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ثالثًا  -:عملية تعديل البيانات الشخصية

عملية الدخول الى االمتحان
عملية انشاء حساب جديد
عملية تعديل البيانات الشخصية
عملية الدخول الى االمتحان

االن وبعد ان اصبح لديك حساب على موقعنا يمكنك القيام تعديل بياناتك
الخاصة على حسابك من خالل الدخول الى حسابك و اختيار تعديل معلوماتك
لتظهر لك
الشخصية من القائمة الرئيسية
شاشة التعديل و منها يمكن عمل التعديل و بالضغط على حفظ التغيرات
لتتم العملية التعديل

او ًال  -:عملية الدخول الى االمتحان

رابعًا  -:عملية الدخول الى االمتحان

للوصول الى را بط االمتحان التجريبي عليك الدخول
الى موقع وزارة النقل و المواصالت
 /http://www.mot.gov.psثم اختيار من
القائمة على يسار الشاشة أيقونة " الخدمات
األلكترونية " كما يوضح الشكل 1

بعد الدخول الى حسابك الشخصي تجد ايقونة لتقديم االمتحان منها يمكنك
الدخول الى قاعة االمتحان و البدء به ،وهنا يجب ان تالحظ انه يجب ان
يفصل بين كل امتحان واخر تؤديه  51دقيقة.

ومن صفحة الخدمات اإللكترونية تختار ايقونة "
إمتحان السياقة النظري "

عند االنتهاء من االمتحان لك وقت يمكنك استخدام الوقت في المراجعة  ،وفي حال ضغط على انهاء وخروج
ينتهي االمتحان و يتخرج لك النتيجة كما توضح الصور باالسفل

لدخول الى صفحة اإلمتحان
من خالل شاشة الدخول يمكن الدخول الى
صفحتك الشخصية من خالل تعبئة رقم هويتك
الشخصي و رمز الدخول " كلمة المرور " .

إ ذا كان هذا الدخول االول عليك ان تقوم
بانشاء حساب جديد  ،بالضغط على أيقونة
مستخدم جديد من القائمة العلوية .
بعد الضغط على انهاء و خروج تظهر لك رسالة لتاكد من انتها من االمتحان  ...اضغط على موافق للمتابعة
لتظهر النتيجة

ثانياً -:عملية انشاء حساب جديد
إلنشاء حساب جديد يلزمك الدخول الى صفحة الرئيسية لالمتحان
من القائمة الرئيسية .ثم
التجريبي و اختيار
البدء في تعبئة النموذج الخاص بالتسجيل كما هو موضح في
الشكل .
عند تعبئة البياتات تنبه الى ان تكون المعلومات دقيقة وصحيح
 ،كما ال يفوتك تحديد نوع الرخصة التي تود االمتحان لها.
عند اإلنتهاء قم بالضغط على موافق ليتم تسجيل بياناتك
وظهور الشاشة التالية التي توضح ان البيانات الخاصة
بك تم حفظها بنجاح .
" إحفظ كلمة المرور تتمكن من الدخول و استخدامها
في عملية الدخول الى حسابك في المرات القادمة ".

