
 

 جدول اإلختبارات النهائية                              

 المنتسبينلجميع مقررات كلية االقتصاد واالدارة للطالب                                 

 (  أبها+ بريدة + الدمام + الرياض ) في مركز اختبار                                

 هـ 7341/7341لعام   الثاني  يــل الدراســلفصا                             
 

 لتاريخا           

 

 الزمن 
 السبت

71/8/7348 
 األحد

78/8/7348 
 االثنين

71/8/7348 

 الثالثاء
02/8/7348 

 االربعاء
07/8/7348 

 الخميس
00/8/7348 

 السبت
03/8/7348 

 األحد
02/8/7348 

 االثنين
02/8/7348 

 الثالثاء
01/8/7348 

 االربعاء
08/8/7348 

 الخميس
01/8/7348 

8022 

 الى

72022 

 صبــاحا  

ECON206 BUS103 PAD331 PAD427 BUS315 BUS417 BUS351 BUS428 BUS418 PAD432 PAD431 PAD401 

PAD334 PAD370   PAD332 PAD376 ECON431 PAD462     

72042 

الى  

70042 

 ظهـــرا  

BUS231 ADS307 BUS321 ADS407 BUS460 ADS202 BUS102 BUS438 PAD442 ACCT312 PAD461 ADS402 

BUS492 PAD324 PAD429 BUS476  BUS463 PAD426 PAD421  PAD333  BUS462 

7022 

 الى

4022 

 ظهــرا  

ADS306 BUS461 BL211 PAD322 ADS305 ACCT231 ADS401 ADS408 ADS303 BUS345 BUS473 ADS301 

BUS491 ISLS201 SOC211 PS111 BUS416 BUS436 PAD428 BUS496 PAD341 PS101 SOC361 BL230 

     ENS204  PAD475     

3022 

 الى

2022 

 مســـاء  

BUS429 BUS437 ELCA102 CPIT100 ARAB101 ELCA101 ADS404 BL309 ECON303 ADS406 ACCT102 BUS401 

BUS448 ISLS101 PAD201 ECON204  BUS340 BL101 BUS495 PAD422 BUS211  ECON102 

MATH111 PAD436  PSY211   BUS325      

1042 

 الى

1042 

 مســـاء  

BUS475 BUS427 BUS331 BUS304 ISLS401 ADS405 ISLS301 BUS221 ARAB201 ADS308 ACCT101 ADS101 

COMM101 BUS471 COMM102 ECON432  PAD343  ECON101 BUS322 BUS414 BUS311 BUS335 

PAD351 ECON307  STAT111     PAD423 PAD312  PAD321 

 

 .لإلنتساب لمعرفة موعد ومكان اإلختبار  اآلداب والعلوم اإلنسانيةمراجعة جدول إختبارات كلية  اآلداب والعلوم اإلنسانيةعلى الطالب المسجلين مواد حره من كلية *     

 . زمن اإلختبار لبعض المواد ساعة ونصف فقط حسب ما سيتم توضيحه على ورقة األسئلة*   

 رة  التعليــــــموزا
 جامعة الملك عبدالعزيز
 عمـادة القبـول والتسجيـل

 المملكة العربية السعودية



 المناطقفي المنتسبيـن  االقتصاد واإلدارةهـ  لطـالب  7348/  7341 لعام الثاني تابـع جـدول االختبـارات النهائيـة للفصل

 
 
 

 
 

 :التعليمــــات 

 
 .فقط حسب ما سيتم توضيحه على ورقة األسئلة زمن اإلختبار لبعض المواد ساعة ونصف  -
 .على الطالب الحضور قبل موعد االختبار بنصف ساعة   -
 .على الطالب المسجلين في اختبارات المناطق االتصال بالعالمية لمعرفة مقر االمتحان   -
 .على الطالب إحضار البطاقة الجامعية والجدول الدراسي   -
 .صاص وقلم حبر وآلة حاسبة لطالب إحضار قلم رعلى ا  -
 .اليمكن دخول الطالب بدون أثبات هويته بالبطاقة الجامعية والجدول الدراسي للطالب  -

  على الطالب التأكد من المواد المسجله له في جدوله الدراسي قبل دخوله االختبار النهائي ولن يتم رصد أي نتيجة ألي مادة  مالم تكن   -
 .اسي مسجلة في جدوله الدر    

 إفـادة إلـى جهـة العمـل
 

 

لعةاع  الثةاه حاطة  بنهةع ع ةم جميةب طةتع التع ةيع عةل بعةد الةهيل بحةو ترع جةداول د اسةي  ل   ةل الد اسة  تود عمادة القبول والتسجيل اإل    
دول وع ةةم جرةةات العمةةل الهرائيةة  حسةةع المواعيةةد المورةةح  لةة  هةةها الجةة تهةةة الحرةةو  الةةم المقةة  الم  ةةت ادا  ا متحاهةةا 7341/7341

 .مساعدة الطتع وتمكيهرع مل حرو  ا متحاهات 
 عميد القبـول والتسجيـل                                                                                                                                                                                                                                

 عابد بن عبدالله المشايخي.د                                                                                                                                                                       
 


