https://secure.touchnet.com/C24950_ustores/web/classic/store_main.jsp?STOREID=32&SINGLESTORE=true

اختيار التسجيل
طالب او طالبه

أوال :قراءة التعليمات جيدا
 -1اختيار قاعة االختبار
 -2وتاريخ االختبار
 -3ثم الضغط على التسجيل

تعبئة البيانات الطالب (يجب التعبئة جميع البنات بشكل صحيح وحسب الطاقة الشخصية أو جواز السفر)

وقت االختبار

االسم األول (اسم الطالب )
إذا يوجد رقم شخصي بعد الضغط
على  YESستخرج خانه لكتابة الرقم
الشخصي

اسم الوالد

في حاله عدم وجود رقم أقامه قطريه
اضغط  NOكتابة رقم الجواز

اسم العائلة
تاريخ الميالد

ادخال رقم البطاقة الشخصية
رقم التلفون
الجنسية
ثم اضغط
سوف يعطيك بطاقة التسجيل المعلومات (ليس تسجيل لالختبار)

ثم الضغط على استكمال التسجيل
ثم كتابة البريد اإللكتروني ()E mail

ثم الضغط على االستمرار

اختبار نوع بطاقة الدفع

ثم الضغط على
استكمال كتابة بيانات بطاقة الدفع

ثم الضغط على

سيصلك ايميل بجميع البيانات وبتمام عملية التسجيل ويمكن طباعتها واحضارها يوم االمتحان

Registration Receipt
Thank you for registering a test at Qatar University.
ACCUPLACER English Male : D01-218: 14-Nov-18

ACCUPLACER English Male Test Room : D01-218 Test Date: 14-Nov-18
Reporting time: 8.00 am
Thank you for registering for the ACCUPLACER exam. Please call us at
44035522 or mail us at qutcsupport@qu.edu.qa, if you need more details
regarding this registration. Kindly print this email and bring on the test day.
ووصل التسجيل يوم عقد االختبار, الرجاء احضار البطاقة الشخصية األصلية أو الجواز.
Please bring your Original Qatari ID Card /Passport and this receipt on test day.
For more information :
http://www.qu.edu.qa/foundation/Qatar-University-TestingCenter/Tests/ACCUPLACEREnglish
Registration:24884
Terminal Id:DEVICE_ID
Store:Testing Center
Date/Time:November 27, 2018 8:29:40 AM AST
Total:QAR0.00
Contact Email:
w.massoud@gmail.com
Shipping Information:
Shipping Information:16281
Delivery Method:None

Item

Unit Price

Detail Total

ACCUPLACER English Male :
D01-218: 14-Nov-18

QAR130.00 QAR130.00

Test Time: 8.30 AM
First Name: Walid
Middle Name:
Last Name: Massoud
Birth Date(DD/MM/YYYY):
21/08/1970
Do you have a Qatari ID Number?:
No
Passport Number: A201593651
Mobile Number: 60506313
Nationality: Egypt
Subtotal:

QAR130.00

Tax:

QAR130.00

Total:

QAR130.00

For questions, comments, or Registration status, send email to qutcsupport@qu.edu.qa and refer to
Registration 24884. Visit us online.

