
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

 3783نجم1101(1) انجليزية لغةم 12:30ص 10:30 B 20149 0481 02 2القحطاني جديع محمد سعد

 3936نجم1101(1) انجليزية لغةم 12:30ص 10:30 B 20244 0481 02 2اقبال   جاويد

 2807نجم1101(1) انجليزية لغةم 12:30ص 10:30 B 00159 0481 02 1القرنى ابراهيم رافع ابراهيم

 1732نجم1101(1) انجليزية لغةم 12:30ص 10:30 B 10255 0481 02 2المنصور عبدالعزيز صالح ناصر

 3792نجم1101(1) انجليزية لغةم 12:30ص 10:30 B 20349 0481 02 2حمدان ال حمد فهد بندر

 3925نجم1101(1) انجليزية لغةم 12:30ص 10:30 B 10352 0481 02 2الحربى الشويمس عبالن حسين سلطان

 2810نجم1101(1) انجليزية لغةم 12:30ص 10:30 B 30238 0481 02 3على  انور سيد

 3598نجم1102(2) لغةانجليزيةم 12:30ص 10:30 B 30157 0481 02 3على  انور سيد

 2808نجم1102(2) لغةانجليزيةم 12:30ص 10:30 B 00260 0481 02 1اقبال   جاويد

 1734نجم1102(2) لغةانجليزيةم 12:30ص 10:30 B 10147 0481 02 2اقبال   جاويد

 1770نجم1102(2) لغةانجليزيةم 12:30ص 10:30 B 30323 0481 02 3على  انور سيد

 3584سلم102اإلسالم في األسرةم 12:30ص 10:30 B 20510 0481 02 2عيسى عبدالسالم محمد رضا

 3548سلم103اإلسالمي االقتصادي النظامم 12:30ص 10:30 B 2043 0481 02 2الثنيان إبراهيم عبدالرحمن طالل

 1839تقن1501االنترنت تطبيقات تطويرم 03:00م 01:00 A 00622 0481 04 2المقرن حمد سعد احمد

 3535شبك410والخلوية الالسلكية الشبكاتم 04:00م 01:00 A 0024 0481 04 1القحطاني وهف علي سلمان

 3580ريض151المحددة الرياضياتم 04:00م 01:00 B 1018 0481 02 2الزعير على عبدالعزيز منصور

 3549شبك305واإلنترنت الموسعة الحاسب شبكات تقنياتم 04:00م 01:00 B 2013 0481 02 2المطيري عايش مدله عبدالمحسن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم الطبيعية والهندسية

1439-08-13   االحد

     1



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم الطبيعية والهندسية

 1849تقن1401-2- االتصاالت انظمةم 12:30ص 10:30 A 00218 0481 04 1القحطاني وهف علي سلمان

 1787تقن1411المرئية البرمجةم 12:30ص 10:30 A 00810 0481 04 2الجبري أحمد مهدي محمد

 3560سلم107المهنة اخالقياتم 12:30ص 10:30 B 2018 0481 02 2عيسى عبدالسالم محمد رضا

 1797تقن1301-1- االتصاالت انظمةم 03:00م 01:00 A 00725 0481 04 2السبعان خميس سليمان مازن

 3585شبك201واألنظمة اإلشارات تحليلم 04:00م 01:00 A 00510 0481 04 2عبدالوحيد   عبدالودوود

 3555شبك321الشبكية التشغيل نظمم 04:00م 01:00 A 0085 0481 04 2العزيز عبد طه عبدالعزيز أشرف

1439-08-14 االثنين

     2



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم الطبيعية والهندسية

 1760ريض1101الرياضياتم 12:30ص 10:30 B 00152 0481 02 1الشرفى حسن محمد الدين نجم

 3114ريض1101الرياضياتم 12:30ص 10:30 B 10349 0481 02 2الرحال  بشير عبدالملك

 3845ريض1101الرياضياتم 12:30ص 10:30 B 20156 0481 02 2حتامله خالد عاطف وسام

 3526تقن1302-1- االتصاالت معملم 03:00م 01:00 A 00115 0481 04 1عامر مختار عزت على محمد

 3530سلم100النبوية السيرة في دراساتم 03:00م 01:00 B 20213 0481 02 2الثنيان إبراهيم عبدالرحمن طالل

 3565عسب310التطبيقية التشغيل نظمم 04:00م 01:00 A 00410 0481 04 1قاسم صفوان

 3539شبك441الشبكات محاكاةم 04:00م 01:00 A 0093 0481 04 2المطيرى طلق عايش عبدالرحمن

1439-08-15الثالثاء

     3



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم الطبيعية والهندسية

 3520احص1201واالحتماالت االحصاءم 12:30ص 10:30 B 20343 0481 02 2السليمان عقيل محمد منصور

 1852تقن1403واالنترنت الموسعة الشبكاتم 12:30ص 10:30 B 20219 0481 02 2حورانى بديع زهير محمد

 1843تقن1513جافا لغة الى المدخلم 03:00م 01:00 A 0076 0481 04 2شيخ بن   مراد

 3588عسب201المرئية البرمجةم 04:00م 01:00 A 0049 0481 04 1طوير  عبدهللا عامر

 3557شبك331الشبكات أمنم 04:00م 01:00 B 2025 0481 02 2الغانم مقبل خالد وليد

1439-08-16االربعاء

     4



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم الطبيعية والهندسية

 3582فيز111(2) عامة فيزياءص 11:00ص 08:00 B 10319 0481 02 2داود ال سعد عبدالعزيز سعد

 3570احص100اإلحصاء في مقدمةص 12:00ص 9:00 B 2037 0481 02 2السليمان عقيل محمد منصور

 1757عال1102الحاسب بنية في مقدمةم 12:30ص 10:30 B 20438 0481 02 2الجبري أحمد مهدي محمد

 3846عال1102الحاسب بنية في مقدمةم 12:30ص 10:30 B 10133 0481 02 2هاشمى عبدهللا على حسين

 3811عال1102الحاسب بنية في مقدمةم 12:30ص 10:30 B 10237 0481 02 2المتعب حماد ناصر خالد

 1793تقن1414-2- النظم وتصميم تحليلم 12:30ص 10:30 A 00510 0481 04 2الحامد ابراهيم عبدهللا احمد

 1800تقن1303المحلية الشبكاتم 03:00م 01:00 B 10225 0481 02 2الوكيل احمد صالح سامى

 1872تقن1502االتصال شبكات وتصميم تخطيطم 03:00م 01:00 B 2015 0481 02 2بكري حاج علي سعد

 3559شبك332الشبكات أمن معملم 04:00م 01:00 A 0075 0481 04 2الغانم مقبل خالد وليد

1439-08-17  الخميس

     5



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم الطبيعية والهندسية

 3574عسب101البرمجة مبادئص 11:00ص 08:00 A 00420 0481 04 1بوشناق - مدني مراد

 1803تقن1305االتصال شبكات ادارةم 03:00م 01:00 B 20424 0481 02 2محمد عبدالدايم محمود محمد

 1781تقن1313البيانات قواعد تصميمم 03:00م 01:00 A 01110 0481 04 2اسماعيل  ماهر محمد

 1873تقن1503الشبكات تشغيل نظمم 03:00م 01:00 A 0081 0481 04 2العزيز عبد طه عبدالعزيز أشرف

 1845تقن1514بالحاسب الرسم نظمم 03:00م 01:00 A 00710 0481 04 2المقرن حمد سعد احمد

 3572شبك301المحلية الحاسب شبكات تقنياتم 04:00م 01:00 B 10311 0481 02 2الوكيل احمد صالح سامى

 3591عسب211البيانات هياكلم 04:00م 01:00 A 0045 0481 04 1قنوني  الزين سفيان

1439-08-20   االحد

     6



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم الطبيعية والهندسية

 3843عال1101(1) الحاسب برمجةم 12:30ص 10:30 A 00944 0481 04 2العاللي   اشرف

 1755عال1101(1) الحاسب برمجةم 12:30ص 10:30 A 00841 0481 04 2قنوني  الزين سفيان

 3809عال1101(1) الحاسب برمجةم 12:30ص 10:30 A 00743 0481 04 2جمعه  محمد رامى

 1764عال1201(2)الحاسب برمجةم 12:30ص 10:30 A 01118 0481 04 2ناجي عبدالقادر فيصل محمد

 3521عال1201(2)الحاسب برمجةم 12:30ص 10:30 A 01022 0481 04 2الرحال  محمود محمد

 1853تقن1404واالنترنت الموسعة الشبكات معملم 12:30ص 10:30 A 00218 0481 04 1محمد عبدالدايم محمود محمد

 1789تقن1412ال كيو اس باستخدام والعامل العميل نظمم 12:30ص 10:30 A 0068 0481 04 2سعيد اسماعيل على فهمان

 3567عسب311البيانات قواعد مفاهيمم 04:00م 01:00 A 0057 0481 04 2مذكور حسن اسماعيل حسن

1439-08-21 االثنين

     7



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم الطبيعية والهندسية

 3814عال1202والمعلومات االتصال شبكات في مقدمةم 12:30ص 10:30 B 30449 0481 02 3االحمدى حاسن عبدهللا سعد

 3577نجا200(1) التقارير كتابةم 12:30ص 10:30 B 20212 0481 02 2ارتولى حسن محمد محمدعلي عبدالمنعم

 1804تقن1306االتصاالت شبكات ادارة معملم 03:00م 01:00 A 00817 0481 04 2محمد عبدالدايم محمود محمد

 1783تقن1314تي ان ويندوز نظامم 03:00م 01:00 A 00712 0481 04 2الرجوب عبدالرؤوف زكي محمد احمد

 1874تقن1504الشبكات تشغيل نظم معملم 03:00م 01:00 A 0051 0481 04 2ارتولى حسن محمد محمدعلي عبدالمنعم

 1841تقن1512اوركل نظامم 03:00م 01:00 A 0065 0481 04 2شيخ بن   مراد

 3596نجا210(2) التقارير كتابةم 03:00م 01:00 B 20115 0481 02 2ارتولى حسن محمد محمدعلي عبدالمنعم

 3546تقن482اآللي الحاسب مراكز إدارةم 03:00م 01:00 A 0095 0481 04 2حافظ  مختار عالءالدين

1439-08-22الثالثاء

     8



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم الطبيعية والهندسية

 3847عال1103االساسية والتطبيقات التشغيل نظم في مقدمةم 12:30ص 10:30 A 01036 0481 04 2السويل محمد بن عبدهللا بن راكان

 1758عال1103االساسية والتطبيقات التشغيل نظم في مقدمةم 12:30ص 10:30 A 00535 0481 04 2التميم عبدهللا عبدالعزيز أحمد

 3812عال1103االساسية والتطبيقات التشغيل نظم في مقدمةم 12:30ص 10:30 A 00638 0481 04 2مصطفى المتولى محمد المتولى

 1855تقن1405الشبكات امنم 12:30ص 10:30 B 10317 0481 02 2محمد عبدالدايم محمود محمد

 1791تقن1413البرمجية المشاريع ادارةم 12:30ص 10:30 A 00917 0481 04 2يوسف عبدالعال عبدالحليم اشرف

 3562شبك311الحاسب شبكات إدارةم 04:00م 01:00 A 0044 0481 04 1دهشان احمد حسن مصطفى

1439-08-23االربعاء

     9



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم الطبيعية والهندسية

 3578ريض111التكامل حسابص 11:00ص 08:00 B 10120 0481 02 2الشمرى على مبارك فهد

 3815عال1203البيانات قواعد في مقدمةم 12:30ص 10:30 A 00830 0481 04 2هوام احمد حفناوى الدين كمال

 1767عال1203البيانات قواعد في مقدمةم 12:30ص 10:30 A 00523 0481 04 2الهمامى صالح محمد صالح

 1856تقن1406الشبكات امن معملم 12:30ص 10:30 A 00717 0481 04 2محمد عبدالدايم محمود محمد

 1876تقن1505الشبكات في الحديثة التطوراتم 03:00م 01:00 B 1015 0481 02 2محمد عبدالدايم محمود محمد

1439-08-24  الخميس

     10



كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

إلىمن

ي من العام الجامعي 
 
هـ1439/1438جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثان

 التاريخاليوم
الوقت

المسجلينالقاعةالمحاضرالشعبةالمقررالمقرر اسم

قسم العلوم الطبيعية والهندسية

 3593شبك205الرقمية واالتصاالت البيانات تراسلص 11:00ص 08:00 A 0027 0481 04 1عرفه محمد عامر محمد

 3931تقن451اإلنترنت برمجةص 11:00ص 08:00 A 0034 0481 04 1محمد عبدالدايم محمود محمد
1439-08-27   االحد

     11


