
 macOS لنظام SAFE EXAM BROWSER (SEB) برنامج  تثبيت  كيفية 

 

SEB مهام وشريط  ، جديدة  نافذة فتح خيار  يعطل  متصفح  هو  Windows  عن المستمر االختبار أثناء األخرى التطبيقات  من والعديد  

  من يتمكنوا حتى بهم الخاصة  الكمبيوتر أجهزة  على وتثبيته SEB تنزيل NEU في  الطالب من يُطلب. الكمبيوتر/   الشاشة قفل طريق 

  أجهزة  منح يتم لن. الجامعة تديرها التي( إلخ...  ، اإلعفاء ، النهائي ، االمتحان النصفي )  االمتحانات من نوع أي  في   المشاركة

  اتباع يرجى . االختبارات إلى الوصول  إمكانية SAFE EXAM BROWSER على  تحتوي ال  التي الذكية  األجهزة/  الكمبيوتر

 : بك الخاص الكمبيوتر جهاز  على SEB لتثبيت أدناه اإلرشادات 

 safexambrowser.org  إلى وانتقل البحث  شريط  في " Safe Exam Browser Mac"  اكتب . 1

 

 Mac نظام  مع  المتوافق اإلصدار  بتنزيل قم. 2

 

 . Application file  في بوضعه وقم  SAFE EXAM BROWSER  رمز  اسحب . نافذة   ستظهر. 3

 



 . Safe Exam Browser فوق وانقر  Applications  افتح. 4

 

 ".  Preferences" اختر   ثم. آبل  شعار بجوار   ستراه  الذي  Safe Exam Browser  فوق  انقر   ، فتحه يتم عندما . 5

 !! الكاملة  الشاشة  على   وضعال  كان  إذا "   Safe Exam Browser "  عالمة رؤية   يمكنك ال:  مالحظة

 

(  السفلي األيمن  الركن في" )RESTAR SEB"  فوق  انقر  ثم". START UR"  قسم  في  https://esinav.neu.edu.tr اكتب . 6

 . المنبثقة   النافذة  في " Apply"  فوق انقر  ثم

 



 

 . المرور  وكلمة المستخدم  اسم  إدخال طريق عن اإللكتروني  لالختبار  NEU منصة  إلى ( اليمنى العلوية الزاوية  في)  الدخول سّجل . 7

 

  



 SAFE EXAM BROWSER باستخدام  االختبار إلى للوصول  طريقتان  هناك***  

  ثم . الدخول تسجيل  إلى أوالا  تحتاج. esinav.neu.edu.tr إلى مباشرة  هذا  سيقودك . START  قائمة من SEB  بدء .1

.  اإللكتروني  لالختبار  NEU لمنصة  الرئيسية  الصفحة في  الواردة   القائمة  من المعين   االختبار  اختيار  إلى  ذلك  بعد  تحتاج

  / https://esinav.neu.edu.tr إلى   العنوان بتغيير قمت  أنك   من التأكد  إلى تحتاج  ،  هنا الموضحة الطريقة  الستخدام)

 (. 9  الخطوة)  SEB  تثبيت عند 

 

 .  / https://esinav.neu.edu.tr العنوان  إلى انتقل  .2

 . الدخول تسجيل-

 .  المعين  االمتحان اختر- 

  اختيار  يمكنك ". DOWNLOAD CONFIGURATION"   و"   LAUNCH SAFE EXAM BROWSER "  الخيارين  سترى -

 . االختبار   إلى للوصول   منهما أي

 

 


