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 (ARAB 201) - 2اللغة العربية 
مراجعة  

صفحة الشعبة 

على البالك 

 بورد

 (ISLS 201) - 2ثقافة إسالمية 

 (ISLS 301) - 3ثقافة إسالمية 

 (ISLS 401) - 4ثقافة إسالمية 

 44 (ARAB 101) - 1اللغة العربية 

 46 (ISLS 101) - 1ثقافة إسالمية 

 49 (COMM 101) -مهارت اإلتصال 

 45 (IS 105) -مهارات التفكير والتعلم 

 55 ( IS 104)  – مباديء البحث العلمي

 48 (CPIT 111) - اساسيات الحاسب اآللي

 68 (CPIT 110) -البرمجة وحل المشكالت 

 57 ( PSY 101) –مهارات السلوك اإلنساني 

 41 (  HIST 101)  –المدخل الى العلوم اإلنسانية 

 ELCA 101  19اللغة اإلنجليزية  

 ELCA 102 53اللغة اإلنجليزية  
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 82 (ECON 107) -مبادئ االقتصاد الجزئي 

 40 (ECON 203) -مبادئ االقتصاد الكلي 

 3 (ACCT 101) -محاسبة 

 21 (ACCT 117) -محاسبة 

 38 (ACCT 213) -2محاسبة 

 20 (ACCT 231) -محاسبة حكومية 

 56 (BL 101) -مبادئ القانون 

 36 (BUS 220) -مبادئ إدارة أعمال 

 BUS 320)) 76 -السلوك التنظيمي 

 BUS 323)) 78 -تحليل كمي أعمال 

 83 (BUS 326) -إدارة العمليات 

 82 (BUS 420) -اإلدارة االستراتجية 

 24 (ELIB 201) - 1انجليزي متقدمة

 77 (ELIB 202) - 2انجليزي متقدمة

 81 (ELIB 203) -إعداد التقارير 

 79 (MIS 250) -نظم المعلومات اإلدارية 

 41 (MRKT 260) -مبادئ التسويق 

 76 ( PAD 334)  –نظم المعلومات اإلدارية 

 23 ( PAD 436)  –تقيم البرامج الحكومية 

 36 ( PAD 343)  –الحكومة االلكترونية 

 78 ( PAD 431)  –إدارة التنمية 

 21 ( PAD 442)  –تنمية الموارد الطبيعية 

 80 ( PAD 331)  –سياسية عامة وصناعة قرار 

 50 (MATH 111) -رياضيات 

 47 (STAT 111) -احصاء 
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 61 (STAT 110) -مبادئى االحصاء 

 62 (MATH 110) - مبادئ الرياضيات

 39 (MATH 202) - 2تفاضل وتكامل 

 76 (MATH 203) -  3تفاضل وتكامل 

 73 (MATH 204) - 1معادالت تفاضليه 

 82 (MATH 205) -متسلسالت وتحليل متجهي 

 38 (MATH 206) - 2تفاضل وتكامل 

 22 (MATH 207) - 3تفاضل وتكامل 

 77 (MATH 241) -جبر خطي 

 63 (CHEM 110) - 1كيمياء عامه 

 83 (CHEM 200) -أمن وسالمة مختبرات 

 75 (CHEM 202) - 2كيمياء عامة 

 19 (CHEM 205) -مقدمة في العلوم الطبيعية 

 58 (CHEM 211) -الحجمي والوزني كيمياء التحليل 

 76 (CHEM 230) -كيمياء عضويه لغير الكيميائين 

 38 (CHEM 231) - 1أسس الكيمياء العضويه 

 21 (CHEM 232) - 2أسس الكيمياء العضويه 

 7 (CHEM 233) -الكيمياء العضويه  

 64 (PHYS  110) -فيزياء عامة 

 81 (PHYS  200) -أمن وسال مة مختبرات 

 24 (PHYS  202) - 2العامة  الفيزياء

 2 (PHYS  203) - 3الفيزياء العامة 

 65 (BIO 110) -أحياء عامة 

 73 (BIO 202) - 2أحياء عامة 

 74 (BIO 231) - أحياء دقيقة عامة 

 3 (ASTR 201) 1فلك عام 
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 78 (EPS 211) -ترسبات وطبقات 

 79 (EPS 231)  -مقدمة علم األحافير 

 83 (ESR 211) -مقدمة الجيولوجيا البنائية 

 22  (ESR 231)- سطح األرضعلم جيولوجيا تصويرية و

 54 (EMR 201) -  جيولوجيا عامة

 73 (EMR 202) -مقدمة في علم المعادن 

 37 (EMR 211) -بصريات المعادن 

 82 (EMR 231) -الجيولوجيا االقتصادية 

 78 ( EMR 241)  -أسس الجيوكيمياء 

 19 ( EMR 304)  –مقدمة علم الصخور 

 75 ( EMR 431)  –جيولوجيا المملكة 

 7 (EEG 201) -مقدمة في الجيولوجيا البيئية واالهندسية 

 81 (EHG 202) -مناهج البحث العلمي 

 80 (EGP 211) -مقدمة في الجيوفيزياء 

 

 لمقررات المجمعةيحدد مواعيد ا( 1) جدول تابع 
 

 لمقررات المجمعةيحدد مواعيد ا( 1) جدول 
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 EE201 70برمجة 

 EE202  79البرمجة الحاسوبية 

 EE250  77أساسيات  الدوائر الكهربائية 

 EE300 82الطرق التحليلية في الهندسة  

 EE301 19الدوائر والنظم الكهربائية  

 EE332 74طرق حسابية في الهندسة  

 EE366 72متحكمات  

 MEP261 58( 1الديناميكا الحرارية )

 MEP290 21 ميكانيكا الموائع 

 MEP360 72 انتقال الحرارة 

 MEP361 75 2الديناميكا الحرارية 

 MEP451 55  تبريد وتكييف الهواء

 IE322 70  (1الحاسوب في الهندسة الصناعية )

 IE342 75  هندسة العوامل البشرية

 IE352 71  تحليل وتصميم النظم

 IE441 81  هندسة السالمة الصناعية

 IE451 78  التخطيط والتحكم في اإلنتاج

 CHE210 83  علم المواد

 CE 201 77  ميكانيكا هندسية )االتزان الساكن(

 CE352 40هيدروليكا   

 CE353 5  هيدرولوجيا وهندسة موارد المياه 

 CE381  79   هندسة النقل

 CE401 41  اساسيات الهندسة المدنية

 MENG102 82  الرسم الهندسي

 MENG130 80  اساسيات الورش

 MENG270 53  ميكانيكا المواد

 MENG310 78  تصميم أجزاء الماكينات

 MENG436 81  القياسات وضبط الجودة

 MINE303 80  نظم العمليات التعدينية
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 CA  75 111لغة فرنسية 

 HM211 81انتاج طعام 

 HM221 83خدمة األغذية والمشروبات 

 HM231 58 1إيواء 

 HM242 36التسويق والمبيعات 

 HM 74 251إدارة الموارد البشرية 

 HM262 76 1محاسبة 

 HM292 70أخالقيات المهنة  

 EM101 73تسويق الخدمات السياحية 

 EM111 37إدارة الفعاليات 

 EM  79  112بروتوكول األعمال الدولي

 TT  77  211مقدمة في السفر والسياحة

 TT212 80السياحة والنقل  

 TT 310   83التسويق السياحي الرقمي 

 TT  38 373اللغة اإلنجليزية الغراض السياحة  

 

 لمقررات المجمعةيحدد مواعيد ا( 1) جدول تابع  لمقررات المجمعةيحدد مواعيد ا( 1) جدول تابع 
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 (  2رقم  جدول  )     

 

 طريقة إستعمال الجدول : 

  التواريخ حسب تقويم ام القرى .  -1

 ( .2( للمقررات العامة والموحدة في االختبار  وبعد ذلك يحدد تاريخ وزمن االختبار من الجدول رقم )1حدد رقم المادة من الجدول رقم )  -2

 ورد قبل البدء في االختبار .ـعزيزي الطالب يجب قراءة إرشادات االختبار االلكتروني في نظام البالكب -3

 .     ورد ( واالستفسار من أستاذ المقررعند وجود أي استفساراتـأداء االختبار خالل الوقت المحدد عن طريق ) نظام البالكبعلى جميع الطالب  -4

  تأخر الطالب في الحضور من بداية وقت اإلختبار قد يسبب في احتسابه متغيباً عن االختبار . -5

 نترنت قبل دخول وقت االختبار .على جميع الطالب التأكد من جودة االتصال بشبكة اال -6

 كد من شحن الجهاز وعمله بشكل جيد .  أيفضل الدخول قبل موعد االختبار بربع ساعة على األقل باستخدام جهاز كمبيوتر والت -7

  . ية ويعلنها أستاذ المقرر الجداول أعاله تشمل المقررات العامة والمجمعة فقط بناء على طلب الكلية أما باقي المقررات التخصصية تجدولها الكل -8
 تمنياتنا لجميع الطالب بالتوفيق والنجاح،،،                                               

 

      التاري    خ              
 الزم ن   

 السبت

2/9 

 األحد

3/9 

 االثنين

4/9 

 الثالثاء

5/9 

 االربعاء

6/9 

 الخميس

7/9 

 السبت

9/9 

 األحد

10/9 

 االثنين

11/9 

 الثالثاء

12/9 

 االربعاء

13/9 

 الخميس

14/9 

 السبت

16/9 

 األحد

17/9 

 االثنين

18/9 

 الثالثاء

19/9 
 االربعاء

20/9 

00:10 - 00:11 

 ً  صباحـــــا
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

11:00 - 00:12 

 ظـــهـــــراً 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

00:1  -  00:2 

 ظـــهـــــراً 
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

00:2  -  00:3 

 ظـــهـــــراً 
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

00:3 - 00:4 

 عصراً 
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

 
 الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة

 وزارة الــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــم
 جـامـعـة الـمـلـك عـبـدالـعـزيـز

 ادة القبول والتسجيلعمـ
 

 جدول االختبارات النهائية للطالب المنتظمي   

ي  لعام 
 هـ 1438/  1437الفصـــــــــــل الدراســـــــــي الثان 

 

 يـنالب المنتظمـللطااللكترونية  ةـارات النهائيـدول االختبـج
 المركز الرئيسي للمقررات العامة والمجمعة 

 هـ 1441/  1440للعام  الثانيللفصل الدراسي 

 للدخول على نظام البالكبورد

 أدناه اليقونةاضغط على ا

https://lms.kau.edu.sa

