عُّ سبثقب سٕف ٚظٓش ثجبَت انضس انخبص ثّ ف ٙشبشخانزقشٚش دشف "."U

Figure 8

Figure 9: report screen.

 الَٓبء االيزذبٌ قى ثبنضغط عهٗ صس آَبء "."Finish ف ٙدبنخ االَٓبء سزظٓش نك شبشخ رأكٛذ انخشٔج يٍ ثشَبيج االيزذبٌ .شبشخ .9 -نزأكٛذ انخشٔج ٔ آَبء االيزذبٌ قى ثبنضغط عهٗ صس ""Yes

Figure 9
 -ثعذ االَٓبء ثشكم ربو سٕف رظٓش شبشخ انُزٛجخ  .انشبشخ  01أٔ .00

Figure 10

Figure 11

يالدظبد يًٓخ:
 ف ٙدبل انُجبح فئٌ انطبنت ٚعفٗ يٍ دساسخ يبدح انًٓبساد االسزذساكٛخٔ ،عه ّٛدساسخ يٓبساد2- -أيب ف ٙدبنخ انشسٕة فئٌ عهٗ انطبنت دساسخ يبدح انًٓبساد االسزذساكٛخ ٔ يٓبساد 2-
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