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  االختبار منسق  

 :علئ المنسق مهام تقتصر .باالختبار المتعلق العام واإلشراف االتصال نقطة هو االختبارات منسق إن  

  .والمراقبين المدرسين على المرور وكلمات االختبار رموز توزيع •

  ).لالختبار الدخول تسجيل شاشة على مطلوب حقل( الدخول تسجيل اسم حقل استخدام كيفية تحديد •

   .ذلك األمر تطلب إن الطالب هويات بقوائم والمراقبين المدرسين تزويد •

  :التالية المستخدم أدلة قراءة المنسق من يتوقع •

• Guide Proctor APT Avant   

• Guide Rubric/Scoring and Level Proficiency APT Avant   

• Guide Reporting APT Avant   

• Guide Headset APT Avant   

• Guide Technology Assessment   

   

   .مؤسستك في التقني الممثل مع العمل عبر االختبار جهوزية ضمان •

ً  كان ما وإن االتصال نطاق عرض حجم لتحديد التقني الممثل مع التنسيق •  التي المجموعة بحجم مقارنة كافيا
  .االختبار ستقدم

  .بالطالب الخاص االختبار جدول تحديد •

  247 للطالب متاح اللغة مستوى تحديد اختبار •

Arabic ( العربية براعة اختبار صفحة لك ستُظِهر صيانة، إلى النظام حاجة حال في •

Test Proficiency(  الرابط على صيانة رسالة http://apt.avantassessment.com   

ً  يحتاجون قد الذين االختبار لمقدمي االختبار واستكمال االمتحانات لتعويض التخطيط •    .متوقع غير أطول وقتا

 التقني الممثل  

 .لالختبار الالزمة األدوات فيها وتتوفر التقنية للشروط االختبار في المستخدمة الحاسوب أجهزة موافقة من التقني الممثل يتحقق

 :التقني الممثل مهام تتضمن  

  .الشروط توافق وضمان )Guide Technology Assessment( التكنولوجيا تقييم دليل قراءة •

  ).Guide Technology Assessment( التكنولوجيا تقييم دليل في المدرجة إعداد خطوات استكمال •
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  .الرأس سماعات تهيئة •

  ).Check Technology( صفحة زيارة •

  اإلعداد تعليمات
   

 رموز أفانت وستزّود  الواحدة، المجموعة في جمعها تريده التي النتائج حسب تقسيمها نقترح االختبار، مجموعات إعداد عند
 حال في لكن .واحدة مجموعة ضمن يكونوا بأن الرابعة السنة طالب لكل يمكن المثال، سبيل على .مجموعة لكل االختبارات

 حدى، على كلّ  منفصلة النتائج تكون بأن وتريد مختلفين ومدرسين الرابعة السنة لطالب فصول عدّة التعليمية لمؤسستك كان
 يقوم عندما .اإلعداد نموذج في الطالب أسماء كتابة المشترط من ليس .معلم ولكل فصل لكل مجموعة تشكل بأن عليك نقترح

 االختبار رمز دخالإ الطالب على يكون ، /http://apt.avantassessment.com عبر االختبار لبدء الدخول بتسجيل الطالب

 .العائلة واسم األول االسم إدخال الطالب من سيُطلب التالية، الصفحة في ).أفانت قِبل من مزّودة( المرور وكلمة  

 مميز دخول تسجيل اسم لديه يكون أن طالب كل على يجب .التعليمية مؤسستك طريق عن طالب ألي كُمعّرف الدخول تسجيل اسم يشير

ً  يجب .العربية اللغة مستوى تحديد اختبار إلى الدخول من يتمكن كي به وخاص  الدخول تسجيل اسم يتذكر أن االختبار مقدم على أيضا

 ).Guide Proctoring APT( صفحة في المعلومات هذه على الحصول يمكن .المكتمل غير االختبار الستئناف  

 في تام تطابق يوجد ال أنه طالما كافٍ  ةطالب لكل العائلة واسم األول االسم طالب، بكل خاص رقم لديها ليس التعليمية مؤسستك كانت إذا

  .المجموعة نفس في األسماء  

   

 أفانت في الدعم ممثلو  

 تحديد الختبار بالمستندات المراقبينوالمعلمين  التقني، والممثل االختبار، منسق بتزويد الدعم ممثلو سيقوم •

  .العربية اللغة مستوى

 ورقم اإللكتروني بالبريد والمراقبين والمعلمين، التقني، والممثل االختبار، منسق بتزويد الدعم ممثلو سيقوم •
  .بالدعم الخاص الهاتف


