
8/10الخميس 8/9األربعاء 8/8الثالثاء 8/7االثنين 8/6االحد 8/3الخميس 8/2األربعاء 8/1الثالثاء 7/29االثنين 7/28االحد 

10ً - 8الساعة  12345678 صباحا

12ً - 10الساعة  910111213141516 صباحا

1718192021222324 مســـــــاًء3 -1الساعة 

2526272829303132 مســـــاًء6 - 4الساعة 

18/7/1444هـ سيكون يوم الخميس 1444اخر مهلة لتسجيل الرسائل العلمية في الجدول الدراسي للفصل الدراسي الثاني  - 8

     (C+) 75اقل درجة للنجاح في برامج الدراسات العليا هي - 9 

( 2جدول رقم   )

:التعليمات 

2 والجدول رقم 1يحدد وقت وتاريخ االختبار من الجدول رقم  - 1

مكان االختبار هو مكان انعقاد المحاضرات المحدد في الجدول الدراسي - 2
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المملكة العربية السعودية

وزارة التعليــــــــــــــــم

جامعة الملك عبدالعزيـز

عمـادة الدراسـات العليــا

 جدول االختبارات النهائية لطلبة الدراسات العليا

 هـ1444الفصل الدراسي الثاني لعام 

س
سي

تأ
 ال

وم
 ي
زة

جا
أ

 في األسبوع األخير ماقبل االختبارات يومي األربعاء والخميس 39 الى رقم 33يمكن للقسم العلمي بالكلية ترتيب االختبارات  في الجدول رقم واحد من رقم 

13/8/1444يوم االحد  بتاريخ اخر مهلة لرصد الدرجات بنهاية دوام - 6

14/8/1444سيكون صباح يوم االثنين قفل الترصيد للفصل الدراسي الثاني - 7

المقررات التكميلية يتم تحديدها حسب جدول البكالوريوس- 4

التواصل مع وكيل الكلية للدراسات العليا في حالة تعارض أوقات االختبارات - 5

مع مدير البرنامج  (البرامج التنفيذية)يتم تحديد وقت وتاريخ االختبارات للمواد التي تدرس خالل نهاية االسبوع  - 3



الخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناالحد

8.301142727272727 أو 8الساعة 

9.302152828282828 أو 9الساعة 

10.303162929292929 أو 10الساعة 

11.304173030303030 أو 11الساعة 

12.305183131313131 أو 12الساعة 

1.306193232323232 أو 1الساعة 

2.307203333333333 أو 2الساعة 

3.308213434343434 أو 3الساعة 

4.309223535353535 أو 4الساعة 

5.3010233636363636 أو 5الساعة 

6.3011243737373737 أو 6الساعة 

7.3012253838383838 أو 7الساعة 

8.3013263939393939 أو 8الساعة 

 المحاضرات التي تدرس ثالثة 

     أيام في األسبوع     

االحد والثالثاء والخميس

     المحاضرات التي تدرس     

او  (االثنين واألربعاء)يومين في االسبوع   

(االثنين واالربعاء و الخميس )ثالثة ايام 

 رقــــــــــــــــــــــــــم االختبـــــــــــــــــار

المحاضرات التي تدرس يوم واحد في األسبوع

بداية وقت تدريس المحاضرات

عمـادة الدراسـات العليــا

1جدول رقم  ) )

جدول االختبارات النهائية لطلبة الدراسات العلياالمملكة العربية السعودية

وزارة التعليــــــــــــــــم

 هـ1444الفصل الدراسي الثاني لعام جامعة الملك عبدالعزيـز


