
 

 جدول اإلختبارات النهائية                               

 االنتساب لطالبات   االقتصاد واالدارةلجميع مقررات كلية                               

 (    أبها+ بريدة + الدمام + الرياض  )  مركز إختبارفي                                    

 هـ 9331/  9341لعام   االول ي ــل الدراســلفصا                                 
 

 لتاريخا          
 

   الزمن    

 السبت
61/3/6441 

 األحد
61/3/6441 

 االثنين
61/3/6441 

 الثالثاء
61/3/6441 

 االربعاء
01/3/6441 

 الخميس
06/3/6441 

 السبت
03/3/6441 

 األحد
04/3/6441 

 االثنين
02/3/6441 

 الثالثاء
01/3/6441 

 االربعاء
01/3/6441 

 الخميس
01/3/6441 

01:01 

 صباحا  
 الى

01:01 

 صباحا  

ISLS101 BUS103 BUS211 ARAB101 PAD221 BUS475 PAD429 PAD376 SOC361 MATH111 STAT111  

 BUS340  BUS495  ECON307       

0:11 

 ظهرا  
 الى

0:11 

 ظهرا  

ENS204 BUS345 ELCA101 ACCT312 BUS304 ELCA102 PAD201 BUS448 ADS406 ADS407 ADS405 BL230 

PAD422 PAD332 PAD333 ECON431 PS101  PAD423  PAD475    

0:01 

 صرا  ع
 الى

5:01 

 مساء  

ADS408 PAD351 BUS473 ARAB201 BUS438 ADS307 ADS308 ADS402 ECON303 ADS401 ADS301 ADS101 

  PSY211 PAD401 ISLS201 BUS437 BUS471 PAD322 PS111 BUS221  
IS105 

COMM102 

6:01 
 مساء  

 الى
8:01 
 مساء  

COMM101 ECON206 ADS306 BUS460 BUS401 BLB309 ACCT101 ADS202 BL101 ADS305 ADS303 ADS404 

ISLS301  BUS463 ECON102 ISLS401 BUS436 CPIT100  ECON101 SOC211   

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

 وزارة  التعليــــــم
 جامعة الملك عبدالعزيز
 عمـادة القبـول والتسجيـل

 السعودية المملكة العربية



 االنتساب االقتصاد واالدارة  الباتهـ  لطـ 9331/  9341 لعام  االولتابـع جـدول االختبـارات النهائيـة للفصل 
 (    أبها+ بريدة + الدمام + الرياض   ) مركز إختبارفي 

 

 :التعليمــــات 
 
 .زمن اإلختبار لبعض المواد ساعة ونصف فقط حسب ما سيتم توضيحه على ورقة األسئلة  -
 .على الطالبة الحضور قبل موعد االختبار بنصف ساعة   -
 .الطالبات المسجالت في اختبارات المناطق االتصال بالعالمية لمعرفة مقر االمتحان   -
 .ل الدراسي على الطالبة إحضار البطاقة الجامعية والجدو  -
 .على الطالبة إحضار قلم رصاص وقلم حبر وآلة حاسبة   -

 .اليمكن دخول الطالبة بدون أثبات هويتها بالبطاقة الجامعية والجدول الدراسي للطالبة  -
 ألي مادة  مالم تكن   على الطالبة التأكد من المواد المسجله لها في جدولها الدراسي قبل دخولها االختبار النهائي ولن يتم رصد أي نتيجة  -

 .مسجلة في جدولها الدراسي     

 إفـادة إلـى جهـة العمـل
 

 

لعووا   وه ستوو ع ادوواعق ول ووو س  ولتإلووطةس ونهاعوو  ويعووا ااووا طدةوو  عالووواو وهعتإلووال ولووية  وهوو اتد  طووعو س ع وإلووة  لا  ووس ولع وإلوو      
ولعدائةوو  هإلوول ولد واةووع ولد رووه  لوو  هوويو ولطووع س  ااووا طدوواو ولعدووس  هووو ولهروو   الووا ولد وو  ولد  ووت اعوت وهدتهاعوواو 9341/9331

 .دإلااعق ولعالواو  تدكةعد  د  هر   وهدتهاعاو 
 عميد القبـول والتسجيـل                                                                                                                                                                                                                                

 خييالمشابن عبدالله عابد .د                                                                                                                                                                       

 


