
 

 جدول اإلختبارات النهائية                              

  (  جدة)    في مدينةالمنتسبين للطالب اإلقتصاد واإلدارة  كلية مقرراتلجميع             

 هـ 1440/1441لعام   األولالفصــل الدراســي                                
 

 التاريخ
 

 الزمن

 السبت
17/4/1441 

 داألح
18/4/1441 

 االثنين
19/4/1441 

 الثالثاء
20/4/1441 

 االربعاء
21/4/1441 

 الخميس
22/4/1441 

 السبت
24/4/1441 

 األحد
25/4/1441 

 االثنين
26/4/1441 

 الثالثاء
27/4/1441 

 االربعاء
28/4/1441 

 الخميس
29/4/1441 

 السبت
2/5/1441 

8:00 

الى   

10:00 

 صبــاحا  

 

BUS460 

ADS303  

BUS491 

 ISLS101 COMM101   ADS305   BUS461 BUS495 

 BUS496 

10:30 

الى  

12:30 

 ظهـــرا  

ACCT102 CPIT111 ARAB101 BUS322 ACCT231 BUS448 ADS306 BUS429 ECON431 ECON204 IS105 BUS427 ECON101 

PAD428 PAD334 PAD442 STAT111 BUS103 PS111 PAD475 PAD462 MATH111 PAD221 PAD331   

1:00 

 الى

3:00 

 ظهــرا  

ADS101 BUS221 ENS204 ECON432 PAD432 PAD321 PAD341 PAD312 ADS307 PAD322 BUS476 BL230 

 

PAD201  PAD426 PAD429 PS101 SOC211      PAD461 

4:00 

 الى

6:00 

 مســـاء  

ISLS301 ECON102 ARAB201 ADS406 ADS308 BL101 BUS331 BLB309 BUS345 ACCT312 ISLS201 ECON303 ADS202 

PAD427 PAD423 PAD332 PAD324 PAD421 PAD436 PAD401 PAD343 PAD333  PAD431   

8:00 

 الى

10:00 

 مســـاء  

ADS401 ISLS401 ADS407 ACCT101 ADS402 ADS405 ECON307 ADS301 BUS414 BUS304 ADS408 PAD376 ADS404 

BUS401  BUS473 BUS311 BUS340 BUS315 PAD370 BUS475 ECON206 PAD351 PAD311 PAD422  

         PSY211  SOC361  

 

( للتسجيل في الموقع   a.aspx-a/Pageshttp://eli.kau.edu.s)رابط معهد اللغة االنجليزية : الدخول على   102أو  101على الطالب المسجلين اللغة االنجليزية 
 . بحيث اليتعارض مع اختباراتك في المقررات االخرى وتحديد موعد االختبار النهائي

 

 ن اإلختبار .لمعرفة موعد ومكا تلك الكلياتول إختبارات امراجعة جداو كلية االتصال واالعالم  اآلداب والعلوم اإلنسانية*   على الطالب المسجلين مواد حره من كلية 

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

 وزارة  التعليــــــم 
 زعبدا لعزيجامعة الملك 

 عمـادة القبـول والتسجيـل

 المملكة العربية السعودية

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


تقديم علـى جميـع الطـالب غيـر المتخصصين 
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 )في مدينة المنتسبيـن  االقتصاد واإلدارةهـ  لطـالب  1441/  1440 لعام  األول  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 .  -
 اجعة موقع الجامعة )عمادة القبول والتسجيل ( رابط جداول االختبارات النهائية في اإلنترنت أو لمعرفة أماكن امتحانات المواد على الطالب مر  -

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

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

 
 

 
 
 

 إفـادة إلـى جهـة العمـل
 

جيل اإلحاطة بأنه على جميع الطالب المنتسبين الذيين بحذوهت   تود عمادة القبول والتس  
هذذ الحوذور ىلذى مقذر جامعذة  1440/1441لعذا    األول جداول دراسية للفصذل الدراسذ 

الملك عبدالعهيه بجدة ألداء االمتحانات الن ائية حسب المواعيد المووحة ف  هيا الجدول 
 تمكين   من حوور االمتحانات ..  وعلى ج ات العمل مساعدة الطالب المنتسبين و 

 عميد القبـول والتسجيـل                                                                                                      
 ابد بن عبدالله المشايخيع د.                                                                                                  


