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التأكد من التاريخ الخاص باالمتحان 01.
والمكان المحدد بحسب التخصص

الطلبة المتقدمين للطب والجراحة

الطلبة المتقدمين لطب األسنان:

م

م

1

1

2

2

األوالد

األوالد

البنات

البنات

كلية الطب والعلوم الصحية )معامل الحاسوب(
كلية الهندسة  )معمل الحاسوب(

كلية الهندسة  )معامل الحاسوب(

مبنى فرع الطالبات )معامل الحاسوب(

مبنى فرع الطالبات )معامل الحاسوب(

9/18 /2021م

19 /9 /2021م

9/18 /2021م

19 /9 /2021م

1 - 3  المجموعة األولى
3 - 5  المجموعة الثانية

1 - 3  عصرًا

9 - 11 المجموعة األولى
11 - 1 المجموعة الثانية

1 - 3  عصرًا

النوع

النوع

المكان

المكان

التاريخ

التاريخ

الوقت

الوقت
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.02

.04.05

.03 الحضور الساعة الثانية عشر ظهرًا 
يوم االمتحان المحدد )بحسب 

التخصص ( الى مبنى ادارة التسجيل 
للتأكد من توزيع األسماء بحسب 

الكشوفات 

التوجة الى المعمل المحدد والتاكد 
من وجود األسم بحسب الكشوفات 

الملصقة على باب المعمل

بعد دخول المعمل المحدد يتم 
الجلوس في المكان المخصص)جهاز 
الكمبيوتر( والتأكد من استالم اسم 

المستخدم وكلمة المرور الخاصة 
بالطالب/ة

معرفة مكان االمتحان)بحسب 
الجداول اعاله( والتوجة الى الكلية 

المحددة للطالب/ة من ادارة 
التسجيل

الطالبات المتقدمات للتغذية العالجية

1 - 3  عصرا

م

19 /9 /2021ممبنى فرع الطالبات )معامل الحاسوب(البنات1

الوقتالتاريخالمكانالنوع
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اثناء اداء االمتحان 06.

قــم بفتــح الرابــط التالــي فــي المتصفــح 	 
)http://exam.ust(

ســتظهر لــك شاشــة علــى الكمبيوتــر 	 
إلدخــال اســم المســتخدم وكلمــة المــرور 

ــكل( ــب الش )بحس

بعدها ستظر لك شاشة مكتوب عليها:	 
       امتحان تجريبي 

اختــر ايقونــة االمتحــان التجريبــي وابــدأ 	 
ــرف  ــى تتع ــق حت ــر دقائ ــدة عش ــل لم بالح
علــى الطريقــة الصحيحــة لحــل اإلمتحــان
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فيما يخص 07.
اإلمتحان الفعلي

ــي 	  ــان التجريب ــن االمتح ــاء م ــد االنته بع
بمحاولــة  قــم   ( ايقونــة  علــى  اضغــط 
اداء اإلمتحــان اآلن( بحســب التخصــص 
)امتحــان الطــب البشــري أو األســنان او 

التغذيــة(
ــذي 	  ــي وال ــان الفعل ــدأ باإلمتح ــا اب بعده

ــة ــه 60 دقيق مدت

ســتظهر لــك اول شاشــة بهــا امتحــان 	 
مــادة األحيــاء وتحتــوي علــى عشــرون 
ســؤال ابــدأ بحــل األســئلة وبعــد االنتهــاء 
مــن حــل األســئلة الظاهــرة فــي الشاشــة 
 Next (ــة ــة الصفحــة التالي اضغــط ايقون
الــى  الشاشــة لالنتقــال  اســفل   )page

ــة. ــادة الثاني الم
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الصفحــة التاليــة بهــا امتحان مــادة اللغــة االنجليزية 	 
ــد  ــا وبع ــدأ بحله ــؤاال اب ــرون س ــى عش ــوي عل وتحت
ــة  ــي الشاش ــرة ف ــئلة الظاه ــن حــل األس ــاء م االنته
 )Next page التاليــة)  الصفحــة  ايقونــة  اضغــط 

ــة. ــادة الثالث ــى الم ــال ال ــة لالنتق ــفل الشاش اس
الكيمــاء 	  مــادة  امتحــان  بهــا  التاليــة  الصفحــة 

وتحتــوي علــى عشــرة أســئلة ابــدأ بحلهــا وبعــد 
ــة  ــي الشاش ــرة ف ــئلة الظاه ــن حــل األس ــاء م االنته
الشاشــة مكتــوب  اســفل  ايقونــة  لــك   ســتظهر 
عليهــا انهــاء المحاولــة  كــن متأكــدا مــن انهــاء 

جميــع األســئلة قبــل الضغــط عليهــا.
 	 previous( يمكنــك العــودة الــى الصفحــات الســابقة للمراجعــة والتأكــد مــن حــل جميــع األســئلة بالضغــط علــى ايقونــة الصفحــة الســابقة

)page

ســتظهر لــك شاشــة بهــا ملخــص لألســئلة التــي اجبــت 	 
ــر  ــدت( للتذكي ــا ) إن وج ــب عليه ــم تج ــي ل ــا والت عليه
ــة اإلنهــاء. ــى ايقون ــل الضغــط عل ــى تعــود اليهــا قب حت
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بعد اإلنتهاء من المراجعة ستظهر في نهاية الصفحة ايقونة مكتوب عليها سلم الجميع وانهي حتى تنهي االمتحان	 
ــث ان عــدد األســئلة خمســون ســؤال  	  ــت عليهــا حي ــي حصل ــك والدرجــة الت ــن الجابت ــك اخــر شاشــة  بهــا ملخــص يبي بعدهــا ســتظهر ل

ــة ــة العام ــدل الثانوي ــن مع ــب م ــة)30 %( ستحتس ــي الدرج ــن 70 %  وباق ــة م والدرج

* مالحظة
يســمح بالتظلــم علــى نتيجــة المفاضلــة خــالل يوميــن فقــط مــن اعــالن النتيجــه ويتــم بتقديــم طلــب الــي لجنــة المفاضلــة وبعــد تســديد رســوم 

التظلــم..  حيــث ســتتم مراجعــة االجابــات فــي النظــام والتأكــد مــن جمــع الدرجــة النهائيــة.. وتعلــن نتيجــة التظلمــات خــالل يوميــن
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