دليل المرشح للتسجيل الكترونيا ً في امتحان الصيد البري
تم إعداد هذا الدليل ليكون المرجع للمرشح المتحانات الصيد لتزويده باإلرشادات الالزمة الستكمال
االجراءات التالية الكترونياً :تسجيل االشتراك ،حجز الموعد إلجراء امتحان الصيد ،واجراء امتحان الصيد
البري وذلك عبر اتباع الخطوات المبينة أدناه بالتسلسل.
يفضل استخدام المتصفح ( Google Chrome :)Browserللدخول الى الموقع اإللكتروني الخاص
بامتحان الصيد البري.

الخطوة  -1الصفحة الرئيسية:
إن الموقع اإللكتروني الخاص بامتحانات الصيد البري في لبنان يمكن الولوج إليه باستخدام العنوان التالي:
http://huntingsystem.moe.gov.lb

الصفحة الرئيسية للموقع تسمح بـ:
 .1امكانية الولوج الى الموقع باستخدام حساب مستخدم وكلمة السر
 .2امكانية تسجيل حساب مستخدم جديد

الخطوة  – 2إنشاء حساب مستخدم جديد:
تسجيل حساب مستخدم جديد يتطلب:
 النقر أوالً على اشترك هنا
 ثم إدخال المعلومات المطلوبة
 تثبيت المعلومات بالنقر على االشتراك
 بعد النقر على "االشتراك" ،يرد الى البريد االلكتروني الخاص بالمشترك رسالة الكترونية من
العنوان التاليhttp://www.huntingsystem.moe.gov.lb :
خالل انشاء الحساب يقوم المستخدم باختيار نادي محدد بين األندية الستة المعتمدة من قبل وزارة البيئة
إلجراء االمتحان.
نود اإلشارة الى نقاط يتوجب التقيد بها إلتمام التسجيل بنجاح وهي:
 إن بعض المعلومات الزامية وتم وضع نجمة حمراء مقابل الخانة
 ضرورة أن يتوفر لدى المرشح بريد الكتروني خاص وفعال قبل استكمال عملية التسجيل
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 ال يمكن استخدام البريد اإللكتروني ورقم الخليوي في اكثر من حساب
 عندما يقوم المرشح خالل انشاء الحساب باختيار النادي الذي يرغب بإجراء االمتحان فيه ،ال يمكنه بعدها تعديله
تلقائيا ً من قبله لذلك يتوجب حسن االختيار
 في حال أ راد المرشح تعديل النادي الذي يرغب اجراء االمتحان فيه ،يتوجب عليه االتصال بالنادي المراد تعديله
لطلب إلغاء الحساب شرط أن ال يكون قد تم تفعيل أي خدمة على الحساب
 إن اسم المستخدم ) (usernameوكلمة السر ) (passwordالذين تم تحديدهما من قبل المرشح ،ال يمكن
تعديلهما الحقا ً

الخطوة  – 3تفعيل الحساب ألول مرة:
لتفعيل حسابك ألول مرة يتوجب:





الولوج الى بريدك اإللكتروني الخاص
فتح البريد اإللكتروني الوارد من العنوان التاليhttp://www.huntingsystem.moe.gov.lb :
النقر على الرابط انقر هنا لتفعيل الحساب
بعد النقر على الرابط "انقر هنا لتفعيل الحساب" يتم تلقائيا ً فتح رابط جديد بالموقع اإللكتروني
التاليhttp://www.huntingsystem.moe.gov.lb :

الخطوة  – 4الولوج الى الحساب:
الولوج الى حسابك الخاص يتم من خالل الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني التالي :
http://www.huntingsystem.moe.gov.lb

وذلك من خالل إدخال اسم المستخدم ( )Usernameوكلمة السر( )Passwordالذي تم تحديدهما خالل
إنشاء الحساب.

الخطوة  – 5حجز موعد االمتحان:
على المرشح االتصال هاتفيا ً بالنادي الذي تم تحديده خالل إنشاء الحساب من اجل حجز موعد إلجراء
االمتحان .وبعد ان يتم تحديد الموعد بنجاح يرد الى البريد اإللكتروني الخاص بالمرشح رسالة الكترونية من
 http://www.huntingsystem.moe.gov.lbتزوده بالمعلومات المتعلقة بموعد االمتحان.
نود االشارة أنه:
 يمكن للمرشح طلب تعديل موعد االمتحان وذلك قبل يومين على االقل
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الخطوة  – 6تقديم "طلب اجراء االمتحان" والمستندات المطلوبة:
 يقدم المرشح الى النادي الذي اختاره ألجراء االمتحان فيه ،نموذج " طلب إلجراء االمتحان
للحصول على رخصة الصيد البري" المرفق بقرار وزير البيئة رقم  1/212تاريخ
 ،2012/10/23معبأ وفق األصول باإلضافة الى تقديم المستندات المذكورة في الطلب ،وذلك اما
في يوم االمتحان نفسه قبل دخول المرشح ألجراء االمتحان او يقدمها قبل ايام من موعد االمتحان،
وفقا ً لما يحدده كل نادي للمرشح حسب السياسة المتبعة في كل نادي (وذلك يتم التباحث فيه من قبل
المرشح مع النادي عندما يتم حجز موعد االمتحان هاتفياً).

الخطوة  – 7اجراء االمتحان:
اجراءات دخول االمتحان:
 يحضر المرشح إلى النادي يوم االمتحان ملتزما ً بالوقت المحدد له
 يوقع المرشح على قائمة الحضور الخاصة بالنادي قبل دخوله ألجراء االمتحان
 يقسم االمتحان الى قسمين :قسم نظري مدته  10دقائق وهو عبارة عن  10أسئلة يتم اجرائه
الكترونيا ً عبر البرنامج اإللكتروني ومن ثم قسم عملي في كيفية التعامل مع سالح الصيد ويتم في
حقل الرماية التابع للنادي المعني
مالحظة:
 ال يمكن للمرشح الدخول إلجراء االمتحان دون ان يقوم بتقديم الطلب المشار اليه أعاله والمستندات المطلوبة

نتيجة االمتحان:
عند انتهاء المرشح من االمتحان النظري:
 يقوم البرنامج اإللكتروني باحتساب عالمة القسم النظري فور االنتهاء منه. في حال حصل المرشح على عالمة الغية في القسم النظري من االمتحان (دون  )20/6ال يمكنه متابعةالقسم العملي من االمتحان وتحتسب نتيجة االمتحان النهائية راسب.
 في حال حصل المرشح على عالمة غير الغية في القسم النظري من االمتحان ( 20/6وما فوق) يمكنهمتابعة القسم العملي من االمتحان ،بعدها يقوم صاحب النادي بإدخال عالمة القسم العملي من االمتحان ثم
يقوم البرنامج االلكتروني باحتساب العالمة النهائية لالمتحان بقسميه العملي والنظري.
نود االشارة الى أن الولوج الى الحساب الخاص لكل مرشح يسمح له بـ:
 تبيان وجوب االتصال بالنادي لتحديد موعد (بعد تفعيل الحساب ألول مرة)
 تبيان موعد االمتحان (بعد ان يتم تحديد االمتحان هاتفيا ً مع النادي المحدد)
 تبيان نتيجة االمتحان (بعد االنتهاء من اجراء االمتحان)
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