
 

 

 "حضوريًا" االختبارات النهائية جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 العزيز جامعة الملك عبد 

 عمادة القبول والتسجيل

ARAB101 20 BL472 21 

ASTR201 03 BUS420 06 

BIO231 23 CHEM205 21 

BIO391 17 CHEM230 15 

BIO434 16 CHEM415 09 

BIO436 05 CHEM417 24 

BIO471 02 CHEM425 15 

BL230 03 CPCS204 16 

BL412 09 CPCS222 23 

BL415 23 CPIT370 12 

BL432 15 ISLS101 13 

BL470 12 PAD436 15 

BL471 14 PAD492 21 

 

 (: املواد اجملمعة1جدول )

  7:30الساعة 
 
صباحا  13 

  9:20الساعة 
 
صباحا  01 

  10:20الساعة 
 
صباحا  05 

  11:20أو  11:10الساعة 
 
 07 صباحا

  1:10أو  1:00الساعة 
 
 24 ظهرا

  2:50أو  2:00الساعة 
 
 26 ظهرا

  3:00الساعة 
 
 11 عرصا

  4:40أو  4:00الساعة 
 
 08 عرصا

  7:30الساعة 
 
صباحا  16 

  9:20الساعة 
 
صباحا  11 

  10:20أو  10:10الساعة 
 
 10 صباحا

  11:10الساعة 
 
 25 صباحا

  12:10الساعة 
 
 05 ظهرا

  1:10أو  1:00الساعة 
 
 19 ظهرا

  3:10أو  3:00الساعة 
 
 02 عرصا

  4:00الساعة 
 
 08 عرصا

 12 األحد فقط

ن فقط  20 االثني 

 23 الثالثاء فقط

 21 األربعاء فقط

 06 الخميس فقط

 

01 02 03 

04 05 06 

07 08 09 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 18 

19 20 21 

22 23 24 

25 26  

 

 التخصصية )حسب أوقات احملاضرات(املواد (: 2) جدول

 2من  1صفحة 

 (: مواعيد االختبار3جدول )

 عليهن مراجعة موقع كلية اآلداب لمعرفة مواعيد اختبار المواد العامة. ( 01ISLS4–01 ISLS3–01 ISLS2 –ARAB201) الطالبات الالتي يدرسن مواد عامة :مالحظة هامة



 

  

 تعليمات االختبار:
ي الجدول رقم )-

 
. 1يتم البحث عن المواد ف

ً
 ( أوال

ي الجدول رقم )-
 
ي حال عدم وجود المادة بالرمز والرقم يتم البحث عنها ف

 
. 2وف ي الجدول الدراسي

 
ة ف  ( حسب وقت المحاض 

 (. 3)يتم تحديد موعد االختبار من الجدول -

ي جامعة الملك عبد العزيز تؤدى االختبارات حض-
 
 ف
ً
 . "المركز الرئيسي طالبات "السليمانية وريا

ازية )الكمامة - ام باإلجراءات االحتر وعدم  ،التنقل والدخول والخروج من القاعات والمعقم( وترك مسافة كافية أثناء –الرجاء االلتر 

 . التجّمع

ام بتوجيهات لجنة االختبار. الرجاء احضار أدواتك الشخصية كاملة، -  وااللتر 

ي جدول األماكن فيتم االستفسار من -
 
ي حال عدم وجود المقرر ف

 
الرجاء مراجعة جدول أماكن االختبارات لمعرفة مكان االختبار وف

 المادة أو الكلية عن مكان االختبار.  ةأستاذ

ام بجميع ما ور - ي دليل االختبارات الحضورية للطلبة.  د الرجاء االلتر 
 
 ف

 . أثناء االختبارات إحضار البطاقة الجامعية الطالباتعىل جميع -

ي عمل تحميل و  التأكد من الطالباتعىل -
 عىل هواتفهم المحمولة.  (توكلنا) و  (تباعد) تطبيقر

 

 

 19ا الحضورية للطلبة في ظل جائحة كورون االختباراتدليل-COVID   

 2من  2صفحة 

https://vp-academic-affairs.kau.edu.sa/Files/838/Files/161641_exams_attendance_manual_for_students_in_covid19_pandemic.pdf
https://vp-academic-affairs.kau.edu.sa/Files/838/Files/161641_exams_attendance_manual_for_students_in_covid19_pandemic.pdf

