
 

 
 

                          لالمتحان الوطني الموحد دليل التقدم 
 نظام الجامعة االفتراضية السورية ضمن

 

 

 



 دليل التقدم لالمتحان الوطني الموحد ضمن نظام الجامعة االفتراضية السورية

 www.svuonline.org الى موقع الجامعة عبر الرابط وليتم الدخ.1

 SVUISلمعلومات نضغط على نظام ا مث.2

 رورتخدم وكلمة المالطالب بإدخال اسم المسيقوم .3
يتم ارسال اسم المستخدم وكلمة  : مالحظة

المرور عبر البريد 

 االلكتروني

 

عند الدخول الى الحساب للمرة االولى .4

يطلب النظام من الطالب تغيير كلمة 

 المرور
 

مالحظة :يجب أن يكون طول كلمة 

المرور ثمانية محارف على األقل وان 

 حرف كبير وحرف صغير على 

 األقل

 

 expert assessmentثم نضغط على .5

management system 

يظهر جدول باالمتحانات نضغط على الزر .6

األحمر المجاور لرابط األمتحان المراد 

 الدخول اليه
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 يقوم الطالب بإدخال كلمة المرور الخاصة باالمتحان بعد الحصول عليها من مشرف المركز االمتحاني.7

 STARTثم نضغط على زر 

 ملفات االمتحان وهي: يظهر للطالب.8

  ملف(pdf)متحانية :يحوي األسئلة اال

 ي بكلمة مرورويكون محم

 (ملفexcel وهو:))الملف الذي سيتم إدخال االجابات ضمنه )ملف اإلجابة  

( وحفظه PDF) على ملفيقوم الطالب بالضغط .9

على سطح المكتب ثم فتحه بعد الحصول على كلمة 

 المرور من مشرف مركز النفاذ

(وحفظه Excelيقوم الطالب بتحميل ملف ).10

على سطح المكتب ويقوم بتسميته باسمه باللغة 

 العربية
  

 

      

 

 

 



يقوم الطالب  ضمن ملف اإلكسل.11

الخاص بمركز  بإدخال رقمه االمتحاني

واسمه الكامل واسم  القياس والتقويم

 جامعته
يمكن للطالب الحصول على  مالحظة :

موقع مركز  من رقمه االمتحاني

عبر   القياس والتقويم

 edu.net-www.newcme لرابطا

يقوم الطالب بإدخال رقم اإلجابة .12

كما في  الصحيحة بجانب رقم السؤال

 المجاورالشكل 

يقوم الطالب من االمتحان عند االنتهاء .13

على سطح المكتب بشكل  بحفظ الملف

جيد والتأكد من وجود جميع 

  االختصاصات

 choose fileبالضغط على زر  ف االجابةيقوم الطالب بتحميل مل.14

جابة الخاص يم يقوم بتحديد ملف اإل .15

 openثم يضغط على زر به 
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ظهر اسم الحظة :عند اتمام عملية التحميل يم

 كما في الصورة المجاورةالملف 

بعد التأكد من تحميل الملف بشكل .16

نهائي يتم الضغط على زر 

((validateلتثبيت تحميل الملف 

17.

يتم إنهاء االمتحان من خالل الضغط 

(submit)على زر 

 

 

 

 

18.

عد ذلك تظهر رسالةب

 

تظهر نجاح 

عملية التحميل وتسليم اإلجابات

 

 

 

 

 مالحظات هامة:

لتقديم االمتحان الوطني عبر نظام الجامعة 

يجب على الطالب: االفتراضية السورية

 

 استخدام الحاسب بشكل جيد 

 ( استخدام برنامجEXCEL )

 والعمل عليه بشكل جيد

  احضار اسم المستخدم وكلمة

الخاص بمركز  المرور والرقم

 القياس والتقويم الى االمتحان

 

 

 

 

 




