
 :المتطلبات الفنية قبل البدء

 أو أعىل(.  63مع أحدث إصدار ) Google Chromeيوىص باستخدام  .1

نت  .2  يرجى التحقق من خالل هذا الرابط:  أعىل،أو  Mbps 1.5بها  الموىص  رسعة اإلنتر

https://www.speedtest.net/ 

ا إذا لزم األمر(. إضافة امتدادين لعملية  .3
ً

 المراقبة التلقائية )ستجد خطوات لذلك أدناه أيض

• Mettl Proctoring: 

 https://chrome.google.com/webstore/detail/mettl-

proctoring/nlhaleloflnhpemagojabiikkkejjlgp 

 
• Mettl Tests: Enable Screen Sharing: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/mettl-tests-enable-

screen/hkjemkcbndldepdbnbdnibeppofoooio?hl=en 

 
 . Mac OS X 10.13و windows 10به لنظام  التشغيل  الموىص  نظام التشغيل  .4

 

أي من قنوات االتصال )الهاتف او عبر  أبلغنافبرجاء  األسباب،يرجى مالحظة أنه إذا انقطع اتصالك باإلنترنت ألي سبب من 

فسيظل الوقت  االختبار،من البداية حتى لو كنت قد بدأت  Proctoringسيتعين عليك بدء خطوات و البريد اإللكتروني(

 محتسبًا.
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 خطوات بدء االختبار ضمن المراقبة التلقائية:

 الذي تم إرساله إليك لتسجيل الدخول وهو:  LMSانتقل إىل رابط موقع  .1

https://lms.ebi.gov.eg/login/index.php 

 . google chromeوتأكد من أنك تستخدم متصفح 

يد واضغط عىل تسجيل الدخول.  .2   التى
 
 أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين تلقيتهما ف

 

إذا كان  لديك،تأكد من أن اسم المرشح أدناه هو اسمك واسم االختبار هو اسم االختبار الذي يجب أن يكون  .3

جى ال صحيًحا، يد  كذلك،للوصول إىل االختبار. إذا لم يكن  غط عليه ضفتر  . بذلك يرجى الرد عىل التى

 

 

https://lms.ebi.gov.eg/login/index.php


الخاص  Chromeسوف تجد األنشطة أدناه. أول نشاطير  هما رابط االمتدادات الذي يجب عليك إضافته إىل  .4

ا التخط  من الخطوة 
ً
إذا قمت بالفعل بإضافة كال االمتدادات من خالل المتطلبات  8إىل  6بك. يمكنك أيض

 الفنية. 

 

 . chromeستضغط إضافة إىل  ،Mettl Proctoring Extensionالنشاط األول:  الضغط عىلعند  .5

 

 . Add extensionوسوف تضغط عىل  .6

 

 



 ثم ستضغط عىل زر الرجوع مرتير  للعودة إىل صفحة األنشطة.  .7

 

: اختبارات  .8  
ء نفسه بالنسبة للنشاط الثان   

 : تمكير  امتداد مشاركة الشاشة. Mettlستفعل الش 

 

 

 

 



 حيث يتعير  علينا عرضها لبدء االختبار.  MPaaSأداة  الضغط عىلاآلن سيتعير  عليك  .9

 

 ستجد بعض التعليمات، وبعد قراءتها ستعود بالضغط عىل اسم االمتحان كما هو موضح أدناه.  .10

 

 االن.  (Exam Name) االختبار يمكنك معرفة الضغط عىل  .11

 



 اآلن عىل زر المحاولة اآلن لبضع مرات.  اضغط .12

 

 "متابعة" عند االنتهاء. الضغط عىل يرجى قراءة التعليمات و  .13

 

 سيبدأ فحص إعدادات المتصفح، وسوف يستغرق بضع ثوان.  .14

 



 . (Share) مشاركة اضغط عىلثم  الشاشة،عرض  اضغط عىل. ثم التحقق من أذونات مشاركة الشاشة .15

 

ا والميكروفون.  ثم اضغط .16  السماح ألذونات الكامتر

 

ا،". Next" الضغط عىلمكنك البدء بخطوات التفويض عند ي .17
ً
ال تتوقف عن مشاركة شاشتك كما هو موضح  أيض

  مشكلة ستمنعك من متابعة العملية. لذا يرجى إخفائها.  أدناه،
 فسوف يتسبب ذلك ف 

 



 اضغط عىلحاول اتباع اإلرشادات كما هو موضح والتقط صورتك واضحة قدر اإلمكان، وعندما تكون جاهًزا  .18

Capture your face . 

 

الضغط ، وإذا لم يكن كذلك ولديك أي من المشكالت أدناه، يمكنك "Nextالضغط عىل "إذا كان واضًحا، يمكنك  .19

 . "Recapture your face" عىل

 

ا.  لتقطبعد ذلك سوف ت .20
ً
 بطاقة الهوية الخاصة بك وتتبع اإلرشادات أيض

 



لضغط يرجى ا أدناه،إرسال. إذا لم يكن األمر كذلك ولديك أي من المشكالت  الضغط عىليمكنك  واضًحا،إذا كان  .21

 . Recapture عىل

 

ف بالدخول.  .22  ثم ستنتظر بضع ثوان حتر يسمح لك المراقب / المش 

 

ء من اللقطات الخاصة بك غتر واضح، سيطلب منك المراقب العودة اللتقاطه مرة أخرى.  .23  
 إذا كان هناك ش 

 



 عالمة التبويب الخاصة باالمتحان. بعد أن سمح لك المراقب، ستظهر الشاشة أدناه ويمكنك اآلن العودة إىل  .24

 

 . "Begin Quiz" الضغط عىلاآلن يمكنك بدء االختبار الخاص بك عن طريق  .25

 

  اإلجابة عىل األسئلة.  .26
 اآلن يمكنك البدء ف 

 



ا، .27
ً
ة معك إذا كان لديك أي أسئلة أثناء االختبار كما هو موضح أدناه. وسوف  أيض سوف يقوم المراقب بمحادثة مبارس 

 تنقر عىل زر اإلغالق وتستمر إذا لم يكن لديك أي أسئلة وعندما تفعل ذلك يمكنك النقر فوقه وإخبار المراقب.. 

 

 

 

ا أو الشاشة قد يؤدي إىل إلغاء امتحانك. يرجى مالحظة أن اتخاذ أي إجراء غير عادل أو  وعند  انتهاك من خالل الكامير

ة معك عىل الفور. المحادثة ال مراقبسيبدأ ال انتهاك،حدوث أي   مباشر

  



 بعض المشكالت إذا حدثت:
 

 Mettlفيرجى التأكد من إضافة االمتداد  االختبار،إذا كانت تظهر لك لقطة الشاشة أدناه أثناء محاولة إجراء  .1

Proctoring  

-https://chrome.google.com/webstore/detail/mettl(

)proctoring/nlhaleloflnhpemagojabiikkkejjlgp 

 

 االمتداد فيرجى التأكد من إضافة الشاشة،إذن مشاركة إذا أظهر لك الخطأ أدناه أثناء التحقق من  .2
 (Mettl Tests: Enable Screen Sharing) 

-enable-tests-https://chrome.google.com/webstore/detail/mettl( 

)screen/hkjemkcbndldepdbnbdnibeppofoooio?hl=en 
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 .Mbps 1.5بها  الموصيسيحدث الخطأ أدناه إذا كان اتصالك باإلنترنت غير مستقر أو ليس في سرعة اإلنترنت  .3

 

فيرجى االتصال  تعمل،يرجى تحديث الصفحة ومحاولة منح األذونات مرة أخرى وإذا كانت ال تزال ال  لي،يفيما  .4

 بنا.

 


