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ثناء تسجيلكم على موقع  أبمعرفتكم  ةالمسجل يو رقم بطاقة الرقم القومأجواز السفر ، رقم  ووه user nameاكتب ال •

 . ةهليالتسجيل الخاص بالجامعات ال

 نفسه الذي سبق أن أدخلته. usernameال   ووه password ل الدخ  أ   •

 smallو أ  capitalرقام والحروف التى تظهر بالصورة كما هى ل الدخ  أ   •

 Loginيقونة أاضغط على   •

 Please Selectليه إالدخول في ول الذى ترغب ر منها االختبار البها االختبارات الخاصة بك ، اخت ةستظهر شاش •

Exam Event 

 proceed على ثم اضغط •

 ok  ةيقونأاقرأ صفحة التعليمات بدقه ، ثم اضغط على  •

 سئلة . على ال ةجاب، ابدأ فى اإل االختبار تظهر شاشة  •

 

User Name 

password 

Enter Captcha- Case sensitive 


