العلم الموحد
جدول االختبارات النهائية بالمسار
ي
(ف جميع الفروع)
اس األول لعام  1443ي
للفصل الدر ي
اليوم والتاريخ

المقرر

مدة االختبار

وقت االختبار

االثنين 1443/5/16
الموافق 2021/12/20

دراسات إسالمية :العقيدة والعبادة GS101

ساعة و  15د.

 11:15-10:00صباحا

الثالثاء 1443/5/17
الموافق 2021/12/21

مهارات الحياة الجامعية GS151

ساعة و  15د.

 11:15-10:00صباحا

االربعاء 1443/5/18
الموافق 2021/12/22

مهارات اللغة العربية (GS111 )1

ساعة و  15د.

 11:15-10:00صباحا

الخميس 1443/5/19
الموافق 2021/12/23

مهارات الحاسب اآللي GS152

ساعة و  15د.

 11:15-10:00صباحا

االحد 1443/5/22
الموافق 2021/12/26

مهارات اللغة اإلنجليزية 2+1
ENG101+ENG102

ساعة و  40د.

األربعاء 1443/5/25
الموافق 2021/12/29

مقدمة في األحياء BIOL101

ساعتان

الخميس 1443/5/26
الموافق 2021/12/30

مقدمة في الكيمياء CHEM101

ساعتان

االحد 1443/5/29
الموافق 2022/1/2

مقدمة في الفيزياء PHYS101

ساعتان

االثنين 1443/5/30
الموافق 2022/1/3

مقدمة في الرياضيات MATH101

ساعتان

آلية االختبار

عن بعد

لمعرفة وقت وقاعة االختبار:
على جميع الطلبة متابعة االعالنات

حضوريا

(كل طالب حسب فرعه)

الت ستعقد عن بعد:
 تعليمات االختبارات ي
 -1على كل طالب وطالبة في المدينة والفروع الدخول يوم ووقت االختبار على الرابط http://pytu.mkclexam.org

أو من خالل:

 -2للدخول على االختبار ينصح باستخدام جهاز كمبيوتر شخصي أو الب توب وال مانع من استخدام الجوال إلجراء االختبار دون أية إعدادت مسبقة.
 -3بعد فتح الرابط فإن اسم المستخدم وكلمة المرور هو الرقم الجامعي للطالب مسبوقا بـ  ،TUفإذا كان الرقم الجامعي  4300000فإن اسم المستخدم هو TU4300000
وكلمة المرور هي .TU4300000
 -4في حال انقطاع االنترنت أو اغالق المتصفح بالخطأ باإلمكان الرجوع الى االختبار بعد رجوع االنترنت وذلك بإعادة فتح المتصفح والدخول مرة أخرى لالختبار.
 -5ال بد من مراعاة الوقت والتأكد من أنك قمت باإلجابة على كافة األسئلة.
 -6في حال دخول الطالب متأخرا عن وقت االختبار فإن االختبار ينتهي بالوقت المحدد بالجدول.
 -7في حال استخدامك للجوال إلتمام االختبار وواجهتك مشكلة في ظهور األسئلة يرجى الدخول على الرابط  https://youtu.be/o270lzUe3EUأو من خالل:

 -8في حال عدم القدرة على اإلجابة على األسئئئلة أو عدم ظهور صئئفحة األسئئئلة ال داعي للقلق فهذا يعني أنك فقدت االتصئئال باإلنترنت لذا يرجى اغالق المتصئئفح فورا والتأكد من رجوع االنترنت الى
الجهاز ومن ثم الدخول مرة أخرى لالختبار وستجد أن كافة األسئلة التي قمت باإلجابة عليها محفوظة .وفي حال استمرت المشكلة قم بإغالق المتصفح واستخدام متصفح آخر والبدء من جديد.
 -9يجب عدم استخدام تطبيقات الترجمة أثناء االختبار.
 -10لمعرفة آلية الدخول على االختبار قم بالدخول على الفيديو التوضيحي من خالل الرابطhttps://youtu.be/9RaUyYyt3yE :
 -11في حال تصغير الشاشة أو الخروج من متصفح االختبار سيتم إغالق االختبار بشكل تلقائي ويتوجب عليك تسجيل دخول مرة أخرى ،لذا ننصح بعدم فعل ذلك حفاظا على الوقت.
 -12ال يمكن الرجوع إلى السؤال بعد اإلجابة عليه.

