الذك ) (LMSكالمعتاد (  )lms.privatemoe.aeثم الذهاب
يف البداية تقوم بفتح بوابة التعلم ي
إىل قسم اإلعالنات يف الزاوية العلوية اليرسى للشاشة:

1

الضغط عىل إشارة اإلعالنات و عرض اإلعالنات الموجود  ،عند وجود اختبار مركزي تقوم الوزارة
بارسال رابط اإلختبار اىل قسم اإلعالنات :
2
رابط االختبار المركزي المرسل
من الوزارة

وه :
الضغط عىل اإلعالن الخاص باإلختبار للدخول اىل تفاصيل اإلختبار ي

 اسم الطالب و الصف و الشعبه  -مادة اإلختبار – رابط اإلختبار – كلمة مرور اإلختبار  -موعداإلختبار اليوم و الساعة – بعض الروابط المهمة إلرشاد الطالب
مادة االختبار و الصف
اسم الطالب

رابط االختبار الجهزة التابلت
رابط االختبار الجهزة الحاسوب
كلمة مرور االختبار

روابط ارشادية للطالب

الضغط عىل رابط اإلختبار الخاص باجهزة الحاسوب للذهاب اىل شاشة الدخول اىل اإلختبار :
شاشة
الدخول الى
االختبار

4
بعد ادخال كلمة المرور
اضغط على ( ) Go

3
هنا يتم اخال كلمة المرور
الخاصه باالختبار

بعد ادخال كلمة المرور الخاصة باإلختبار ينقلك الى شاشة اخرى الختيار مادة اإلختبار و
التأكد منها:

5
اختيار ماده االختبار و
التاكدمنها

الضغط على )(Go

6

بعد الضغط على)  (Goتظهر لك رسالة انه يجب عليك تحميل برنامج االمان الخاص باإلختبارات
المركزيه على جهاز الحاسوب )(SA_Secure_Browser_Lab

7
الضغط على الرابط
التالي لتحميل برنامج
امان االختبارات

هذا الربنامج يتم تحميله يف أول مرة فقط ويستخدم للدخول اىل اإلختبارات المركزية يف
المرات المقبلة عند الضغط عىل الرابط تظهر شاشة التحميل اضغط منها عىل  saveوانتظر
تحميل البرنامج

8

االنتظار لحين تحميل
البرنامج ثم الضغط عليه
لفتح الملف

تثبيت الربنامج عىل الجهاز :

9

عند االنتهاء من تحميل البرنامج و فتحه تظهر
هذه الشاشه  ,قم بالضغط عليه مرتين لتثبيته
بشكل نهائي على الجهاز

بعد اإلنتهاء من تثبيت الربنامج عىل الجهاز ارجع اىل شاشة اإلختبار يف
الخطوة (  ) 6و اضغط عىل ) : ) Go
بعد الضغط عىل  Goتظهر رسالة يف العىل انه يجب فتح اإلختبار باستخدام برنامج
المان الذي قمت بتثبيته عىل الجهاز :

10

عند الضغط على هذا الخيار يتم فتح االختبار
بشكل تلقائي باستخدام برنامج االمان  ,ثم تقوم
ببدأ االختبار كالمعتاد

** عند فتح اإلختبار باستخدام برنامج المان ال تسطيع عمل اي شء عىل الجهاز الخاص
بك وال حت فتح اي شء أخر بامكانك فقط الضغط عىل  startلبدء االجابة عىل السئلة
و  submitلتسليم اإلجابات و  logoutللخروج من اإلختبار
** يسمح لك بالدخول اىل اإلختبار مرة واحدة فقط و اذا حاولت الدخول مرة اخرى
تظهر هذه الرسالة :

