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 يقذيخ ػٍ َظبو انزؼهّى االنكزشَٔ ٙانًٕدل:
ٚؼزجش َظبو انزؼهّى اإلنكزشَٔ ٙانًٕدل يٍ األَظًخ انخبطخ ثئداسح انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ف ٙانجبيؼخ  .نزا ًٚزبص ْزا
انُظبو ثسٕٓنخ انزؼبيم يٍ قجم انطهجخ ٔأػضبء انٓٛئخ انزذسٚسٛخ.
فؼُذ اسزخذاو انُظبو يٍ قجم انطهجخ فئَّ ٚسًخ نهطبنت انًسجم ف ٙانجبيؼخ يٍ انزؼبيم يغ انًٕاد انًسجهخ فٙ
انفظم انذساس ٙفقظ .دٛث ٚسبػذ انُظبو انطبنت ػهٗ اسزؼشاع انًبدح اإلنكزشَٔٛخ ٔرذًٛم انٕظبئف
ٔانًشبسٚغ ٔأداء االخزجبساد انخبطخ ف ٙكم يبدح ٔانزٕاطم يغ يذسط انًبدح إنكزشَٔٛب ً ػجش انشجكخ دٌٔ
انذبجخ إنٗ انشجٕع إنٗ انًذسط ف ٙيكزجّ.
 كٛفٛخ اسزخذاو َظبو انزؼهّى االنكزشَٔ ٙانًٕدل ؟
ٚسزطٛغ انطبنت انٕطٕل إنٗ َظبو انزؼهّى اإلنكزشَٔ ٙانًٕدل يٍ خالل انشاثظ ()http:\\elearning.zu.edu.jo
أ يٍ خالل يٕقغ انجبيؼخ( ) http:\\www.zu.edu.joثبنُقش ػهٗ ساثظ انزؼهى االنكزشَٔٔ ٙرنك يٍ خالل
اسزخذاو يزظفذبد االَزشَذ يثم (ٔ )Internet Explorer, Google chromeغٛشْب .
ًٚثم انشكم سقى()1انظفذخ انشئٛسٛخ نُظبو انزؼهّى االنكزشَٔ ٙانًٕدل.
ٚسًخ نهطبنت انذخٕل إنٗ َظبو انزؼهى االنكزشَٔ ٙانًٕدل يٍ خالل سقًّ انجبيؼٔ ٙانشقى انسش٘ انز٘ ًُٚخ نّ
يٍ قجم انزسجٛم .
ٔثؼذ ػًهٛخ انذخٕل كًب رظٓش ف ٙانشكم سقى (ٚ )1سزطٛغ انطبنت اسزؼشاع يٕادِ انذساسٛخ انًسجهخ نّ فٙ
رنك انفظم كًب رظٓش ف ٙانشكم سقى ( .)2دٛث ٚج ٍٛانشكم طبنت يٍ رخظض ػهى انذبسٕة يسجالً نهًٕاد
انزبنٛخ :
 -1انؼهٕو انؼسكشٚخ.
 -2ثشيجخ دبسٕة(.)1
 -3انثقبفخ االساليٛخ.

انشقى انجبيؼٙ
كهًخ انًشٔس

انشكم سقى ( :)1انظفذخ انشئٛسٛخ نهُظبو
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صس انذخٕل إنٗ
انذسبة انخبص ثك

 انشبشخ انشئٛسٛخ نهطبنت:
شبشخ دسبة انطبنت

رسجٛم انخشٔج

أسى انًسزخذو
انًٕاد انذساسٛخ انخبطخ
ثبنطبنت

انشكم سقى ( :)2طفذخ انطبنت
ًٚثم انشكم سقى ()2انشبشخ انشئٛسٛخ نذسبة انطبنت دٛث رذزٕ٘ ػهٗ انًٕاضٛغ انشئٛسٛخ انزبنٛخ-:
 .1انًٕاد انذساسٛخ انخبطخ ثبنطبنت :نكٚ ٙزًكٍ انطبنت يٍ انذخٕل إنٗ أ٘ يٍ يٕادِ ػه ّٛاسزخذاو
انفأسح الخزٛبس يبدِ ,فًثالً إرا اخزبس انطبنت يبدح ثشيجخ انذبسٕة(  ,)1رظٓش طفذخ يبدح ثشيجخ
انذبسٕة ( )1كًب ف ٙانشكم (.)3
كًب رذزٕ٘ انشبشخ انشئٛسٛخ ػهٗ يٕاضٛغ رٓى انطبنت يثم انجذث ٔ اسى انًسزخذو ٔانزقٕٚى ٔأخش األخجبس
ٔ رسجٛم انخشٔج.
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 انشبشخ انشئٛسٛخ نهًبدح :

يذزٕٚبد انًبدح
انذساسٛخ

انؼاليبد

ًٚكٍ رُضٚم انًبدح
يٍ خالل انضغظ ػهٗ
اسى انًٕضٕع

يكبٌ رذًٛم انٕظٛفخ
(انٕاجت)

انشكم سقى (:)3طفذخ انًبدح
ًٚثم انشكم سقى ( )3انشبشخ انشئٛسٛخ انخبطخ ثبنًبدح دٛث رذزٕ٘ ػهٗ انًٕاضٛغ انشئٛسٛخ انزبنٛخ-:
.1
.2
.3
.4

يذزٕٚبد انًبدح انذساسٛخ ْٙ :ػجبسح ػٍ جًٛغ انًٕاضٛغ انذساسٛخ انز ٙقبو يذسط انًبدح ثزذًٛهٓب
ػهٗ انُظبؤ.انًسًٕح نهطبنت اسزؼشاضٓب.
األَشطخ ْٙ :ػجبسح ػٍ كم انُشبطبد انًزبدخ ف ٙانًبدح يثم انٕظبئف ٔ انًظبدس ٔيُزذٖ انًبدح.
انؼاليبد ٚ :سزطٛغ انطبنت االطالع ػهٗ انؼاليبد انخبطخ ثبنًبدح يٍ خالل انُقش ػهٓٛب دٛث رظٓش
جًٛغ ػاليبد االيزذبَبد ٔ األَشطخ ٔرنك إرا سغت يذسط انًبدح ثئطالع انطبنت ػهٓٛب .
ٚسزطٛغ انطبنت فزخ أٔ رُضٚم أ٘ يٍ انًٕاضٛغ انخبطخ ثبنًبدح ٔرنك يٍ خالل انُقش ػهٗ انًٕضٕع
انظبْش ػهٗ طفذخ انًبدح كًب ْٕ يج ٍٛف ٙانشكم سقى (.)4

حفظ الملف

فتح الملف

انشكم سقى ( :)4رُضٚم يبدح
ٚسزطٛغ انطبنت رذًٛم انٕظٛفخ انز ٙكهف ثٓب يٍ قجم انًذسط يٍ خالل انُقش ػهٗ اسى انٕظٛفخ كًب
.5
انٕظٛف انًشاد رسهًٓٛب رظٓش شبشخ انزذًٛم كًب ْٕ يجٍٛ
ح
ْٕ يج ٍٛف ٙانشكم سقى (ٔ . )3ثؼذ انُقش ػهٗ
ف ٙانشكم سقى (.)5
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دٛث ٚزى اخزٛبس انٕظٛفخ انًشاد رذًٛهٓب يٍ قجم انطبنت يٍ خالل انُقش ػهٗ صس رذًٛم انًهف ٔيٍ ثى انُقش
ػهٗ صس االخزٛبس (ٔ )Browseثؼذ اخزٛبس انٕظٛفخ انًشاد رذًٛهٓب ٚزى انُقش ػهٗ صس

انزذًٛم ( .)Upload a file

دٛث رزى ػًهٛخ انزذًٛم ثُجبح ٔيٍ ثى انُقش ػهٗ سص انذفع ()Save Changesنزذًٛم أكثش يٍ يٕضٕع ٚزى
ركشاس انؼًهٛخ أكثش يٍ يشح أٔ ٚزى رجًٛغ انًٕاضٛغ داخم يهف يضغٕط .يغ يشاػبح دجى انًهف انًشاد
رذًٛهّ كًب ْٕ يج ٍٛف ٙانشكم.

دجى انًهف
انًشاد سفؼّ

صس رذًٛم انًهف إنٗ
داخم انُظبو

انشكم سقى ( : )5شبشخ رذًٛم ٔظٛفخ

اخزٛبس انًهف انًشاد
سفؼّ
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 االيزذبَبد :
رزى ػًهٛخ انذخٕل إنٗ االيزذبٌ يٍ خالل انُقش ثبسزخذاو انفبسح ػهٗ اسى االيزذبٌ كًب ْٕ يج ٍٛف ٙانشكم
سقى (ٔ .)6رنك ثؼذ إظٓبس االيزذبٌ يٍ قجم انًذسط ٔانسًبح نهطبنت ثبنذخٕل إن.ّٛ

اسم االمتحان
انشكم سقى ()6
ثؼذ انُقش ػهٗ اسى االيزذبٌ انز٘ رشٚذ انزقذو نّ ٚطهت يُك انُظبو إشبسح ثذء االيزذبٌ كًب ْٕ يج ٍٛف ٙانشكم
سقى (.)7

بدء االمتحان اآلن

انشكم سقى ( :)7شبشخ ثذء االيزذبٌ

ثؼذ انضغظ ػهٗ صس ثذء االيزذبٌ أالٌ( )Start the exam nowرظٓش انشبشخ انًجُٛخ ف ٙانشكم سقى ()8
ٔرًثم شبشخ رخجش ثبٌ االيزذبٌ نّ يذبٔنخ دخٕل ٔادذِْ ,م رشٚذ انجذء ف ٙااليزذبٌ ٔف ٙدبنخ اخزٛبس صس
((Okرزى ػًهٛخ انذخٕل االيزذبٌ ٔرظٓش انشبشخ انًجُٛخ ف ٙانشكم سقى ( . )9أيب ػُذ اخزٛبس صس
)(Cancelنٍ رزى ػًهٛخ انذخٕل إنٗ االيزذبٌ ٔرظٓش انشبشخ انًجُٛخ ف ٙانشكم سقى (.)7

انشكم سقى ( :)8شبشخ انجذء
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كهًخ انًشٔس
انخبطخ ثباليزذبٌ
ٚزى انذظٕل
ػهٓٛب يٍ انًذسط
ػُذ ثذء االيزذبٌ
انشكم سقى ( :)9كهًخ انًشٔس انخبطخ ثباليزذبٌ
انشكم سقى (ًٚ )9ثم شبشخ انذخٕل إنٗ االيزذبٌ دٛث رزطهت ػًهٛخ انذخٕل إنٗ االيزذبٌ كهًخ انًشٔس انخبطخ
ثباليزذبٌ دٛث ٚزى انذظٕل ػهٓٛب يٍ قجم يذسط انًبدح أٔ انًسئٕل ػٍ االيزذبٌ .ثؼذ كزبثخ كهًخ انًشٔس فٙ
انًكبٌ انًخظض نٓب ٚسًخ نك ثأداء االيزذبٌ دٛث رظٓش جًٛغ أسئهخ االيزذبٌ .
يالدظبد ػبيخ ناليزذبٌ :
.1
.2
.3
.4
.5

ًٚكٍ نطبنت رغٛش اإلجبثخ أكثش يٍ يشح نسؤال انٕادذ .
رزى ػًهٛخ انزُقم ث ٍٛاألسئهخ ٔرنك يٍ خالل انُقش انًجبشس ػهٗ سقى انسؤال أٔ يٍ خالل انُقش ػهٗ
أصساس انزُقم ) (Nextانسؤال انزبن (Previous) ٔ ٙانسؤال انسبثق .
ثؼذ االَزٓبء يٍ االيزذبٌ رزى ػًهٛخ انخشٔج يٍ االيزذبٌ يٍ خالل انُقش ػهٗ صس اَزٓبء
االيزذبٌ).(End the exam
ال رضغظ ػهٗ صس اَزٓبء االيزذبٌ إال ثؼذ اَزٓبء االيزذبٌ ألَّ ال ٚسًخ نك ثئػبدح االيزذبٌ يشح
أخشٖ ثؼذ انخشٔج يٍ االيزذبٌ.
ال رخشج يٍ االيزذبٌ قجم اإلجبثخ ػهٗ كبفخ األسئهخ انًطشٔدخ.
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