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)SMS( نظام إدارة جلسة االختبار

املقدمة:

الوطنيــة  االختبــارات  لربنامــج  جديــدة  مبــادرة  هــو  االختبــار  جلســة  إدارة  نظــام 

الوطنيــة. االختبــارات  يف  الطلبــة  وحضــور  مشــاركة  متابعــة  تحســن  أجــل  مــن   2016 

ــار( إىل  ــرف االختب ــم ) م ــول املعل ــل دخ ــة وتفاصي ــول املدرس ــل دخ ــة تفاصي ــق املدرس ــيتلقى منس س

ــتخدمن  ــاء املس ــن أس ــة م ــاك مجموع ــيكون هن ــار. س ــواد االختب ــع م ــق م ــف مغل ــام يف مغل ــذا النظ ه

 وبيانــات الدخــول حســب املــادة والتــي ســتمنح لــكل مــرف اختبــار مــن قبــل منســق املدرســة.

والتــي  الطلبــة  حضــور  متابعــة  اســتارة  عــى  الطالــب  حضــور  اختبــار  مــرف  كل  سيســجل 

الســابقة. الســنوات  يف  حــدث  كــا  اختبــار،  كل جلســة  بدايــة  قبــل  االختبــار  مــواد  مــع   ســرفق 

إدارة  نظــام  إىل  الدخــول  اختبــار  مــرف  كل  عــى  يجــب  االختبــار،  نهايــة  بعــد 

الــذي  للصــف  الطلبــة  حضــور  وبيانــات  املشــاركة  حالــة  وتحديــث  االختبــار  جلســة 

املدرســة. منســق  بهــا  َزوَدُه  التــي  الدخــول  تســجيل  تفاصيــل  باســتخدام  عليــه،   أرشف 

ــار.  ــة فــور انتهــاء جلســة االختب ــار تحديــث حضــور الطلب يجــب عــى كل معلــم أرشف عــى جلســة اختب

ويجــب عليــه أيضــا إدخــال اســمه، والصــف، واملــادة وأي مالحظــات يف صفحــة تفاصيــل مــرف االختبــار.
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يرجى اتباع الخطوات لتحديث حضور جلسة االختبار كام هو موضح أدناه:

ــال  ــب االتص ــي تتطل ــت الت ــات اإلنرن ــتخدام تطبيق ــة باس ــام إدارة الجلس ــول إىل نظ ــن الدخ ميك  .1

بشــبكة اإلنرنــت ملراجعــة وتحديــث البيانــات مبجــرد أن يتــم اختبــار الطلبــة . 

الدخول إىل نظام إدارة جلسة االختبار

ميكــن الدخــول إىل نظــام إدارة جلســة االختبــار الخــاص بربنامــج اإلختبــارات الوطنيــة يف اإلمــارات   .2

العربيــة املتحــدة بإدخــال رقــم )URL( الخــاص مبدرســتك إىل متصفــح املوقــع التــايل:

3 .https://oars.acer.edu.au/uae-nap-test-school   

بعد النقر عى الرابط سوف تظهر شاشة الدخول.   .4
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عند ظهور شاشة الدخول، اكتب إسم املستخدم وكلمة املرور املقدمة لك.  .5

مالحظة : تعترب متطلبات الدخول للصفحة حساسة حسب الحالة.

أنقر عى ) دخول ( لفتح الصفحة الرئيسية   .6

الصفحة الرئيسية 

فيا ييل نظرة عامة عى الصفحة الرئيسية   .7
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مالحظــة : لقــد تــم تصويــر الشاشــة قبــل تحميــل أي بيانــات خاصــة بــأي طالــب أو مدرســة 
ــار . ولذلــك فأنــك تجــد )أصفــار( فقــط بالنســبة لجميــع فئــات االختب

صفحة جلسات مرشف االختبار 

صفحــة الجلســات هــي املــكان حيــث يســتطيع مــرف االختبــار مراجعــة وتحديــث قوائــم حضــور   .8

ــا. ــار أرشف عليه ــة اختب ــكل جلس ــة ل الطلب

عى الصفحة الرئيسية، أنقر عى عالمة تبويب الجلسات عى رشيط الرابط العلوي   .9

مراجعة / تحديث تفاصيل جلسات االختبار

بإمكانك اآلن مشاهدة جميع جلسات االختبار الحالية.  .10
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ــي ترغــب  ــر عــى الجلســة الت ــا وأنق ــي ســترف عليه ــار الت ــل لألســفل لتجــد جلســة االختب انتق  .11

مبراجعتهــا.

لتعديل تفاصيل جلسة االختبار أنقر عى زر تعديل التفاصيل.   .12
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دقق بيانات الجلسة املدونة، وال سيا تلك البيانات املطلوبة )مثل كتابة اسمك بالشكل الصحيح (   .13

وقم بإجراء التحديثات الالزمة. بعدئذ انقر عى زر حفظ التغيريات. 

مراجعة وتحديث حضور الطلبة 

إنتقــل إىل الجــزء الســفيل مــن الشاشــة واملســمى "تســجيل حضــور الطلبــة" وقــم مبراجعــة وتحديث   .14

بيانــات الطلبــة، مثــل األســاء، أســاء املســتخدمن أو أضــف املالحظــات بنــاء عــى اســتارة متابعــة 

حضــور الطلبــة املطبوعــة الخاصــة بجلســة االختبــار.
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ــة  ــة طلب ــد إضاف ــت تري ــا إذا كن ــدلة م ــة املنس ــن القامئ ــر م ــة" وأخ ــة طلب ــى زر "إضاف ــر ع أنق  .15

موجوديــن أو إنشــاء طالــب جديــد.

إذا كنــت بحاجــة لتســجيل بيانــات طالــب جديــد، أنقــر عــى زر "إنشــاء طالــب جديــد" وأكمــل   .16

الحقــول املطلوبــة. 
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بعدئذ قم بالتسجيل يف جميع الحقول املطلوبة للطالب الجديد، بعدئذ أنقر عى زر "إنشاء طالب"   .17

لحفظ البيانات. 
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مالحظات مرشف االختبار

مبجــرد أن يتــم تحديــث قوائــم الحضــور، أنقــر عــى زر "إضافــة مالحظــة" تــم التحديــث مــن قبــل   .18

ــات. ــظ البيان ــة" لحف ــى زر "إضاف ــر ع ــة( وأنق ــار ذات الصل ــة االختب ــرف جلس ــمك ـ م )إس
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سيتم حفظ املالحظة وإدراجها يف قسم "املالحظات الحديثة" ألغراض املتابعة.  .19

أخــريا ، ومبجــرد إجــراء جميــع التحديثــات ، أنقــر عــى الــزر األخــر "تــم وضــع عالمــة تــم االنتهــاء"   .20

ــزر األخــر . وعندهــا ســيختفي ال

تذكر أنه مبجرد “ تم وضع عالمة تم االنتهاء “ لن يكون بوسعك   

- تحديث حضور الطالب . أو  

- إضافة طلبة إىل جلسة االختبار هذه.  

أعد نفس اإلجراء ملراجعة جلسات االختبار التي أرشفت األخرى.   .21
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الخروج من نظام إدارة جلسة االختبار

.22

هـــــــــــــــــــــام!
تذكر “الخروج” بمجرد اكمال جميع التحديثات المطلوبة.






