
 

  

 
    

 

 
 

 

 ه 1441/ 1440طالب وطالبات كليات اجلامعة للفصل األول من العام اجلامعي  ل جدول االختبارات النهائية البديلة ملقررات متطلبات اجلامعة 

 ه 1440/1441للفصل األول   جدول االختبارات النهائية البديلة ملقررات متطلبات اجلامعة
 البات قاعات الط  الب قاعات الط  الوقت/الفترة التاریخ المیالدي التاریخ الھجري الیوم اسم المقرر رقم المقرر الخطة
  العقیدة والمذاھب 1900101 جدیدة

 الثالثاء
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  ص10:00 –ص 8:00 األولى

 
 
 

 ) 35المبنى ( 
)  2قاعة رقم (

في مبنى عمادة  
 التعلم االلكتروني  

 

 
 
 
 
)  37مبنى ( 

اقسام الطالبات  
قاعة رقم  

)4041  ( 
 
 

 العقیدة اإلسالمیة والمذاھب 7401101 قدیمة
 م12:00 –ص 10:00 الثانیة األخالق اإلسالمیة وآداب المھنة 7401317 قدیمة
 م2:00–م 12:00 الثالثة اإلسالمحقوق اإلنسان في  1900113 جدیدة
  الثقافة اإلسالمیة 1900102 جدیدة

 االربعاء
 م12/2/2020 ھـ18/6/1441

 القضایا الثقافیة المعاصرة 7401301 قدیمة ص10:00 –ص 8:00 األولى
 م12:00 –ص 10:00 الثانیة النظام االجتماعي في اإلسالم 7401401 قدیمة
 م2:00–م 12:00 الثالثة مھارات البحث 1900110 جدیدة
  الغذاء والتغذیة 1900114 جدیدة

 م13/2/2020 ھـ19/6/1441 الخمیس
 ص10:00 –ص 8:00 األولى

 م12:00 –ص 10:00 الثانیة الدواء: النوع واالستخدام 1900112 جدیدة
 م2:00–م 12:00 الثالثة أساسیات ریادة األعمال 233-0602 جدیدة

 ه 1440/1441م اجلامعي تعليمات مهمة جداً جلميع طالب وطالبات اجلامعة خالل عقد االختبارات النهائية البديلة ملقررات متطلبات اجلامعة للفصل األول من العا   
 ى قاعة االختبارات: یجب على كل طالب وطالبة لدیھ اختبار نھائي بدیل اتباع التعلیمات اآلتیة قبل التوجھ إل

 التأكد من رقم واسم المقرر وفترة االختبار ویوم االختبار.  •

 ارتداء الزي الرسمي عند كل اختبار، وعند مخالفة ذلك فلن یُسمح للطالب/ة دخول االختبار.  •

 االختبار. إحضار الھویة الوطنیة والبطاقة الجامعیة معاً للمطابقة، وعند مخالفة ذلك فلن یُسمح للطالب/ة دخول  •

 دقیقة.  15الحضور قبل االختبار بـ   •

 . فترة كل  عند مقرر  ساعتان لكل ھو االختبار  زمن •
 . ) العمادة   موقع على  اإللكترونیة الخدمات طریق عن الجوال رقم تغییر خدمة  (خالل  من بك  الخاص الجوال رقم تفعیل من  التأكد  •
                     .                                                                                                                             خاطئ  وقوف لغرامة  نفسك تعرض ال  حتى  المخصصة السیارات  مواقف واستخدام والسالمة األمن  بإرشادات التقید  یجب •


