
 إعالن ھام

 لطالب وطالبات المسار العلمي الموحد

 سیعقد اختبار تجریبي للطالب والطالبات على نظام االختبارات بعد

 

 أ ومن خالل  http://oesexam.mkcl.org/login/eventSelectionنأمل الدخول على الرابط  

 

 

 

 

ــ  الثالثاءیوم   ــ من الساعة  ۱٤٤۱\۰۷\۲٦ –م ۲۰۲۰\۰۳\۲٤الموافق لـ علما مساًء   ۰٦:۰۰مساًء الى الساعة ۰٤:۰۰ھـ
 –م ۲۰۲۰\۰۳\۲٦یوم الخمیس الموافق لـ������������  ۱۰۲و ۱۰۱ان��ھ س������یعق��د االختب��ار النص������في لمقرري اللغ��ة اإلنجلیزی��ة 

 :ما یليمع مراعاة مساًء  ۰٦:۰۰مساًء الى الساعة ۰٤:۰۰ھـ من الساعة  ۱٤٤۱\۰۷\۲۸

للدخول على االختبار ال بد من اســتخدام جھاز كمبیوتر شــخصــي أو الب توب (ال یتم الدخول على االختبار من خالل  -۱
 الجوال)

 للدخول على االختبار. Internet Explorerینصح باستخدام متصفح  -۲
بعد فتح رابط االختبار فإن اســم المســتخدم وكلمة المرور ھو الرقم الجامعي للطالب. مثال ذلك لو كان الرقم الجامعي  -۳

 .٤۱۰۰۰۰۰وكلمة المرور ستكون  ٤۱۰۰۰۰۰فإن اسم المستخدم ھو  ٤۱۰۰۰۰۰
 الجزء الخاص باالستماع.ال بد من توفر سماعات لدیك وذلك لتتمكن من اإلجابة على  -٤
 مساًء. ۰٦:۰۰مساًء إلى الساعة  ۰٤:۰۰ختبار متاحاً من الساعة سیكون اال -٥
 دقیقة. ۱۰۰مدة االختبار  -٦
 في حال الدخول على االختبار بعد مرور نصف ساعة تعد عالمة الطالب الغیة وال تحتسب لھ. -۷
جوع الى االختبار بعد رجوع االنترنت وذلك بإعادة في حال انقطاع االنترنت أو اغالق المتصــفح بالخطأ باإلمكان الر -۸

 فتح المتصفح والدخول مرة أخرى لالختبار.
ــؤال الذي یلیھ وذلك إلنھ في حال  -۹ ــحیحة قبل االنتقال إلى السـ ال بد من مراعاة الوقت والتأكد من اختیار اإلجابة الصـ

 لرجوع الى السؤال الذي تمت اإلجابة علیھ.تمت اإلجابة على السؤال واالنتقال على السؤال الذي یلیھ ال یمكن ا
القســم  أســئلةكافة  إلجابة علىلبة ایجب على الطفإن االختبار مقســم إلى عدة أقســام لذا  اإلنجلیزیةاختبار اللغة  في -۱۰

  أـسئلةان فیھ ل الى قـسم اخر ال یمكن الرجوع الى القـسم الـسابق حتى لو كفي حال االنتقا ألنھقبل االنتقال إلى قـسم اخر  
 لم یتم اإلجابة علیھا.

ال یمكن انھاء االختبار قبل مـضي نـصف ـساعة من الوقت ولذلك ال بد من مرور نـصف ـساعة حتى یتم انھاء االختبار  -۱۱
 بشكل صحیح.

 اثناء او قبل االختبار یرجى الدخول على الرابط أدناهفي حال واجھتكم أي مشكالت  -۱۲
https://forms.gle/VG6qRjKpuf5PVuFS8          أو من خالل 
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