
القاعةالشعبةاحملاضرإسم املقرررقم املقررالساعةالتاريخ
1225C6د. عيد رجب عبد الفتاح ابو عز
1255C9د. عفيف خليفة حممد بلقاسم

1458C8د. عبدهللا قنيفذ فهد القحطاينتصميم ومعمارية الربجميات3201 هاب
1408A1أ. منال عبدالرمحن معاضة الشهريهندسة الربجميات3101 هاب
1541C11د. مشاعه جهيم مقبول العتييباسس النظام السياسي ىف االسالم104 سلم
ل 862C10أ. نورة عبدهللا حممد احمليسنحتليل و تصميم النظم3611 

857C8
1410C6

1644C9د. شبانة رمحن علي حممد
1390C7د. مرمي مصطفي حواسضمان جودة الربجميات4221 هاب
1316د. زهرة حممد سباعيلغات الربجمة واملرتمجات4321 عال
ل 794د. راوية حممد حممود املكيناالعمال االليكرتونية4241 

877
1682

د فيدو 1363C10أ. شبانة ز

تمع102سلم 873C8د. فاطمة حممد عبدالرمحن املكاويناالسالم وبناء ا

1204C10أ. رحاب حممد مرزوق النفيعي

1474C7أ. ذكري حممد بن ساسي

1478C11أ. سعاد فاضل عيسى العنزي
ل 859أ. ذكري حممد بن ساسيمعمارية املؤسسات3101 

نغامالرسم احلاسويب3601 عال 1271د. توفيل فا بوري 

1376C6د. فائزة مطر مرشد احلريباملعادالت التفاضلية لطلبة احلاسب3310 ريض

941C11د. قمراء هذال شبيب العصيمي
صر عبدالرمحن القرين 1198C7د. سارة 

1347C6د. نداء حممد عبدالعزيز احلقباين

1367C8د. قمراء هذال شبيب العصيمي
1430C9د. نداء حممد عبدالعزيز احلقباين

1445C6د. سارة صاحل سعد العسافالطرائق العددية2540 ريض

ل 847د. ملكة لطفي حممد الرقيقاسرتاتيجية وادارة نظم املعلومات4601 
869د. انس محد النيل الضو عبد الرحيممبادئ احملاسبة املالية103 حسب

1183A1
1368C7

848C5د.فاطمة حممد عبدالرمحن املكاوين
1612C8د. أمساء عبدهللا ماجد احلريب

1450C10د. فاطمة املصمودي
1487
1499

ل 810د. ملكة لطفي حممد الرقيقادارة سلسلة التوريد3401 
1593  م. عبدالرمحن سعود عبدالعزيز السيفالتفاعل بني االنسان واحلاسب3111 هاب

865C6د. فائزة مطر مرشد احلريباجلرب اخلطي لطالب احلاسب2220 ريض

 8:00 ص - 10:00 ص

C6

د. هديل فهد جرب الدوسري

د. راوية حممد حممود املكين

C9

C9

C9

التحرير العريب 103 عرب

 8:00 ص - 10:00 ص
أسس النظام االقتصادي يف االسالم103 سلم

برجمة تطبيقات الويب 3821 عال

ادارة مشاريع نظم املعلومات

 8:00 ص - 10:00 ص

االربعاء 1443/11/02 هـ
 01/06/2022م

اخلميس 1443/11/03 هـ
ل 02/06/2022م  3641

مقدمة يف األعمال 201 ادر

10:30 ص - 12:30 ظـ

10:30 ص - 12:30 ظـ

10:30 ص - 12:30 ظـ

ء 1443/11/01 هـ الثال
 31/05/2022م

جامعة األمري سطام بن عبد العزيز
كلية هندسة وعلوم احلاسب

p

جدول االختبارات - النهائي - للفصل الدراسي الثاين  1443هـ
األسبوع االول

10:30 ص - 12:30 ظـ

االثنني 1443/10/29 هـ
 30/05/2022م

3701 عال
 8:00 ص - 10:00 ص

C9

نظم التشغيل

 8:00 ص - 10:00 ص
االحد 1443/10/28 هـ

 29/05/2022م

ء عامة (II)1040 فيز   فيز

10:30 ص - 12:30 ظـ
C6

ت2321 عال اخلوارزميات و تراكيب البيا

أ. سعاد فاضل عيسى العنزي

أ. جابني نزير حسني
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852

874

1434
1435

1466C8أ. نورة عبدهللا حممد احمليسن

1482

1492

849C11د. فاطمة املصمودي

938C10أ. ومضة عبدالرمحن احلاج جنم الدين

1051

1199

1394C8د. سنا عبداحلميد الفخفاخ

1417

1424

1413A1د. إسراء حممد حممد ابراهيم الدسوقيحتليل وتصميم اخلوارزميات3401 عال

ل 842C7أ. امتثال النور سعيد حممدموضوعات خمتارة يف نظم املعلومات4981 

1462C6
1477C9

ل 860C7أ. نوف صاحل عبدالرمحن اجلربيان  التحليل الكمي3311 

ل 843د. فاطمة املصموديالتسويق االلكرتوين4411 

1300أ. امتثال النور سعيد حممدالربجمة املتقدمة4311 عال

1678C6د. مرمي مصطفي احلواسأسس هندسة الربجميات2111 هاب

1686C10د. ملكة لطفي حممد الرقيقحتليل متطلبات الربجميات3121 هاب

د فيدوتطوير التطبيقات املتنقلة 4831 عال 840C7أ. شبا ز

1359C8د. شبانة رمحن حممد عليتوصيفات رمسية3131 هاب

1460

1489

1497

1181

1385

1202C9

1422A1
1380C7د. سارة صاحل سعد العساف

1378C8د. راوية حممد حممود املكينادارة مشاريع الربجميات4231 هاب

د. رمي سليمان راشد الراشد

10:30 ص - 12:30 ظـ

  8:00 ص - 10:00 ص

االحد 1443/11/06 هـ
 05/06/2022م

C9

ل  4201

جدول االختبارات - النهائي - للفصل الدراسي الثاين  1443هـ

االثنني 1443/11/07 هـ
 06/06/2022م

أ. رحاب حممد مرزوق النفيعي

ل ت3511  C6أ. ومضة عبدالرمحن احلاج جنم الديننظم اداراة قواعد البيا

  االحصاء واالحتماالت لطلبة احلاسب 1050 احص

C6

Lab 8

10:30 ص - 12:30 ظـ

C9

نغامأمن احلاسبات3801 عال د. توفيل فا بوري 

األسبوع الثاين

A1أ. منرية عبد العزيز راشد هالل

أ. جابني نزير حسني

C6 صر حممد الدوسري أ. ندى 

 8:00 ص - 10:00 ص

 8:00 ص - 10:00 ص

1301 عال

كلية هندسة وعلوم احلاسب

  برجمة احلاسب 2

جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

 2301 عال

برجمة احلاسب 1

أدوات هندسة الربجميات 32111 هاب

نظم ختطيط موارد املؤسسات

ء 1443/11/08 هـ الثال
 07/06/2022م

10:30 ص - 12:30 ظـ

د

لي C6أ. مها حممد عبدهللا ا



ضيات املتقطعة 1112 عال 905C7أ. منرية عبدالعزيز راشد هاللالر

1457C6

2271C9

ل ت4571  836C5د. سنا عبداحلميد الفخفاخالتنقيب يف البيا

1464C7د. فيصل محد علي الراجحي

1491C8د. أمحد حممد امحد الزامل

1346

1404

2056أ. خولة عبدالعزيزسليمان املزيد

3055C7

3059C9

3057A1د. مرمي جالل علي العيادي

951C8

1192C6

1206C9د. شبا رمحن علي حممدالتشفري4821 عال

  معمارية احلاسب ولغة التجميع2471 هال

ل  2121

د. اميان عبدالسالم الرباج

مبادئ التسويق201 تسق

د. مرمي جالل علي العيادي

C6

8:00 ص - 10:00 ص

السبت 1443/11/12 هـ
11/06/2022م

8:00 ص - 10:00 ص
ت2311 عال ن العوض حاج علي امحدتراكيب البيا د. فاطمة ر

نظم شبكات احلاسب3761 هال

االربعاء 1443/11/09 هـ
 08/06/2022م

أ. مسر عثمان صاحل القحطاين اخلميس 1443/11/10 هـ
 09/06/2022م

8:00 ص - 10:00 ص

10:30 ص - 12:30 ظـ

  اساسيات نظم املعلومات
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855C11

1634C10

ل 845C8د. فاطمة املصموديالنظم املبنية على املعرفة4211 

871C6د. اميان عبدالسالم الرباجالتصميم املنطقي1111 هال

1412C9

1485C8

نغامتعلم االلة4551 عال8:00 ص - 10:00 ص 1268C8د. توفيل فا بوري 

1472C6أ. جابني نزير حسنياملمارسات االخالقية3001 عال10:30 ص - 12:30 ظـ

أ. خولة عبدالعزيزسليمان املزيد

جدول االختبارات - النهائي - للفصل الدراسي الثاين  1443هـ
األسبوع الثالث

جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

كلية هندسة وعلوم احلاسب

االثنني 1443/11/14 هـ
13/06/2022م

االحد 1443/11/13 هـ
12/06/2022م

10:30 ص - 12:30 ظـ
د. اسراء حممد حممد ابراهيم الدسوقي الذكاء االصطناعي 3501 عال

8:00 ص - 10:00 ص
ل ت2511    اساسيات نظم قواعد البيا


