
دلـيـل اسـتـخـدام 

نـظـام إدارة جـلسـة االخـتـبـار

)SMS(
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)SMS( نظام إدارة جلسة االختبار

املقدمة:

 2017 الوطنيــة  االختبــارات  لربنامــج  االختبــار  جلســة  إدارة  نظــام 

ــة. ــارات الوطني ــة يف االختب ــور الطلب ــة حض ــجيل متابع ــل تس ــن أج  م

سيســتلم منســق االختبــار يف املدرســة تفاصيــل الدخــول إىل نظــام إدارة 

جلســة االختبــار )SMS( يف مغلــف مــع مواد االختبار. حيث ســيكون لكل 

مــادة اختبــار اســم املســتخدم وكلمــة املــرور حســب جلســة االختبــار. 

حيــث عــى منســق االختبــار يف املدرســة تزويــد مــرف االختبــار باســم 

 املســتخدم وكلمــة املــرور الخاصــة بجلســة االختبــار التي ســيرف عليها. 

اســتامرة  عــى  الطالــب  حضــور  اختبــار  مــرف  كل  سيســجل 

متابعــة حضــور الطلبــة والتــي ســرفق مــع مــواد االختبــار قبــل 

الســابقة. الســنوات  يف  حــدث  كــام  اختبــار،  جلســة  كل   بدايــة 

الدخــول  اختبــار  مــرف  كل  عــى  يجــب  االختبــار،  نهايــة  بعــد 

الطلبــة  حضــور  وتســجيل  االختبــار  جلســة  إدارة  نظــام  إىل 

إىل  الدخــول  بيانــات  باســتخدام  عليــه،  أرشف  الــذي  للصــف 

املدرســة. منســق  بهــا  َزوَدُه  التــي  االختبــار  جلســة  إدارة   نظــام 

ــور  ــجيل حض ــار تس ــة االختب ــى جلس ــم أرشف ع ــى كل معل ــب ع يج

ــال أي  ــى إدخ ــار. ويرج ــة االختب ــاء جلس ــور انته ــام ف ــة يف النظ الطلب

ــام. ــار يف النظ ــة االختب ــى جلس ــات ع مالحظ
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يرجى اتباع الخطوات التالية لتسجيل حضور الطلبة يف االختبار كام هو موضح أدناه:

ــال  ــب االتص ــي تتطل ــت الت ــات اإلنرن ــتخدام تطبيق ــار باس ــة االختب ــام إدارة جلس ــول إىل نظ ــن الدخ ميك

ــارشة.  ــار مب ــاء االختب ــد انته ــة بع ــور الطلب ــجيل حض ــت لتس ــبكة اإلنرن بش

1.  الدخول إىل نظام إدارة جلسة االختبار من خالل الرابط الخاص باملدرسة كام هو موضح أدناه: 

                                                 https://oars.acer.edu.au/رقم تعريف املدرسة/

ملحوظة: يرجى إدخال رقم التعريف الخاص مبدرستك يف خانة "رقم تعريف املدرسة".
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ملحوظة: لقد تم تصوير الشاشة قبل تحميل البيانات الخاصة بأي طالب أو مدرسة.

2.  عند ظهور شاشة الدخول. اكتب اسم املستخدم وكلمة املرور الخاصة بجلسة االختبار التي أرشفت         

عليها والذي زودك بها منسق االختبار يف املدرسة.  

انقر عى زر )يرجى إدخال اسم املستخدم وكلمة 

املرور الخاصة بك( للدخول إىل جلسات االختبار
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ــى  ــك" ســتتدخل ع ــرور الخاصــة ب ــة امل ــر عــى زر " يرجــى إدخــال اســم املســتخدم وكلم ــد النق 3.  بع

ــات. ــة الجلس صفح
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4.  تحتوي هذه الصفحة عى الجلسات الحالية والجلسات السابقة، حيث تشري الجلسات الحالية 

ــام تشــري  ــار، بين ــل مــرف االختب ــن قب ــا م ــة فيه إىل أن هــذه الجلســات بحاجــة لتســجيل حضــور الطلب

ــار.  ــة االختب ــة يف جلس ــور الطلب ــجيل حض ــم تس ــد أت ــار ق ــرف االختب ــابقة أن م ــات الس الجلس
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5.  عند الدخول إىل صفحة جلسات االختبار الحالية، انقر عى جلسة االختبار التي أرشفت عليها لتسجيل   

     حضور الطلبة، حيث ميكنك مشاهدة جميع جلسات االختبار الحالية.
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6.  تسجيل حضور الطلبة 

انتقــل إىل الجــزء الســفيل مــن الشاشــة "تســجيل حضــور الطلبــة" وقــم بتســجيل حضــور الطلبــة اعتــامًدا 

عــى اســتامرة متابعــة حضــور الطلبــة املطبوعــة الخاصــة بجلســة االختبــار.

حيث تشري عالمة √ إىل طالب حارض 

وتشري عالمة × إىل طالب غائب 

وتشري عالمة — إىل أخرى )ويف هذه الحالة يجب إضافة أي مالحظات بخصوص هذا الطالب للتوضيح( 
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7.  انقــر عــى زر "إضافــة طلبــة" واخــر مــن القامئــة املنســدلة مــا إذا كنــت تريــد إضافــة طلبــة موجوديــن 

أو إنشــاء طالــب جديــد.

يرجى العلم بأن : 

" إضافة طلبة موجودين" : تعني أن بيانات هؤالء الطلبة تم تسجيلها يف النظام من قبل. 

"إنشاء طالب جديد" : تعني تسجيل بيانات طالب جديد يف النظام.
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8.  إذا كنــت بحاجــة لتســجيل بيانــات طالــب جديــد، أنقــر عــى زر "إنشــاء طالــب جديــد" وأكمــل الحقــول 

املطلوبة. 
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9.  بعدئذ قم بتسجيل بيانات جميع الحقول املطلوبة للطالب الجديد، بعدئذ انقر عى زر "إنشاء طالب" 

لحفظ البيانات. 
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مالحظات مرشف االختبار

10.  مبجــرد أن يتــم تســجيل حضــور الطلبــة، انقــر عــى زر "إضافــة مالحظــة" وقــم بكتابــة أي مالحظــات 

خــالل االختبــار مــع ذكــر اســمك ووظيفتــك، وانقــر عــى زر "إضافــة" لحفــظ البيانــات.
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11. سيتم حفظ املالحظة وإدراجها يف قسم "املالحظات الحديثة" ألغراض املتابعة.
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12.  أخريًا ، ومبجرد إجراء جميع التحديثات، انقر عى الزر "تم االنتهاء من تسجيل حضور الطلبة" ثم 

ستظهر الشاشة التالية.

مالحظة: بعد االنتهاء ستنتقل هذه الجلسة من صفحة الجلسات الحالية إىل صفحة الجلسات السابقة.

13.  بعــد االنتهــاء قــم بالخــروج مــن نظــام إدارة جلســة االختبــار، انقــر عــى زر " الخــروج" مــن القامئــة 

املنســدلة مــن اســم املســتخدم الخــاص بــك.

إذا كان لديــك أي أســئلة أو استفســارات، يرجــى االتصــال بفريــق االختبــارات الوطنيــة يف إدارة االختبــارات 

الوطنيــة والدوليــة يف وزارة الربيــة والتعليــم عــى : 5149249-04  أو إرســال بريــد إلكــروين إىل:

uaenap@moe.gov.ae 




