
 طالب ايشيك االعزاء

 مبارك لكم القبول! نتمنى لكم سنه دراسيه جيده.

 اعالن عن امتحان تحديد المستوى وامتحان الكفاءه

 

 عبر االنترنت

 امتحان تحديد المستوى:

 من يجب عليه تقديم االمتحان؟

 طالب برنامج باللغه االنجليزيه .1
للغه االنجليزيهطالب االتراك الذين اختارو الحصول على سنه تحضيريه  .2  

2022فبراير 14التاريخ:   

صباحا  10:00بدء االمتحان:   

مساء 4:00انتهاء االمتحان:   

دقيقه 75مده االمتحان:   

  امتحان تحديد المستوى سيتم عبر االنترنت:

https://isikuniversity.mrooms.net/ 

:اسم االمتحان    

SFL_Exams_2021-2022)       

نيينتاتسياليلؤلشللليب  

ه.سيتم فتح النظام في اليوم المحدد للمتحان والساعه المحدد  

"من اجل الدخول الي البرنامج, يجب عليك الحصول على حساب على موقع "بالكبورد  

والتاكد من عمل الموقع قبل موعد االمتحان.    

رقم الطالب@ اسم المستخدم:  isikun.edu.tr  

:رقم الطالب الخاص بك)يجب استخدام كلمه السر

في حال حدوث مشاكل تقنيه على  احرف كبيره(.

التواصل  ىموقع "بالكبورد" و"ريسبوندس" ,يرج

مع "اوزم" من خالل كتابه رساله اللكترونيه الي : 

uzem.destek@isikun.edu.tr 

اما في حال حدوث مشاكل في البريد االلكتروني  

 bdb@isikun.edu.trيرجى التواصل مع: 

 

وفي حال وجود مشكله في محتوى االمتحان الرجاء 

  التواصل مع :

https://isikuniversity.mrooms.net/
mailto:uzem.destek@isikun.edu.tr
mailto:uzem.destek@isikun.edu.tr
mailto:bdb@isikun.edu.tr
mailto:bdb@isikun.edu.tr


sflinfo@isikun.edu.tr 

 عالموقمن اجل المحافظه على امان االمتحان, سوف نستخدم 

Respondus Lockdown software 

 الرجاء تحميل هذا البرنامج على اجهزتكم قبل يوم االمتحان.

 يمكنكم تحميل هذا الموقع من هنا: 

https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=763129592   

 يجب استخدام جهاز كمبيتر يحتوي على ميكروفون وكميرا تعمل من اجل اتمام االمتحان

 الرجاء قراءه معلومات االمتحان بحذر:

 https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/sinavlar/exam_guides  

او اكثر في المتحان فيمكنك الدخول الى امتحان الكفاءه  80من 55اذا كانت عالمتك   

 الرجاء متابعه موقع الجامعه للمزيد من المعلومات واالخبار:

https://www.isikun.edu.tr/en/academic/sfl 

 

 امتحان الكفاءه عبرن االنترنت:

 من يستطيع دخول االمتحان:

2022فبراير  14فما فوق في امتحان تحديد المستوى الذي سيقام  55الطالب الحاصلين على عالمه  .1  

يريه وستبداء في السنه االولى من تخصصك.فما فوق في امتحان االكفاءه, فانت نجحت في السنه التحض 70اذا حصلت على عالمه   

2020فبراير  15تاريخ االمتحان الكتابي:   

2022فبراير  16تاريخ االمتحان الشفوي:   

ساعات ونصف 3مده االمتحان:   

 معلومات:

 سيفتح البرنامج فقط في اليوم والساعه المحدده لالمتحان.

االمتحان:الرجاءه متابعه صفحتنا للمزيد من االخبار عن   

https://www.isikun.edu.tr/en/academic/sfl 

االنترنت عبر هذا الموقع:من الكفاءه متحان سيتم اال  

https://isikuniversity.mrooms.net/ 

ن:اسم المتحا  
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  :من اجل المحافظه على امان االمتحان, سوف نستخدم الموقع

Respondus Lockdown software 

https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=763129592
https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/sinavlar/exam_guides
https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/sinavlar/exam_guides
https://www.isikun.edu.tr/en/academic/sfl
https://www.isikun.edu.tr/en/academic/sfl
https://isikuniversity.mrooms.net/


 الرجاء تحميل هذا البرنامج على اجهزتكم قبل يوم االمتحان.

 يمكنكم تحميل هذا الموقع من هنا: 

https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=763129592 

 باالضافه الى جهاز الكمبيوتر, سوف يتم الطلب منكم بالتواصل عبر "زوم" من خالل اجهزه الجوال 

ن للمزيد من المعلومات ع  zoom 

الرجاءه الذهاب الي هذا الموقع:   

(For more information 

:الرجاء قراءه معلومات االمتحان بحذر  

 https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/sinavlar/exam_guides  

  

https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=763129592
https://www.isikun.edu.tr/i/Assets/SFL/RespondusGuides/Zoom_Respondus_for_Students_v2.pdf
https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/sinavlar/exam_guides
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