
القاعةالشعبةالمحاضرإسم المقرررقم المقررالساعةالتاريخ
788CS03السيد ابراهيم رضوان سليم.د

1567CS26السيد ابراهيم رضوان سليم.د

1382BS32عيد رجب عبدالفتاح ابوعز.د

1446حممد شاه حممد كنقو.د

837حممد شاه حممد كنقو.د

854BS32سعد عبيد مطلق الرفدي.دأسس النظام السياسي يف اإلسالم سلم104

937AS32نصري  امحد سعيد منري. دالنظم وتصميم حتليل   نال3611

939علي حممد اللوايت. د

1436

822CS26

2059خالد حممد بسيس.دالنظرية احلسابية عال2401

861خالد حممد بسيس.دلغات الربجمة واملرتمجات عال4321

1030نصري امحد سعيد منري. داالعمال اإللكرتونية نال4241

928البيانات وتراكيب اخلوارزميات   عال2321

1430البيانات وتراكيب اخلوارزميات   عال2321

3513اهينقر. طارق امحد . دالبيانات وتراكيب اخلوارزميات   عال2321

784عبد اهلل العسكر. داالسالم وبناء اجملتمعسلم102

1471خالد عبدالرمحن عبداهلل النويصر. داحلوسبة عالية الداء هال4401

850

3418

934لؤي معتصم صاحل السدمي. داملؤسسات معمارية نال3101

1452علي حممد عبدالرمحن ابوعجوب.دتراسل البيانات هال3701

847شتوي عبداهلل فارس السبيعي. دالرسوم احلاسويب عال3601

1379CS26حافظ بن حممد صاحل عبديل. داملعادالت التفاضلية لطلبة احلاسبريض 3310

806BS32مجال محد سعد احلمداء.دالتحرير العريب عرب103

927CS03علي راشد ابراهيم احمليش.دالتحرير العريب عرب103

1411CF06خالد فهد البهالل. دالتحرير العريب عرب103

1468AS32عبدالرمحن علي حممد امحد . دبرجمة وادارة النظم عال4731

807CS03امحد منصور اجليالين حممد .دالطرائق العدديةريض 2540

1032ابو بكر الصديق حممد حيىي اجليلي. داسرتاتيجية وادارة نظم املعلومات نال4601

1428أمحد حممد عبداهلل املوجي. دالدوائر الكهربائية هال2501

مبادئ احملاسبة املالية حسب103

مقدمة يف األعمال ادر201 

942BS32اهينقر. طارق امحد . دادارة مشاريع نظم املعلومات نال3641

816CS03خالد عبدالرمحن عبداهلل العسكر.دأسس النظام االقتصادي يف االسالم سلم103

775BS32خضر حيات خان. د

758CS26فريد بن حممود بلدي. د

773AS32راجا جوباالن راماسوامي.د

964ناجي عبده دحان فضل. دادارة سلسلة التوريد نال3401

1461أمحد حممد عبداهلل املوجي. داالقتصاد هندسي هال3001

866عبدالرمحن سعود عبدالعزيز السيف.   مالتفاعل بني االنسان واحلاسب هاب3111

CS03

 ص10:00-  ص 8:00 

BS32

 عال3821

BS32

CS03

 ظـ12:30-  ص 10:30

 ظـ 12:30-  ص 10:30

اجلرب اخلطي لطالب احلاسبريض 2220

 ص10:00-  ص 8:00 

 ظـ 12:30-  ص 10:30

كلية إدارة األعمال

CS03

بلحسن عبداجمليد خالد العكروت. د برجمة تطبيقات الويب

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
كلية هندسة وعلوم الحاسب

األحد
 هـ28/10/1443
 م29/05/2022

هـ1443جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 
األسبوع االول

 ص10:00-  ص 8:00 

االثنني
 هـ29/10/1443
م30/05/2022

 ظـ12:30-  ص 10:30

نظم التشغيل عال3701

 ظـ12:30-  ص 10:30

هندسة الربجميات هاب3101

(II) عامة فيزياء  فيز 1040

CS03

 ص10:00-  ص 8:00 

AS32

مهدي بن عبداجمليد مخاخم. د

CF06

CS03
مهدي بن عبداجمليد مخاخم. د

الثالثاء
 هـ01/11/1443
 م31/05/2022

االربعاء
 هـ02/11/1443
م01/06/2022

اخلميس
 هـ03/11/1443
 م02/06/2022

 ص10:00-  ص 8:00

كلية إدارة األعمال



القاعةالشعبةالمحاضر إسم المقرررقم المقررالساعة التاريخ

762BS32مروان الشايب. د

770AS32حممد ابراهيم الدسوقي حممد. د

1579امداد اهلل دين. د

785مشعل غالب مسعر احلريب. د

779CS26ألطاف أمحد. د

957امداد اهلل دين. دنظم ختطيط موارد املؤسسات نال4201

1467ياسني صاحل خليفة بوترعة. دالروبوتيه واالمتتة هال4801

801

1571

1584

3390سلمان السلمان. م

924ناجي عبده دحان فضل.د 

1388امحد عبدالقوي نزيه وليد. د

1587عبداهلل السر. م

1440مجال حممد نبهان .د الدوائر االلكرتونية هال3501

1035السديس عبدالكرمي حممد عبدالكرمي. دموضوعات خمتارة يف نظم املعلومات نال4981

817الصادق امحد حممد بابكر. دحتليل وتصميم اخلوارزميات عال3401

1426مجال حممد نبهان. داملوصالت اشباه عناصر   هال2101

1450وجدي احلبيب احلمزي.  دتصميم االنظمة الرقمية هال3601

841CS03بندر صاحل حممد املصلوخ. دأمن احلاسبات عال3801

931طارق امحد اهينقر. دالكمي التحليل   نال3311

1033عثمان طارق مسعود طارق. دالتسويق االلكرتوين نال4411

1456علي حممد عبدالرمحن ابوعجوب. دشبكات احلاسب هال3711 

852حممد عثمان علي حجازي. دالربجمة املتقدمة عال4311

1577CS26حممد شاه حممد كنقو. دأسس هندسة الربجميات هاب2111

947علي حممد اللوايت. دنظم ادارة قواعد البيانات نال3511

843امحد علي حسن غنيمات. دتطوير التطبيقات املتنقلة عال4831 

922BS32حممد السيد الدوودي خليل. د

1434AS32حممد السيد الدوودي خليل. د

792CS26حممود حممود انور املرشدي. د

1565حممود حممود انور املرشدي. د

1457أمحد حممد عبداهلل املوجي. دانظمة التحكم هال3541

765CS26

782

3425

811امحد حممد علي عبدالرمحن. د

963مجال حممد نبهان. د

1438سليمان عبداهلل عبدالرمحن النذير. دحتليل االشارات والنظم هال3521

1470وليد مثيب محد الدوسري. دالشبكات الالسلكية واملتنقلة هال4761

1427ياسني صاحل خليفة بوترعة. داحلاسب عمارة   هال3401

1458ياسني صاحل خليفة بوترعة. دتصميم االنظمة املضمنة هال3631

966علي حممد اللوايت. دالتنقيب يف البيانات نال4571

1448حسن مخيس املستريي. دأنظمة املعاجلات الدقيقة هال3411

مبادئ التسويق تسق201

1381CS26وليد مثيب محد الدوسري. داحلاسب وتصميم تنظيم   هال2401

930ابو بكر الصديق حممد حيىي اجليلي.  د

921امداد اهلل دين. د

3223CF06

3228CF17

798

812

888BS32عبداالله عبدالعزيز عبداهلل الوابل. داحلوسبة السحابية هال4741 ظـ12:30-  ص 10:30

وجدي احلبيب احلمزي. د

CS03

BS32

املتقطعة الرياضيات 
CS03

BS32 ظـ12:30-  ص 10:30

الثالثاء
 هـ08/11/1443
 ظـ12:30-  ص 10:30 م07/06/2022

احلاسب لطلبة واالحتماالت االحصاء   احص1050 

األسبوع الثاني

BS32

CS03

احلازمي قاسم سلطان. م

CS03

 ص10:00-  ص 8:00

CF06

 ص10:00-  ص 8:00 

 ص10:00-  ص 8:00  

BS32

 عال2301 
CS26

CF06

1برجمة احلاسب    عال1301

االحد
 هـ06/11/1443
 م05/06/2022

 ظـ12:30-  ص 10:30

AS32

2 احلاسب برجمة  

CS03

BS32

CS03

سلطان امحد علي شري. م  عال1112

 هال3761

كلية هندسة وعلوم الحاسب
هـ1443جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

CS26

االثنني
 هـ07/11/1443
 م06/06/2022

 ظـ12:30-  ص 10:30

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

االربعاء
 هـ09/11/1443
BS32 م08/06/2022

املعلومات نظم اساسيات    نال2121

اخلميس
 هـ10/11/1443
 م09/06/2022

 ص10:00-  ص 8:00

احلاسب شبكات نظم 

 ص10:00-  ص 8:00

السبت
 هـ12/11/1443
 م11/06/2022

CS03 ص10:00-  ص 8:00    عال2311 خليل حممد شبيل.دالبيانات تراكيب

 ظـ12:30-  ص 10:30

كلية إدارة األعمال

CS03

التجميع ولغة احلاسب معمارية   هال2471



القاعةالشعبةالمحاضرإسم المقرررقم المقررالساعةالتاريخ
1442منري سعيد امحد نصري. د

935امداد اهلل دين. د

809عثمان طارق مسعود طارق.  د

869حممد عثمان علي حجازي. دالنمذجة واحملاكاة عال4211

1036علي حممد اللوايت. دالنظم املبنية على املعرفة نال4211

760حسن مخيس املستريي. د

777وجدي احلبيب احلمزي. د
768CS26عبداهلل عبداهلل عبدالعزيز اجلمعة. د

830BS32الصادق امحد حممد بابكر. دالذكاء االصطناعي عال3501

1466علي حممد عبدالرمحن ابوعجوب.دأمن احلاسبات والشبكات  هال4711

857بندر صاحل حممد املصلوخ. دتعلم اآللة  عال4551

815منري سعيد امحد نصري. د

3427عثمان طارق مسعود طارق. د

املنطقي التصميم   هال1111
 ظـ12:30-  ص 10:30

االحد
 هـ13/11/1443
م12/06/2022

CS03

هـ1443جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 
األسبوع الثالث

االثنني
 هـ14/11/1443
 م13/06/2022

CS26  ص10:00-  ص 8:00

املمارسات األخالقية واملهنية عال3001  CS03 ظـ12:30-  ص 10:30

البيانات قواعد نظم اساسيات   نال2511
CS03

BS32

 ص10:00-  ص 8:00

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
كلية هندسة وعلوم الحاسب


