
                                         ةــــائيــارات النهــــدول اإلختبــــج                       

 (فقط   المنتظمين للطالب   قررات لجميع الم )                          

 هـ9341/9331ام ـلع صيفـيي الـل الدراسـللفص                   
 

  تاريخال
 الزمن

 السبـت
42 -11-1221 

 األحـــد
42 -11-1221 

 االثنيـن
42 -11-1221 

 الثالثـاء
42 -11-1221  

 االربعـاء
42 -11-1221  

 الخميس
42 -11-1221  

0088  

 صباحا  

 

 

08088 

 صباحا

 المحاضرات الساعة
خ -ل –ظهراً   ح   13:1او  1  

 المحاضرات الساعة
ر -عصراً    ث    53:1او  5  

 المحاضرات الساعة
ر -ث    ا صباح  73:1او  7  

 المحاضرات الساعة
خ -ل  –ح  صباحاً  113:1او  11  

 المحاضرات الساعة
 خ -ل  –مساًءاً   ح    63:1او  6

 المحاضرات الساعة
ر -ث  صباحا   113:1او  11  

COMM101 MATH207 

CHEM202 CHEM205 ELIB203 MATH203 ISLS401 MEP290 

EE302 MENG270 MEP361 EE360 CPCS222 ECON203 

MEP360 BUS220 CHEM230 ELIB201 LANE214 EE300 

CPCS241 EE321 ELIB202 CPIS220 CE202 MENG262 

EHG202 BLB306 CE332 LANE212 CPIT100  

  CPIS428 CHEM232   

08008  

 صباحا  

 

 

03008  

 ظهرا  

 المحاضرات الساعة
 ر -ث    صباحا   83:1او  8

 المحاضرات الساعة
ر -ظهراً    ث     113:1او  11  

ISLS101 STAT111 المحاضرات الساعة 
خ -ل –ظهراً   ح   13:1او  1  

 المحاضرات الساعة
 خ -ل  –مساًءاً   ح    83:1او  8

MATH204 BL101 ISLS301 

MIS250 ARAB201 BUS320 MRKT260 IS105 ISLS201 

ARAB101 IE256 MATH241 LANE215 FIN230 MATH111 

CPIT221 MATH205 CPCS203 BUS323 MEP261 CPIS334 

CPIT220 ACCT102 LANE216 MATH251 ECON101 BIO200 

CHEM231  LANE213 ECON204 PHYS200  

0008  

 ظهرا  

 
 

0008  

 ظهرا  

 المحاضرات الساعة المقررات التي تدرس يوم االربعاء فقط
ر -ظهراً    ث     13:1او  1  

 ساعةالمحاضرات ال
خ -ل  –ح  صباحاً      93:1او  9  

 المحاضرات الساعة
ر -ظهراً    ث     13:1او  1  

 المحاضرات الساعة
 خ  -ل –ح   صباحاً   73:1او  7 

 المحاضرات الساعة
خ -ل  –ظهراً   ح   3:1:او  :  

BIO110 PHYS110 EE201 MATH110 STAT110 

EE251 MENG310 CE201 ACCT213 BUS326 EE311 

CPCS204 EE332 EE301 CHEM110 ACCT117 MEP451 

BUS420 CPIT240 ECON107 IE331 MENG364 المحاضرات الساعة 
ر -مساًء    ث     63:1و    6  ACCT101  CPIT285 SOC210 EE331 

0008 

 عصرا  

 
 

 

0008 

 مساء  

 المحاضرات الساعة
ر -عصراً    ث    43:1او  4  

 المحاضرات الساعة
خ -ل  –عصراً    ح   53:1او  5  

 المحاضرات الساعة
 خ  -ل –ح    مساءً   73:1او  7 

 المحاضرات الساعة
خ -ل  –عصراً    ح   43:1او  4  

 المحاضرات الساعة
ر -ظهراً    ث     3:1:او  :  

 المحاضرات الساعة
ر -صباحا   ث     113:1و  11   

MATH206 CPIT201 PHYS202 IE255 

 ASTR201 CPCS223 EE202 MATH202 STAT210 ت التي تدرس يوم الثالثاء  فقطالمقررا

STAT271 CHEM211 EMR201 BIO202 CPCS202 ESR211 

EE306  STAT211 EEG201 EE250 ECON102 

LANE211  ESR231  EGP211  

7008 

 مساء  

 
 

9008 

 مساء  

 المحاضرات الساعة
ر -صباحا   ث     93:1و  9   

 المقررات التي تدرس يوم االحد فقط ات التي تدرس يوم االثين فقطالمقرر

 المحاضرات الساعة
خ  -ل  –ح  صباحاً   83:1او  8  

 المقررات التي تدرس يوم الخميس فقط

 المحاضرات الساعة
 خ  -ل –صباحاً  ح  113:1او  11

 

 المحاضرات الساعة
خ -ل –ظهراً   ح   113:1او  11  

 المحاضرات الساعة
ر –مساًء    ث     83:1و    8  

 المحاضرات الساعة
خ -ل  –ح     مساءً    93:1او  9  

 المحاضرات الساعة
ر –مساًء    ث     73:1و    7  

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة امللك عبدالعزيز 
 عمادة القبول والتسجيل 



 هـ0009/0008ول االختبارات النهائية للطالب المنتظمين فقط  للفصـل الدراسـي الصيفـي لعـام جدتابع 
 
 : اتـلتعليما

 .التاريخ حسب تقويم أم القرى   -
 . المحاضرة موعد حسبتحدد  برمزها ورقمها تظهر لم التيو جدول االختبارات اعاله اوالا في  اورقمهبرمزها  هالمقررات المذكور حددلمعرفة موعد االختبار     -

 .بكلية اآلداب لمعرفة زمان ومكان االختبار  مراجعة الشؤون التعليمية(  ELC 102أو  ELC 101) على الطالب المسجلين مقرر  -        
 .مراجعة الكلية لمعرفة زمان ومكان االمتحان (  MENG 102  ,IE201)على طالب كلية الهندسة المسجلين    -          

 .صفحة عمادة القبول والتسجيل  –لمعرفة أماكن االختبارات النهائية للمقررات المذكورة بإسمها في الجدول  يراجع موقع الجامعة  في االنترنت    -
 .اماكن إختبارات المقررات المذكوره بموعد المحاضرة هو مكان المحاضرة المحدد في الجدول الدراسي   -
 ( .  خ - ل - ح) المحاضرات التي تدرس في جميع أيام األسبوع تدخل ضمن موعد إختبار المحاضرات التي تدرس  -

 . االربعاء و الثنين تعني يومي ا   ر - ث  .        أو يومين منهم  الخميسو  لثالثاءوا االحدتعني أيام    خ - ل - ح   -
 

 .للمقررات التي لم يذكر رمزها ورقمها في جدول االختبار  مواعيد المحاضرات التي في جدول االختبارات هي المواعيد المذكورة في جدول الطالب الدراسي   -
 .صباحًا  7:00صباحًا تدخـل ضمـن موعـد إختبـار المحاضـرات التـي تبدأ دراستها الساعة   20:7ا الساعة المحاضرات التي تبدأ دراسته  -
 . صباحاً  8:00صباحًا تدخـل ضمـن موعـد إختبـار المحاضـرات التـي تبدأ دراستها الساعة   20:8المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة   -

 .صباحاً  00:9صباحًا تدخـل ضمـن موعـد إختبـار المحاضـرات التـي تبدأ دراستها الساعة  20:9 أو 10:9الساعة المحاضرات التي تبدأ دراستها   -

 .صباحًا  00:10صباحًا تدخل ضمن موعد إختبار المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة  20:10أو   10:10المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة  -

 .صباحًا  00:11صباحًا تدخل ضمـن موعـد إختبـار المحاضـرات التي تبدأ دراستها الساعة   10:11او  05:11ها الساعة المحاضرات التي تبدأ دراست -

 .صباحًا  00:12صباحًا تدخل ضمـن موعـد إختبـار المحاضـرات التي تبدأ دراستها الساعة   10:12او  50:11المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة  -

 .ظهرًا  00:13ظهرًا  تدخل ضمن موعد إختبار المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة 12:50 أو  13:40أو  13:20أو  13:10 تبدأ دراستها الساعة  المحاضرات التي  -

 .ظهرًا  00:14ظهرًا  تدخل ضمن موعد إختبار المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة  14:20المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة   -

 .ظهرًا  00:15ظهرًا تدخل ضمن موعد إختبار المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة  15:10  أو 14:50  ضرات التي تبدأ دراستها الساعة  المحا -

 . عصراً  00:16عصرًا تدخل ضمن موعد إختبار المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة  15:50أو  16:40أو  20:16 المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة -

 .عصرًا  00:17عصرًا تدخل ضمن موعد إختبار المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة  16:50أو  45:17المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة  -

 .عصرًا  00:18عصرًا تدخل ضمن موعد إختبار المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة  18:40أو   17:50المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة  -

 .مساًء  00:19مساًء  تدخـل ضمـن موعـد إختبـار المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة 19:20 أو  18:50أو  10:19المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة  -

 .مساًء  00:20مساًء  تدخـل ضمـن موعـد إختبـار المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة  20:20 المحاضرات التي تبدأ دراستها الساعة  -


