
 جدول اإلختبارات النهائية                          

   (  التعليم عن بعد لطالبات )   لجميع المواد                     

 (  جدة  )في مركز اختبار                             
 ة                              و  االداب والعلوم اإلنساني   اإلدارةلكليتي اإلقتصاد و                              

 هـ 7341/7341لعام     الثاني  يــل الدراســلفصا                           

 لتاريخا           
 

 الزمن

 الخميس
71/1/7341 

 السبت
71/1/7341 

 األحد
71/1/7341 

 االثنين
71/1/7341 

 الثالثاء
02/1/7341 

 االربعاء
07/1/7341 

 الخميس
00/1/7341 

 سبتال
03/1/7341 

 األحد
01/1/7341 

 االثنين
02/1/7341 

 الثالثاء
01/1/7341 

 االربعاء
01/1/7341 

 الخميس
01/1/7341 

0088 

 الى

08088 

 صبــاحا  

 

ADS407      COM201 PSY211 ADS404 SOC361 ECON307 SOC324 

PAD442      PSY333 SOC427 PAD332 ARAB211  PSY452 

PSY453      SOC322     PSY345 

08008 

الى  

03008 

 ظهـــرا  

 

LANE334 SOC335 PSY461 ARAB416 ARAB435 PAD370 ECON101 PAD334 BL101 PAD428 PAD101 PAD436 

ARAB231 ARAB343 ARAB313 PSY343  SOC315 LANE331 LANE446 ADS101 ARAB344 ARAB242 ARAB324 

SOC426      SOC428 ARAB334 ARAB251 LANE343 PSY332 PSY324 

      PSY221   PSY447   

0088 

 الى

0088 

 ظهــرا  

 

PS101 ISLS201 PAD201 ADS401 PAD321 ADS301 ADS402 ECON303 BL309 ADS408 COM204 ADS303 

PSY222 PAD343 ADS306 ACCT231 SOC452 PAD322 LANE214 LANE333 COM205 PSY448 SOC416 PAD333 

 ARAB425 ARAB212 ARAB462 ARAB232 LANE447 ARAB241 ARAB314 PSY334 ARAB415 ARAB446 LANE211 

 PSY344 SOC323 SOC333 PSY231  PSY351     SOC332 

0088 

 الى

0088 

 مســـاء  

ELCA 101 

ISLS401 ISLS301 ADS305 PAD421 ADS308 PS111 BL230 CPIT100 MATH111 LANE422 ISLS101 COMM102 

SOC334 SOC451 PAD341 ECON206 PAD461 ISLS210 ARAB322 ACCT312 LANE335 LANE215 PAD311 PAD331 

  LANE424 CHEM205 LANE463 ARAB345 LANE423 PAD431 SOC463 SOC418 LANE448 LANE332 

  SOC425  PSY312 PSY454 PSY446  PSY242 ARAB353  ARAB437 

0008 

 الى

0008 

 مســـاء  

ELCA 102 

LANE449 ADS307 ENS204 ACCT101 ARAB201 ADS406 SOC211 STAT111 COMM101 PAD312 ECON102 ARAB101 

ARAB436 LANE438 PAD324 LANE342 PAD351 PAD221 PAD401 SOC210 ADS202 LANE212 LANF221 ADS405 

 HIST221 PSY463 PSY455 LANE350 ARAB426 ARAB434 ARAB438 LANE213   SOC441 

 PSY323 LANE321 SOC213 ARAB333 LANE341      LANE216 

 . سئلةألعلى ورقة ا هحيوضت يتمس زمن اإلختبار لبعض المواد ساعة ونصف فقط حسب ما   *

 وزارة  التعليــــــم
 جامعة الملك عبدالعزيز
 عمـادة القبـول والتسجيـل

 السعودية المملكة العربية



و  االداب والعلوم اإلنسانية                                 اإلدارةلكليتي اإلقتصاد و  الباتهـ  لطـ 0000/  0000 لعام  الثاني تابـع جـدول االختبـارات النهائيـة للفصل

 (  جدة )  تبارخمركز إفي  لتعليم عن بعد 

 

 :التعليمــــات 
 .زمن اإلختبار لبعض المواد ساعة ونصف فقط حسب ما سيتم توضيحه على ورقة األسئلة  -
 .على الطالبة الحضور قبل موعد االختبار بنصف ساعة   -
 .على الطالبات مراجعة وحدة الشؤون التعليمية بالكلية لمعرفة مكان االمتحان   -

 .حالة وجود اختبارين في نفس الوقت أو ثالث اختبارات في يوم واحد على الطالبة مراجعة الكلية المعنية في   -

 .الطالبات الالتي لديهن أعذار مرضية تمنعهن من دخول االمتحان النهائي عليهن إرسال التقارير خالل يومين من تاريخ االمتحان   -

 .والجدول الدراسي على الطالبة إحضار البطاقة الجامعية   -

 .على الطالبة إحضار قلم رصاص وقلم حبر وآلة حاسبة   -

 .يمكن دخول الطالبة بدون أثبات هويتها بالبطاقة الجامعية والجدول الدراسي للطالبة ال  -

 أي نتيجة ألي مادة  مالم تكن   على الطالبة التأكد من المواد المسجله لها في جدولها الدراسي قبل دخولها االختبار النهائي ولن يتم رصد  -

 .مسجلة في جدولها الدراسي     
 

 إفـادة إلـى جهـة العمـل
 

 

لعاا   الثاان  جاداول دااساية للل ال الدااسا  بالتعلاي  عاب بعاد الابيب بحاو ت  الباا حاطة بأنه على جميع طتود عمادة القبول والتسجيل اإل    
جاادول وعلااى ج ااا  العماال الن ائيااة حساام المواعيااد المورااحة لاا  هاابا ال  ألداء االمتحانااا هااا الحرااوا الااى المقااا الم  اا  7341/7341

 .مب حروا االمتحانا  وتمكين ب  لبا مساعدة الطا
 عميد القبـول والتسجيـل                                                                                                                                                                                                                                

 عابد بن عبدالله المشايخي.د                                                                                                                                                                       

 
 

 
 
 


