
 جدول اإلختبارات النهائية                             

 للطالب المنتسبيناالتصال واالعالم لجميع مقررات كلية                               

 (  جدة) في مركز اختبار                                   

 هـ 9341/9331م لعا الثاني  يــل الدراســلفصا                              

 
 الثاريخ

 
 الزمن

 السبت
8/8/0441 

 األحد
9/8/0441 

 االثنين
01/8/0441 

 الثالثاء
00/8/0441 

 االربعاء
01/8/0441 

 الخميس
01/8/0441 

 السبت
01/8/0441 

 األحد
01/8/0441 

 االثنين
01/8/0441 

 الثالثاء
08/8/0441 

 االربعاء
09/8/0441 

 الخميس
11/8/0441 

 السبت
11/8/0441 

0088 

الى   

08088 

 صبــاحا  

CPIT100   ISLS101     COM204   STAT111  

08008 

الى  

03008 

 ظهـــرا  

COM370  CHEM205  COM475 COMM101 COM201 IS105 MATH111 COM477  SOC210 COM202 

0008 

 الى

0008 

 ظهــرا  

IS221  IS211 COM312  COM463 COM311    ARAB201   

4008 

 الى

6008 

 ـــاء  مس

 COM307 COM210 COM371 COM362 ISLS210 COM465  ISLS401 ARAB101  COM473 COM361 

         COM360    

9088 

 الى

00088 

 مســـاء  

COM203 ISLS301 COM464 COM472 ISLS201 COM205  COM206 COM308 COM476 COM313 PSY455  

 

للتسجيل في الموقع (  a.aspx-http://eli.kau.edu.sa/Pages  ): رابط معهد اللغة االنجليزية الدخول على   101أو  101على الطالب المسجلين اللغة االنجليزية 
 . بحيث اليتعارض مع اختباراتك في المقررات االخرى وتحديد موعد االختبار النهائي

 .لمعرفة موعد ومكان اإلختبار ختبارات تلك الكليات اال وكلية االداب والعلوم االنسانية مراجعة جداولواد حره من كلية االقتصاد واالدارة على الطالب المسجلين م  * 

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

 وزارة  التعليــــــم
 زعبد العزيجامعة الملك 

 عمـادة القبـول والتسجيـل

 السعودية العربيةالمملكة 

http://eli.kau.edu.sa/Pages-a.aspx


تقديم المتخصصين علـى جميـع الطـالب غيـر 
طلب التخصص بعد نهاية الفصل وظهور النتائج 

عبر اإلنترنت من خالل برنامج الخدمات 
 ( ODUS PLUS)اإللكترونية 

 حتى يتمكنوا من تسجيل مقرراتهم الدراسية 

 . للفصل الدراسي القادم 

 فقـط (جدة ) كلية االتصال واالعالم  في مدينة هـ  لطـالب  9331/  9341لعام   انيالث تابـع جـدول االختبـارات النهائيـة للفصل 
 

 :التعليمــــات   

 

 .على الطالب المسجلين في اختبارات المناطق مراجعة الجدول الخاص باختبارالمناطق   -
 .زمن اإلختبار لبعض المواد ساعة ونصف فقط حسب ما سيتم توضيحه على ورقة األسئلة  -
 .على الطالب الحضور قبل موعد االختبار بنصف ساعة   -
 في اإلنترنت أو رابط جداول االختبارات النهائية ( عمادة القبول والتسجيل )لمعرفة أماكن امتحانات المواد على الطالب مراجعة موقع الجامعة   -

 .مراجعة الكلية     
 .اسي على الطالب إحضار البطاقة الجامعية والجدول الدر  -
 .على الطالب إحضار قلم رصاص وقلم حبر    -
 .وكيل كليته للتنسيق معه  في حالة وجود ثالثة إختبارات في يوم واحد على الطالب مراجعة  -

سةجلة على الطالب التأكد من المواد المسجله له في جدوله الدراسي قبل دخوله االختبار النهائي ولن يتم رصد أي نتيجةة ألي مةادة  مةالم تكةن م  -
 .في جدوله الدراسي 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

 إفـادة إلـى جهـة العمـل
 

تود عمادة القبول والتسجيل اإلحاطة بأنه على جميع الطالب المنتسبين الذيين بحذوهت     
هذ الحضذور للذى مقذر جامعذة  9341/9331لعا    الثانيجداول دراسية للفصل الدراسي  

االمتحانات الن ائية حسب المواعيد الموضحة في هيا الجدول الملك عبدالعهيه بجدة ألداء 
 .وعلى ج ات العمل مساعدة الطالب المنتسبين وتمكين   من حضور االمتحانات .  

 عميد القبـول والتسجيـل                                                                                                       
 عابد بن عبدالله المشايخي.د                                                                                                  


