
 

 للسنة التحضيرية لطالب اإلنتظام ولاألجدول اإلختبارات الدوري 

 (ب + أ  ) المساراإلداري واإلنساني خطة 
 هـ 1348/  1347م عال االولللفصل الدراسي 

 

 

 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 التاريخ        
 
 الزمن 

 الخميس
4/20/1348 

 السبت
5/20/1348 

 االحد
6/20/1348 

 االثنين
7/20/1348 

 الثالثاء
8/20/1348 

 االربعاء
9/20/1348 

 الخميس
12/20/1348 

 أوقات

 االختبارات

حسب الوقت 

 المسجل تحت

 كل مقرر

STAT 111 

 

الب على الط

 ةعجامر

لوم موقع كلية الع

 االلكتروني

على صفحة  

 الجامعة

موعد لمعرفة  

 االختبار

 الشعبة بحس 

 

ELI  101 
ELI  102 

ELI  103 

ELI  104 

 سيعقد االختبار

 صباحا    8من 

 مساء    8إلى 

وعلى الطالب 

 مراجعة

 استاذ المقرر

 أو موقع المعهد

 على النت

 لمعرفة مكان

 وموعد االختبار

 حسب الشعبة

  التقافة االسالمية

ISLS 101) ( 
 

الب على الط

موقع كلية  عةجامر

اآلداب والعلوم 

االنسانية االلكتروني 

على صفحة الجامعة 

ومكان موعد لمعرفة 

 باالختبار حس

 الشعبة

MATH   111 

 

 ةعجاالب مرعلى الط

 موقع كلية العلوم االلكتروني

 على صفحة الجامعة 

 االختبارموعد لمعرفة  

الشعبة بحس   

بمهارات الحاس  

)CPIT 100 ) 
 

 سيعقد االختبار في

( 09) مبنى   

صباحا  8ن  م  

صباحا  11الى   

وعلى الطالب 

عة استاذ جمرا

معرفة موعد ل المقرر

 باالختبار حس

 الشعبة

 اللغة العربية

ARAB 101) ( 

 

 عةجاالب مرعلى الط

موقع كلية اآلداب 

والعلوم االنسانية 

االلكتروني على 

صفحة الجامعة 

ومكان موعد لمعرفة 

 باالختبار حس

 الشعبة

 والتعلممهارات التفكير 

COMM 102) ( 

 

موقع كلية  عةجاالب مرعلى الط

اآلداب والعلوم االنسانية 

االلكتروني على صفحة الجامعة 

االختبار ومكان موعد لمعرفة 

الشعبة بحس  
 
 
 

 السعودية المملكة العربية
 وزارة التعليــــــم 

 زالعزي عبدجامعة الملك 
 عمـادة القبـول والتسجيـل

 -: تعليمات 

 تابعة موقع المعهد في النت لمعرفة اختبارات اللغة االنجليزية على الطالب مراجعة استاذ المادة أو م (eli.kau.edu.sa ) 

 على الطالب إحضار قلم رصاص  الحضور قبل موعد االختبار بنصف ساعة و . 

 (  111مبنى ) القديم ومعامل كلية العلوم(  171)  معامل الحاسب في مبنى في (  111و رياضيات  111االحصاء )  أماكن االختبار لمقررات . 

  موقع الكلية لمعرفة موعد اختباره حسب الشعبة على الطالب مراجعة. 

   اليمكن دخول الطالب االختبار بدون إثبات هويته بالبطاقة الجامعية 

 االلتزام بالزي المناسب . 


