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التعليمات اإلمتحانية للطالب
ٚ زى إػعاظ انجؽَبيح اإليزسبَ ٙثبنزُكٛق ث ٍٛإظاؼح انجؽَبيح ٔ إظاؼح اندبيؼخ ٔفق انزقٕٚى اندبيؼ ٙانًؼزًع (.)year calendar
ٚ ؼع يٕقغ اندبيؼخ االنكزؽَٔ www.svuonline.org ٙثًثبثخ نٕزخ اإلػالَبد ناليزسبَبد إَابفخ إناٗ انجؽٚاع اإلنكزؽَٔاٙ
انطبو ثبنٓبنت ٔانهػاٌ ٚؼزجؽاٌ انٕقٛهخ األقبقٛخ نًب ٚدت إًٚبنّ يٍ يؼهٕيبد إنٗ انٓبنت.
ُ ر داؽٖ خًٛاغ ايزسبَاابد انٓاالة فاا ٙيؽاااؿ انُتاابغ انًؼزًاعح يااٍ قجام اندبيؼااخ االفزؽاَاٛخ ٔٚهزااؿو انٓبنات ثًؽاااؿِ انًساعظ فااٙ
انجؽَبيح اإليزسبَ.ٙ
ًٚكٍ انٕيٕل نهجؽَبيح االيزسبَ ٙيٍ ضالل انؽاثّ
rad=0&http://svuonline.org/isis/calendar_ex.php?pid=21

ٚ قغ ػهٗ يكؤٔنٛخ انٓبنت اال يًب ٚه:ٙ
 )1انزسقق يٍ ثؽٚعِ اإلنكزؽَٔ ٔ ,ٙانًتسخ انؽئٛكٛخ ػهٗ انًٕقغ نإلْالع ػهٗ أٚخ يكزدعاد زٕل انؼًهٛخ اإليزسبَٛخ.
 )2انزأاع يٍ يالزٛخ انجٓبقخ اندبيؼٛخ قجم فزؽح ابفٛخ يٍ ثعاٚخ االيزسبَبد.
 )3انزأاع يٍ زكبثّ ػهٗ َظبو انـ "( "ISISاقى انًكزطعو  ,اهًخ انًؽٔؼ) ٔ ف ٙزبل ٔخٕظ أ٘ يهبام ًٚكٍ انزٕايم يغ قكى
انعػى انزقُٔ "Support " ٙغنك ػهٗ انجؽٚع االنكزؽَٔ. support@svuonline.org ٙ
 نعٖ انزقعو ناليزسبٌ ٚدت ػهٗ انٓبنت يؽاػبح األيٕؼ انزبنٛخ:
 )1انزٕاخع ف ٙانًؽااؿ االيزسبَٛخ قجم ( )11ظقبئق يٍ ثعاٚخ اإليزسبٌ.
 )2إزُبؼ انجٓبقخ اندبيؼٛخ ٔ(انٕٓٚخ انهطًٛخ أٔ خٕاؾ انكتؽ أٔ أ٘ ٔثٛقخ ؼقًٛخ رزًٍُ يٕؼح رثجذ نطًٛخ انٓبنت).
 )3ال ٚكًر ثعضٕل أ٘ ْبنت ػهٗ أ٘ ايزسبٌ ثؼع يُ 11 ٙظقبئق يٍ ثعاٚخ ْػا االيزسبٌ.

1

 أثُبء اإليزسبٌ ػهٗ انٓبنت اإلنزؿاو ثبٜظاة انزبنٛخ:

أ-

ٚدت ػهٗ ام ْبنت إثؽاؾ ثٓبقزّ اندبيؼٛخ ثبإلَبفخ إنٗ (انٕٓٚاخ انهطًاٛخ أٔ خإاؾ انكاتؽ أٔ أ٘ ٔثٛقاخ ؼقاًٛخ رزُاًٍ
يٕؼح رثجذ نطًٛخ انٓبنت).

ة-

ػاعو إظضاابل أ٘ ازات أٔ أٔؼا أٔ أقااؽاو يؽَااخ أٔ( )USBإناٗ قبػااخ االيزسابٌ إال فاا ٙانساابالد انزا ٙرزُااًٍ يزٓهجاابد
ايزسبَٛخ نهًقؽؼ ٔ ٚؼهى ثٓب انٓبنت يٍ قجم يهؽف انًؽاؿ ٔػُع انكًبذ ثبقزطعاو أٔؼا ثُٛبء رإؾع ػهاٗ انٓاالة ياٍ
قجم انًؽاقج ٍٛف ٙيؽااؿ انُتبغ.
ًُٚغ إقزطعاو أ٘ َٕع يٍ انًؼبخى.
ػعو اقزؼؽاٌ يتسبد انٕة ثبقزثُبء يتسخ اإليزسبٌ.
ػعو انزعض ٔ ٍٛاألام ٔ انهؽة أثُبء اإليزسبٌ.
ػعو يغبظؼح قبػخ االيزسبٌ إال ثؼع يؽٔؼ ًَف قبػخ ػهٗ األقم.
إقتبل خٓبؾ انطهَٓ ٕ٘ٛبئٛب ( ػعو رؽاّ فَٔ ٙغ انًبيذ) ٔػعو َٔؼّ ػهٗ ْبٔنخ االيزسبٌ.
انًسبفظخ ػهٗ انٓعٔء ٔػعو انزكهى أثُبء االيزسبٌ.
ػعو يغبظؼح قبػخ اإليزسبٌ ثهكم يؤقذ أل٘ قجت ابٌ.
ػااعو اإلززتاابٔ ثااأ٘ أٔؼا أٔ يكاإظاد راإؾع أثُاابء اإليزساابٌ ٔانقٛاابو ثزكااهًٓٛب نًهااؽف انًؽاااؿ فاإؼ اَزٓاابء انٓبناات يااٍ
ايزسبَّ.
إػالو انًؽاقت ثأ٘ يهكهخ رسعس نّ أثُبء رقع ًّٚاإليزسبٌ يغ َؽٔؼح انزؿاو انٓعٔء نس ٍٛزم انًهكهخ.
ثبنُكجخ نٓالة يعُٚخ ظيهق ال ٚكًر َٓبئٛب أل٘ ْبنت ثأٌ ٚزقعو إليزسبَّ ف ٙيؽاؿ َتبغ يغبٚؽ نًؽااؿ َتابغِ انًساعظ نًاتّ
ٔ نكم يبظح ػهٗ زعا.
ام إيزسبٌ نّ اهًخ قؽ ٚزى اظضبنٓب يٍ قجم يكؤٔل انًؽاؿ أٔ انًؽاقت زًؽا.
ػُع االَزٓبء يٍ االخبثخ ػهٗ ابفخ أقئهخ االيزسبٌ ٚزى اثالؽ يكؤٔل انًؽاؿ نكٚ ٙقٕو ثبخؽاء ػًهٛخ انـ ". "submit
ٚؼٓٗ انٓبنت ثٓبقخ إَػاؼ ٔنًؽح ٔازعح إغا قبو انٓبنت ثزغٛٛؽ يؽاؿِ اإليزسبَ ٙف ٙيقؽؼ يب,
أٔ إغا ظضم اإليزسبٌ ٔ نى ٚكٍ ٚسًم ثٓبقزّ اندبيؼٛاخ أٔ (انٕٓٚاخ انهطًاٛخ أٔ خإاؾ انكاتؽ أٔ أ٘ ٔثٛقاخ ؼقاًٛخ رزُاًٍ
يٕؼح نطًٛخ نهٓبنت يثم ظفزؽضعيخ انؼهى ......إنص) أٔ إغا قبو ثهغت ٔفقب نزقؽٚؽ انًؽاقت.
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ِ -اإلَػاؼ ٚؼٓٗ ثبنسبالد انزبنٛخ:
 )1إغا قبو انٓبنت ثزغٛٛؽ انًؽاؿ.
 )2إغا ابٌ انٓبنت ال ٚس ًم ثٓبقزّ اندبيؼٛخ أٔ ( ْٕٚزّ انهطًٛخ أٔ أ٘ ٔثٛقاخ ؼقاًٛخ يًاعقخ ػهٓٛاب يإؼح رثجاذ نطًاٛخ
انٓبنت).
 )3ف ٙزبنخ انهغت.
ًٚكٍ أٌ ٕٚخّ نهٓبنت إَػاؼ يؽر ٍٛنكم زبنخ يٍ انسبالد انكبثقخ ثكم فًم يٍ انتًٕل انعؼاقٛخ.
ػُع إػٓبء اإلَػاؼ انثبَ ٙثبنسبنز ٍٛاألٔنٗ ٔ انثبَٛخ ف ٙانتًم غارّ يٍ َتف انُٕع قٛزى يُغ انٓبنت ًٍَ َظبو  isisيٍ
أظاء إيزسبَّ انسبن ٔ , ٙغنك نكم زبنخ ػهٗ زعح يغ إؼقبل ثؽٚع إنكزؽَٔ ٙثهكم آن ٙيٍ انُظبو نقكى اإليزسبَابد ٚزُاًٍ
:
(انسبنخ انز ٙأػٓ ٙثٓب اإلَػاؼ ID ,انٓبنت ٔ ,قذ ثعاٚخ ٔ َٓبٚخ اإليزسبٌ  ,اقى انهطى انػ٘ ٔخّ اإلَػاؼ).
أيب انسبنخ انثبنثخ (زبنخ انهغت ) فال ٚزى فٓٛب إٚقبف اإليزسبٌ.
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ثسبنخ ركؽاؼ زبنخ انهغت نهًؽح انثبَٛخ ٚؼٓٗ انٓبنت ثٓبقخ يتؽاء ثبَٛخ ٔ ٚؽقم ثؽٚع إنكزؽَٔ ٙآن ٙنقكى اإليزسبَبد اًاب
غاؽ قبثقب ٚ ٔ ,ؽفغ رقؽٚؽ إنٗ يدهف نؤٌٔ انٓالة  ٔ ,ػُعيب ٚزى إقاؽاؼ انسبناخ ٚسإل انًَٕإع إناٗ قكاى اإليزسبَابد
نزُتٛػ انؼقٕثخ انزٚ ٙقؽْب انًدهف أيب إغا ػبظ انقؽاؼ ثبنؽفٍ فزهغٗ انجٓبقخ انثبَٛخ يٍ قجم يعٚؽ اإليزسبَبد فْ ٙػِ انسبنخ
فقّ.
يالزظخ ْبيخ:
ًٚكٍ أٌ ٚؼٓٗ ام َٕع يٍ اإلَاػاؼاد ياؽر ٍٛفقاّ نكام ْبنات ثكام فًام ٔ إٌ راى ركاؽاؼ أ٘ َإع ياٍ اإلَاػاؼاد ألاثاؽ ياٍ
يؽر ٍٛثُتف انتًم فكٛزى إٚقبف اإليزسبٌ ٔ إؼقابل ثؽٚاع إنكزؽَٔا ٙثهاكم آنا ٙنقكاى اإليزسبَابد ثبنسبناخ ظٌٔ إَابفخ انجٓبقاخ
انًتؽاء نهٓبنت (إظٓبؼ أاثؽ يٍ ثٓبقز ٍٛنهٓبنت).
ٔ -إغا ركؽؼد انًطبنتخ ف ٙيقؽؼ الزق نُتف انتًم ًُٚ ,غ انٓبنت يٍ رقعٚى اإليزسبٌ.

ع-

ػُع َجّ انٓبنت ف ٙاإليزسبٌ ٔ ف ٙزٕؾرّ ٔقٛهخ غم رزؼهق ثبنًقؽؼ (قٕاء اقزتبظ يُٓب أو ال) ,رزى يؼبقجزّ ٔفق انزبن:ٙ
ٚ -1ؽقّت انٓبنت ثبنًقؽؼ انػ٘ َجّ ثّ ٔ ثدًٛغ انًٕاظ انالزقخ ف ٙانتًم َتكّ.
ٚ -2سؽو انٓبنت يٍ انزكدٛم ف ٙانتًم انزبن.ٙ
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