
 لماذا يستوجب عليك تسجيل مؤهالتك؟ 

النرويج لديها العديد من المكاتب الحكومية التي تقدم ارشادات في مجال التدريب، 
معلومات بخصوص مؤهالتك حتى يتمكنوا من  التعليم و العمل. هم بحاجة إلى

 ارشادك، و ذلك في حالة حصولك على رخصة اإلقامة في النرويج. 

 خالل عملية التسجيل ستطرح عليك اسئلة بخصوص

 اللغات التي تتقن

 مسارك الدراسي

 الخبرة المهنية

 األنشطة التي كنت تقوم بها

 االشياء التي تهتم بها

 رغباتك بخصوص التعليم و العمل 

ت او اشتغلت، فانه من المهم ان تسجل نفسك. حتى لو لم يسبق لك ان درس
االشخاص الذين سيقومون بارشادك بحاجة لمعرفة مؤهالتك و االشياء التي تحب 

 القيام بها حتى يستطيعوا وضع مخطط للتدريب، الدراسة و العمل

 ايجابيات عملية التسجيل

 عرض افضل بخصوص التدريب و التعليم

علومات التي تسجل سيتم استخدامها العطائك افضل عرض ممكن بخصوص الم
التدريب و التعليم. اذا كنت قد درست من قبل فسيكون بامكانك ان تقدم طلب 

 االعتراف بدراستك حتى تستطيع استعمالها في النرويج. 

 و االنشطة في النرويج ارشادات افضل بخصوص العمل
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 (iMDIبتصحيح المعلومات الخاطئة و ذلك باالتصال بمديرية االدماج و التعدد )

 post@imdi.noعلى البريد االلكتروني: 
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 يمكنك تسجيل مؤهالتك بهذه الطريقة 

- لتسجيل نفسك فانك بحاجة إلى رقم تسجيلك عند سلطات الهجرة النرويجية 
(DUF)افة الى رمز سري. الرمز السري يمكنك الحصول عليه من عند ، باالض

احد من العاملين في مركز استقبال الالجئين الذي تسكن فيه. انت بحاجة ايضا 
لهاتف ذكي، حاسوب لوحي او كمبيوتر يمكن ربطه باالنترنت. اتصل بمركز 

تسجيل استقبال الالجئين اذا لم يكن لديك هاتف ذكي، حاسوب لوحي او كمبيوتر ل
 نفسك. 

 دقيقة.  30عملية التسجيل يستغرق تقريبا 
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هذه هي حقوقك هذه هي حقوقك
يمكنك تسجيل مؤهالتك بهذه الطريقة  يمكنك تسجيل مؤهالتك بهذه الطريقة 

الدخول.  الدخول. 
ايجابيات عملية التسجيل ايجابيات عملية التسجيل

عرض افضل بخصوص التدريب و التعليم عرض افضل بخصوص التدريب و التعليم
وي    ج ي النر

ارشادات افضل بخصوص العمل و االنشطة فر وي    ج ي النر
ارشادات افضل بخصوص العمل و االنشطة فر

ةيلمع ليجستال نوكت ىلع اذه لكشال عملية التسجيل تكون عىل هذا الشكل . 
اجب عن االسئلة بهذه الطريقة- اجب عن االسئلة بهذه الطريقة-

ح حقوقك
رؤية التسجيل بلغة اخرى رؤية التسجيل بلغة اخرى. 

ةحارتسا لالخ ةيلمع ليجستال. احة خالل عملية التسجيل.  اسنر
التسجيل عملية اتمم اتمم عملية التسجيل. 

التسجيل عملية من االنتهاء بعد التعديالت التعديالت بعد االنتهاء من عملية التسجيل. 

هذه هي حقوقك هذه هي حقوقك
يمكنك تسجيل مؤهالتك بهذه الطريقة  يمكنك تسجيل مؤهالتك بهذه الطريقة 

الدخول.  الدخول. 
ايجابيات عملية التسجيل ايجابيات عملية التسجيل

عرض افضل بخصوص التدريب و التعليم عرض افضل بخصوص التدريب و التعليم
وي    ج ي النر

ارشادات افضل بخصوص العمل و االنشطة فر وي    ج ي النر
ارشادات افضل بخصوص العمل و االنشطة فر

ةيلمع ليجستال نوكت ىلع اذه لكشال عملية التسجيل تكون عىل هذا الشكل . 
اجب عن االسئلة بهذه الطريقة- اجب عن االسئلة بهذه الطريقة-

ح حقوقك
رؤية التسجيل بلغة اخرى رؤية التسجيل بلغة اخرى. 

ةحارتسا لالخ ةيلمع ليجستال. احة خالل عملية التسجيل.  اسنر
التسجيل عملية اتمم اتمم عملية التسجيل. 

التسجيل عملية من االنتهاء بعد التعديالت التعديالت بعد االنتهاء من عملية التسجيل. 



المعلومات بخصوص تجربتك المهنية، االنشطة التي قمت بها والتي تحب القيام 
بها هي معلومات مهمة بالنسبة لألشخاص الذين سيقومون بارشادك بخصوص 

العمل و االنشطة في النرويج. سيمكنهم استعمال هذه المعلومات العطائك 
 احتياجاتك. االرشادات التي تتالءم مع 

 هذه هي حقوقك

 

لديك الحق في االطالع على المعلومات التي يتم تسجيلها. يمكنك ان تطالب 
 (iMDIبتصحيح المعلومات الخاطئة و ذلك باالتصال بمديرية االدماج و التعدد )

 post@imdi.noعلى البريد االلكتروني: 

المعلومات ال يتم تقاسمها مع اطراف اخرى باستثناء االشخاص الذين سيقومون 
عمالها عند بارشادك بخصوص التدريب، التعليم و العمل. المعلومات لن يتم است

 دراسة طلبك للحماية )اللجوء(. 

 يمكنك تسجيل مؤهالتك بهذه الطريقة 

- لتسجيل نفسك فانك بحاجة إلى رقم تسجيلك عند سلطات الهجرة النرويجية 
(DUF)افة الى رمز سري. الرمز السري يمكنك الحصول عليه من عند ، باالض

احد من العاملين في مركز استقبال الالجئين الذي تسكن فيه. انت بحاجة ايضا 
لهاتف ذكي، حاسوب لوحي او كمبيوتر يمكن ربطه باالنترنت. اتصل بمركز 

تسجيل استقبال الالجئين اذا لم يكن لديك هاتف ذكي، حاسوب لوحي او كمبيوتر ل
 نفسك. 

 دقيقة.  30عملية التسجيل يستغرق تقريبا 

 الدخول1 

 cv.imdinett.noافتح هذه الصفحة: 

 اختر اللغة التي تود استعمالها لالجابة

االن ستحصل على معلومات بخصوص عملية التسجيل. عند انتهائك من قراءة 
 المعلومات انقر الزر >استمر<.

و الرقم السري الذي  (DUFاكتب رقم تسجيلك عند سلطات الهجرة النرويجية )
 حصلت عليه، و بعدها انقر على >ادخل الى االستمارة<

وثيقة بها وصف لكيفية استعمال بعد الدخول سترى وثيقة موافقة. هذه ال
المعلومات، من االشخاص الذين بامكانهم االطالع على هذه المعلومات، و حقوقك 

بخصوص تغيير أو حذف المعلومات. لتسجيل نفسك عليك الموافقة على هذه 
 الشروط. 

 فقا. اضغط على الزر االخضر اذا كنت موا

  الشكل هذا على تكون التسجيل عملية.2

 عملية التسجيل مقسمة الى سبعة اجزاء:  

العديد من األسئلة هي أسئلة عامة. هناك بعض االسئلة، على سبيل المثال 
راسة و العمل، قد ال تجد جوابا يتالءم مع خبرتك. اختر الجواب بخصوص الد

 االمثل. 

 اجب عن االسئلة بهذه الطريقة3

هناك اسئلة مختلفة خالل عملية التسجيل. هناك اماكن تستوجب إجابة واحدة، و 
 هناك اماكن اخرى تمكنك من اختيار اجابات عدة 

 جوبة مع مستدير تعطيك الحق في اإلجابة بجواب واحداأل

 األجوبة مع مربع تعطيك حق اختيار أجوبة متعددة

األجوبة مع صندوق ابيض تعني انك يجب أن تضغط على السهم حتى تظهر 
 الئحة األجوبة 

ى اضغط على السهم لتتمكن من رؤية االجوبة التي ستختار بينها. اضغط عل
 الجواب الختياره. 
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المعلومات، من االشخاص الذين بامكانهم االطالع على هذه المعلومات، و حقوقك 

بخصوص تغيير أو حذف المعلومات. لتسجيل نفسك عليك الموافقة على هذه 
 الشروط. 

 فقا. اضغط على الزر االخضر اذا كنت موا

  الشكل هذا على تكون التسجيل عملية.2

 عملية التسجيل مقسمة الى سبعة اجزاء:  

العديد من األسئلة هي أسئلة عامة. هناك بعض االسئلة، على سبيل المثال 
راسة و العمل، قد ال تجد جوابا يتالءم مع خبرتك. اختر الجواب بخصوص الد

 االمثل. 

 اجب عن االسئلة بهذه الطريقة3

هناك اسئلة مختلفة خالل عملية التسجيل. هناك اماكن تستوجب إجابة واحدة، و 
 هناك اماكن اخرى تمكنك من اختيار اجابات عدة 

 جوبة مع مستدير تعطيك الحق في اإلجابة بجواب واحداأل

 األجوبة مع مربع تعطيك حق اختيار أجوبة متعددة

األجوبة مع صندوق ابيض تعني انك يجب أن تضغط على السهم حتى تظهر 
 الئحة األجوبة 

ى اضغط على السهم لتتمكن من رؤية االجوبة التي ستختار بينها. اضغط عل
 الجواب الختياره. 

و الرقم السري الذي  (DUFاكتب رقم تسجيلك عند سلطات الهجرة النرويجية )
 حصلت عليه، و بعدها انقر على >ادخل الى االستمارة<

وثيقة بها وصف لكيفية استعمال بعد الدخول سترى وثيقة موافقة. هذه ال
المعلومات، من االشخاص الذين بامكانهم االطالع على هذه المعلومات، و حقوقك 

بخصوص تغيير أو حذف المعلومات. لتسجيل نفسك عليك الموافقة على هذه 
 الشروط. 

 فقا. اضغط على الزر االخضر اذا كنت موا

  الشكل هذا على تكون التسجيل عملية.2

 عملية التسجيل مقسمة الى سبعة اجزاء:  

العديد من األسئلة هي أسئلة عامة. هناك بعض االسئلة، على سبيل المثال 
راسة و العمل، قد ال تجد جوابا يتالءم مع خبرتك. اختر الجواب بخصوص الد

 االمثل. 

 اجب عن االسئلة بهذه الطريقة3

هناك اسئلة مختلفة خالل عملية التسجيل. هناك اماكن تستوجب إجابة واحدة، و 
 هناك اماكن اخرى تمكنك من اختيار اجابات عدة 

 جوبة مع مستدير تعطيك الحق في اإلجابة بجواب واحداأل

 األجوبة مع مربع تعطيك حق اختيار أجوبة متعددة

األجوبة مع صندوق ابيض تعني انك يجب أن تضغط على السهم حتى تظهر 
 الئحة األجوبة 

ى اضغط على السهم لتتمكن من رؤية االجوبة التي ستختار بينها. اضغط عل
 الجواب الختياره. 

و الرقم السري الذي  (DUFاكتب رقم تسجيلك عند سلطات الهجرة النرويجية )
 حصلت عليه، و بعدها انقر على >ادخل الى االستمارة<

وثيقة بها وصف لكيفية استعمال بعد الدخول سترى وثيقة موافقة. هذه ال
المعلومات، من االشخاص الذين بامكانهم االطالع على هذه المعلومات، و حقوقك 

بخصوص تغيير أو حذف المعلومات. لتسجيل نفسك عليك الموافقة على هذه 
 الشروط. 

 فقا. اضغط على الزر االخضر اذا كنت موا

  الشكل هذا على تكون التسجيل عملية.2

 عملية التسجيل مقسمة الى سبعة اجزاء:  

العديد من األسئلة هي أسئلة عامة. هناك بعض االسئلة، على سبيل المثال 
راسة و العمل، قد ال تجد جوابا يتالءم مع خبرتك. اختر الجواب بخصوص الد

 االمثل. 

 اجب عن االسئلة بهذه الطريقة3

هناك اسئلة مختلفة خالل عملية التسجيل. هناك اماكن تستوجب إجابة واحدة، و 
 هناك اماكن اخرى تمكنك من اختيار اجابات عدة 

 جوبة مع مستدير تعطيك الحق في اإلجابة بجواب واحداأل

 األجوبة مع مربع تعطيك حق اختيار أجوبة متعددة

األجوبة مع صندوق ابيض تعني انك يجب أن تضغط على السهم حتى تظهر 
 الئحة األجوبة 

ى اضغط على السهم لتتمكن من رؤية االجوبة التي ستختار بينها. اضغط عل
 الجواب الختياره. 

هذه هي حقوقك هذه هي حقوقك
يمكنك تسجيل مؤهالتك بهذه الطريقة  يمكنك تسجيل مؤهالتك بهذه الطريقة 

الدخول.  الدخول. 
ايجابيات عملية التسجيل ايجابيات عملية التسجيل

عرض افضل بخصوص التدريب و التعليم عرض افضل بخصوص التدريب و التعليم
وي    ج ي النر

ارشادات افضل بخصوص العمل و االنشطة فر وي    ج ي النر
ارشادات افضل بخصوص العمل و االنشطة فر

ةيلمع ليجستال نوكت ىلع اذه لكشال عملية التسجيل تكون عىل هذا الشكل . 
اجب عن االسئلة بهذه الطريقة- اجب عن االسئلة بهذه الطريقة-

ح حقوقك
رؤية التسجيل بلغة اخرى رؤية التسجيل بلغة اخرى. 

ةحارتسا لالخ ةيلمع ليجستال. احة خالل عملية التسجيل.  اسنر
التسجيل عملية اتمم اتمم عملية التسجيل. 

التسجيل عملية من االنتهاء بعد التعديالت التعديالت بعد االنتهاء من عملية التسجيل. 

هذه هي حقوقك هذه هي حقوقك
يمكنك تسجيل مؤهالتك بهذه الطريقة  يمكنك تسجيل مؤهالتك بهذه الطريقة 

الدخول.  الدخول. 
ايجابيات عملية التسجيل ايجابيات عملية التسجيل

عرض افضل بخصوص التدريب و التعليم عرض افضل بخصوص التدريب و التعليم
وي    ج ي النر

ارشادات افضل بخصوص العمل و االنشطة فر وي    ج ي النر
ارشادات افضل بخصوص العمل و االنشطة فر

ةيلمع ليجستال نوكت ىلع اذه لكشال عملية التسجيل تكون عىل هذا الشكل . 
اجب عن االسئلة بهذه الطريقة- اجب عن االسئلة بهذه الطريقة-

ح حقوقك
رؤية التسجيل بلغة اخرى رؤية التسجيل بلغة اخرى. 

ةحارتسا لالخ ةيلمع ليجستال. احة خالل عملية التسجيل.  اسنر
التسجيل عملية اتمم اتمم عملية التسجيل. 

التسجيل عملية من االنتهاء بعد التعديالت التعديالت بعد االنتهاء من عملية التسجيل. 



و الرقم السري الذي  (DUFاكتب رقم تسجيلك عند سلطات الهجرة النرويجية )
 حصلت عليه، و بعدها انقر على >ادخل الى االستمارة<

وثيقة بها وصف لكيفية استعمال بعد الدخول سترى وثيقة موافقة. هذه ال
المعلومات، من االشخاص الذين بامكانهم االطالع على هذه المعلومات، و حقوقك 

بخصوص تغيير أو حذف المعلومات. لتسجيل نفسك عليك الموافقة على هذه 
 الشروط. 

 فقا. اضغط على الزر االخضر اذا كنت موا

  الشكل هذا على تكون التسجيل عملية.2

 عملية التسجيل مقسمة الى سبعة اجزاء:  

العديد من األسئلة هي أسئلة عامة. هناك بعض االسئلة، على سبيل المثال 
راسة و العمل، قد ال تجد جوابا يتالءم مع خبرتك. اختر الجواب بخصوص الد

 االمثل. 

 اجب عن االسئلة بهذه الطريقة3

هناك اسئلة مختلفة خالل عملية التسجيل. هناك اماكن تستوجب إجابة واحدة، و 
 هناك اماكن اخرى تمكنك من اختيار اجابات عدة 

 جوبة مع مستدير تعطيك الحق في اإلجابة بجواب واحداأل

 األجوبة مع مربع تعطيك حق اختيار أجوبة متعددة

األجوبة مع صندوق ابيض تعني انك يجب أن تضغط على السهم حتى تظهر 
 الئحة األجوبة 

ى اضغط على السهم لتتمكن من رؤية االجوبة التي ستختار بينها. اضغط عل
 الجواب الختياره. 

و الرقم السري الذي  (DUFاكتب رقم تسجيلك عند سلطات الهجرة النرويجية )
 حصلت عليه، و بعدها انقر على >ادخل الى االستمارة<

وثيقة بها وصف لكيفية استعمال بعد الدخول سترى وثيقة موافقة. هذه ال
المعلومات، من االشخاص الذين بامكانهم االطالع على هذه المعلومات، و حقوقك 

بخصوص تغيير أو حذف المعلومات. لتسجيل نفسك عليك الموافقة على هذه 
 الشروط. 

 فقا. اضغط على الزر االخضر اذا كنت موا

  الشكل هذا على تكون التسجيل عملية.2

 عملية التسجيل مقسمة الى سبعة اجزاء:  

العديد من األسئلة هي أسئلة عامة. هناك بعض االسئلة، على سبيل المثال 
راسة و العمل، قد ال تجد جوابا يتالءم مع خبرتك. اختر الجواب بخصوص الد

 االمثل. 

 اجب عن االسئلة بهذه الطريقة3

هناك اسئلة مختلفة خالل عملية التسجيل. هناك اماكن تستوجب إجابة واحدة، و 
 هناك اماكن اخرى تمكنك من اختيار اجابات عدة 

 جوبة مع مستدير تعطيك الحق في اإلجابة بجواب واحداأل

 األجوبة مع مربع تعطيك حق اختيار أجوبة متعددة

األجوبة مع صندوق ابيض تعني انك يجب أن تضغط على السهم حتى تظهر 
 الئحة األجوبة 

ى اضغط على السهم لتتمكن من رؤية االجوبة التي ستختار بينها. اضغط عل
 الجواب الختياره. 

و الرقم السري الذي  (DUFاكتب رقم تسجيلك عند سلطات الهجرة النرويجية )
 حصلت عليه، و بعدها انقر على >ادخل الى االستمارة<

وثيقة بها وصف لكيفية استعمال بعد الدخول سترى وثيقة موافقة. هذه ال
المعلومات، من االشخاص الذين بامكانهم االطالع على هذه المعلومات، و حقوقك 

بخصوص تغيير أو حذف المعلومات. لتسجيل نفسك عليك الموافقة على هذه 
 الشروط. 

 فقا. اضغط على الزر االخضر اذا كنت موا

  الشكل هذا على تكون التسجيل عملية.2

 عملية التسجيل مقسمة الى سبعة اجزاء:  

العديد من األسئلة هي أسئلة عامة. هناك بعض االسئلة، على سبيل المثال 
راسة و العمل، قد ال تجد جوابا يتالءم مع خبرتك. اختر الجواب بخصوص الد

 االمثل. 

 اجب عن االسئلة بهذه الطريقة3

هناك اسئلة مختلفة خالل عملية التسجيل. هناك اماكن تستوجب إجابة واحدة، و 
 هناك اماكن اخرى تمكنك من اختيار اجابات عدة 

 جوبة مع مستدير تعطيك الحق في اإلجابة بجواب واحداأل

 األجوبة مع مربع تعطيك حق اختيار أجوبة متعددة

األجوبة مع صندوق ابيض تعني انك يجب أن تضغط على السهم حتى تظهر 
 الئحة األجوبة 

ى اضغط على السهم لتتمكن من رؤية االجوبة التي ستختار بينها. اضغط عل
 الجواب الختياره. 

بعد اجابتك على سؤال يظهر السؤال الذي بعده بطريقة تلقائية. يمكن أن تختلف 
 االسئلة حسب اجابتك. 

 هذا الرمز يعني انك لم تجب بعد عن السؤال. 

 هذا الرمز يعني انك حاولت ان تستانف دون اإلجابة عن السؤال

 هذا الرمز يعني انك اجبت عن السؤال. 

ندما تنتهي من اإلجابة على األسئلة في جزء، اضغط على الزر >استمر< ع
للمرور الى الجزء الذي بعده. عندما تستمر يتم حفظ المعلومات التي سجلتها 

 بطريقة تلقائية. 

 اخرى بلغة التسجيل رؤية .4

يمكنك أن تطلع على ترجمة التسجيل بلغة أخرى. الترجمة تظهر بجانب االسئلة و 
< الختيار اللغة التي تود الترجمة Translate formاجاباتك. اضغط على >

اذا  < الخفاء الترجمة. الترجمة ال تعملHide translationإليها. اضغط على >
كنت سجلت نفسك عن طريق هاتف ذكي، فقط عن طريق الكمبيوتر و الحاسوب 

 اللوحي. 

 التسجيل عملية خالل استراحة.5

يمكنك أن تأخذ استراحة خالل عملية التسجيل، لكن اذا غادرت الموقع فيجب 
 عليك الحصول على رمز سري جديد إلكمال عملية التسجيل. 

 ملخص.6

عندما تتمم اإلجابة على كل االسئلة تحصل على ملخص على اجاباتك. اذا كنت 
 تود تعديل شيء عليك الضغط على >تعديل<. 

ماتم .7  التسجيل عملية 



بعد اجابتك على سؤال يظهر السؤال الذي بعده بطريقة تلقائية. يمكن أن تختلف 
 االسئلة حسب اجابتك. 

 هذا الرمز يعني انك لم تجب بعد عن السؤال. 

 هذا الرمز يعني انك حاولت ان تستانف دون اإلجابة عن السؤال

 هذا الرمز يعني انك اجبت عن السؤال. 

ندما تنتهي من اإلجابة على األسئلة في جزء، اضغط على الزر >استمر< ع
للمرور الى الجزء الذي بعده. عندما تستمر يتم حفظ المعلومات التي سجلتها 

 بطريقة تلقائية. 

 اخرى بلغة التسجيل رؤية .4

يمكنك أن تطلع على ترجمة التسجيل بلغة أخرى. الترجمة تظهر بجانب االسئلة و 
< الختيار اللغة التي تود الترجمة Translate formاجاباتك. اضغط على >

اذا  < الخفاء الترجمة. الترجمة ال تعملHide translationإليها. اضغط على >
كنت سجلت نفسك عن طريق هاتف ذكي، فقط عن طريق الكمبيوتر و الحاسوب 

 اللوحي. 

 التسجيل عملية خالل استراحة.5

يمكنك أن تأخذ استراحة خالل عملية التسجيل، لكن اذا غادرت الموقع فيجب 
 عليك الحصول على رمز سري جديد إلكمال عملية التسجيل. 

 ملخص.6

عندما تتمم اإلجابة على كل االسئلة تحصل على ملخص على اجاباتك. اذا كنت 
 تود تعديل شيء عليك الضغط على >تعديل<. 

ماتم .7  التسجيل عملية 

بعد اجابتك على سؤال يظهر السؤال الذي بعده بطريقة تلقائية. يمكن أن تختلف 
 االسئلة حسب اجابتك. 

 هذا الرمز يعني انك لم تجب بعد عن السؤال. 

 هذا الرمز يعني انك حاولت ان تستانف دون اإلجابة عن السؤال

 هذا الرمز يعني انك اجبت عن السؤال. 

ندما تنتهي من اإلجابة على األسئلة في جزء، اضغط على الزر >استمر< ع
للمرور الى الجزء الذي بعده. عندما تستمر يتم حفظ المعلومات التي سجلتها 

 بطريقة تلقائية. 

 اخرى بلغة التسجيل رؤية .4

يمكنك أن تطلع على ترجمة التسجيل بلغة أخرى. الترجمة تظهر بجانب االسئلة و 
< الختيار اللغة التي تود الترجمة Translate formاجاباتك. اضغط على >

اذا  < الخفاء الترجمة. الترجمة ال تعملHide translationإليها. اضغط على >
كنت سجلت نفسك عن طريق هاتف ذكي، فقط عن طريق الكمبيوتر و الحاسوب 

 اللوحي. 

 التسجيل عملية خالل استراحة.5

يمكنك أن تأخذ استراحة خالل عملية التسجيل، لكن اذا غادرت الموقع فيجب 
 عليك الحصول على رمز سري جديد إلكمال عملية التسجيل. 

 ملخص.6

عندما تتمم اإلجابة على كل االسئلة تحصل على ملخص على اجاباتك. اذا كنت 
 تود تعديل شيء عليك الضغط على >تعديل<. 

ماتم .7  التسجيل عملية 

بعد اجابتك على سؤال يظهر السؤال الذي بعده بطريقة تلقائية. يمكن أن تختلف 
 االسئلة حسب اجابتك. 

 هذا الرمز يعني انك لم تجب بعد عن السؤال. 

 هذا الرمز يعني انك حاولت ان تستانف دون اإلجابة عن السؤال

 هذا الرمز يعني انك اجبت عن السؤال. 

ندما تنتهي من اإلجابة على األسئلة في جزء، اضغط على الزر >استمر< ع
للمرور الى الجزء الذي بعده. عندما تستمر يتم حفظ المعلومات التي سجلتها 

 بطريقة تلقائية. 

 اخرى بلغة التسجيل رؤية .4

يمكنك أن تطلع على ترجمة التسجيل بلغة أخرى. الترجمة تظهر بجانب االسئلة و 
< الختيار اللغة التي تود الترجمة Translate formاجاباتك. اضغط على >

اذا  < الخفاء الترجمة. الترجمة ال تعملHide translationإليها. اضغط على >
كنت سجلت نفسك عن طريق هاتف ذكي، فقط عن طريق الكمبيوتر و الحاسوب 
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