
مبنىطابقغرفة
4820611210

4820712210

4820814210

482091129

482101329

482111429

492311128

4723911213إدارة عميل الشبكة نشبك121

47247

47248

4724413211برمجة األجهزة الذكية برمج251

4733212213(بكالوريوس)أمن المعلومات شبكا433

4708711211

4708813211

4710011210

4710112210

4834514210

47262

47263

4791112213(بكالوريوس)شبكات الحاسب  شبكا313

4733611213(بكالوريوس)تقنيات التوجيه المتقدمة  شبكا323

481791129

481801329

481821429

4818411210

4722811211

4723013211

4721912210

4822014210

47271

47273

4733412213(بكالوريوس)انترنت األشياء  نشبك485

4732613212(بكالوريوس)األنظمة التخيلية  نشبك442

4709511211

4709613211

4707713212أمن الشبكات المتقدم شبكا232

47251

47253

4733812213(بكالوريوس)الشبكات الالسلكية  شبكا352

قسم الحاسب  والمعلومات - (1441-1440)جدول االختبارات النهائية لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي األول لعام 

الشعبةاسم المقرررمز المقررالتاريخ والوقت
القاعة

211

 هـ1441 / 4 / 25األحد 
10:00 - 12:00

2التوجيه والتحويل  شبكا222

1التوجيه والتحويل  شبكا121

13أساسيات برمجة الحاسب برمج111

 هـ1441 / 4 / 25األحد 
08:00 - 10:00

تجميع الحاسب وتشغيله حاسب121

11برمجة الحاسب برمج212

إدارة خدمات الشبكة نشبك261

112مباديء قواعد البيانات برمج121

212

 هـ1441 / 4 / 26االثنين 
08:00 - 10:00

1نظم التشغيل  داعم151

بيئة خادم الشبكة نشبك231

13

 هـ1441 / 4 / 26االثنين 
10:00 - 12:00

مقدمة في أمن الشبكات شبكا231

11213برمجة قواعد البيانات برمج222



مبنىطابقغرفة
532001125

532021126

532031225

532041326

53205

53213

532071127

532081327

532091128

532101226

532111325

532061328

53216

53217

53218

53219

53221

56849

480591128بكالوريوس - 1رياضيات  رياض301

480541328بكالوريوس- اإلحصاء واالحتماالت  احصا303

498421125

498431225

498441226

498461325

498471326

498481127

498501126

532241327

53183

531841114

53186

531951514

53196

53197

53198

53199

الصالة الرياضية
الصالة الرياضية
الصالة الرياضية

السلوك الوظيفي

2

الصالة الرياضية
الصالة الرياضية

الصالة الرياضية

الكتابة الفنية

القاعة

التوجيه المهني

حـــاسب- رياضيات 

7 12

الصالة الرياضية

 هـ1441 / 4 /26االثنين  
12:30 - 02:30

 مهني101

 اسلك101

 هـ1441  / 4  /  27الثالثاء  
08:00 - 10:00

 هـ1441  / 4/  27الثالثاء  
10:00 - 12:00

 هـ1441  / 4/  27الثالثاء   
12:30 - 02:30

 رياض101

 عربي101

الصالة الرياضية

الصالة الرياضية

الصالة الرياضية

قسم الحاسب  والمعلومات - (1441-1440)جدول االختبارات النهائية لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي األول لعام 

الشعبةاسم المقرررمز المقررالتاريخ والوقت

الصالة الرياضية
الصالة الرياضية



مبنىطابقغرفة
4822711210

4822912210

4823014210

4823111211

4823213211

4834613212

4707411213ربط الشبكات شبكا241

482001129

482011329

492321429

47224

47225

566841328

4791412213(بكالوريوس)برمجة الحاسب اآللي  حاسب402

4727811210

4727912210

5620514210

47267

47268

47256

47257

4724213211تقنيات االنترنت المتقدمة برمج234

4734014213(بكالوريوس)أساسيات إدارة أنظمة الشبكات نشبك312

4732412213(بكالوريوس)صيانة ودعم الشبكات  شبكا461

480521128بكالوريوس- أدوات الجودة  عامة404

480571328بكالوريوس- فيزياء فيزي301

53167

53168

531691125

531741225

53175

531761325

53177

53178

531791126

531811326

تطبيقات أنظمة الشبكة

13

11211برمجة االنترنت برمج232

1128

 هـ1441 / 4 /28األربعاء 
10:00 - 12:00

2نظم التشغيل  داعم252

مبادئ برمجة صفحات االنترنت برمج131

 اسلم101

قسم الحاسب  والمعلومات - (1441-1440)جدول االختبارات النهائية لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي األول لعام 

اسم المقرررمز المقررالتاريخ والوقت

الصالة الرياضية

الثقافة اإلسالمية

الصالة الرياضية
الصالة الرياضية

الشعبة
القاعة

الصالة الرياضية

الصالة الرياضية

112

 هـ1441 / 4 /28األربعاء 
08:00 - 10:00

مبادئ شبكات الحاسب شبكا111

الخوارزميات والمنطق برمج101

 نشبك241

 هــ1441  / 4/  29الخميس   
08:00 - 10:00



مبنىطابقغرفة
49864

49865

498661125

49867

498681225

49871

498721325

498731126

498741226

498751326

498761127

498771327

4733011213(بكالوريوس)تقنيات التحويل المتقدمة  شبكا424

53162

53163

53164

53165

53166

480561128بكالوريوس - 1لغة انجليزية  انجل301

480551228بكالوريوس - 2لغة انجليزية  انجل302

49879

49880

49882

49883

498841127

624561327

498881125

498901126

498911326

498921114

498941514

498951325

 ماهر101

1441 / 5 / 3األحد  
10:00 - 12:00

 انجل103

2لغة انجليزية  انجل102

3لغة انجليزية 

مهارات التعلم

فيزياء فيزي101

الصالة الرياضية

 هــ1441  / 4/  29الخميس   
10:00 - 12:00

 هـ1441 / 5 / 3األحد 
الصالة الرياضية10:00 - 08:00

الصالة الرياضية

الصالة الرياضية
الصالة الرياضية
الصالة الرياضية
الصالة الرياضية

الصالة الرياضية

الصالة الرياضية

الصالة الرياضية

الصالة الرياضية
الصالة الرياضية
الصالة الرياضية

قسم الحاسب  والمعلومات - (1441-1440)جدول االختبارات النهائية لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي األول لعام 

الشعبةاسم المقرررمز المقررالتاريخ والوقت
القاعة



مبنىطابقغرفة
498211126

498241125

498251225

498271325

49828

49829

49830

49831

498341226

498361326

498371127

498391128

624551328

498971114

498981514

4708211211

4708313211

4723313212(أنظمة شبكـــات)موضوعات مختارة  نشبك285

4726011213هندسة البرمجيات برمج241

480531128بكالوريوس- االقتصاد الهندسي  عامة405

. دقائق ولن يسمح بالدخول في حالة الـتأخير عن الوقت المحدد 5ـــــــــــ يجب الحضور قبل بدء االختبار بــ 
. دقيقة 30ـــــــــــ ال يسمح بالخروج من قاعة االختبار إال بعد مضي 

.ـــــــــــ يجب معرفة رقم الشعبة ورقم المتدرب مسبقاً 
.ـــــــــــ إبراز بطاقة المتدرب أو بطاقة الهوية الوطنية 
.من درجة االختبار  % 25ـــــــــــ الجتياز المقرر البد من الحصول على نسبة 

.ـــــــــــ ال يسمح للمتدرب المحروم بدخول قاعة االختبار 
.للغش أو محاولة الغش  (صفر  )ـــــــــــ ترصد الدرجة 

.ـــــــــــ لن يتم إعادة االختبار دون عذر يتم تقديمه إلى لجنة االختبارات 
.ـــــــــــ يمنع استخدام الجوال كآلة حاسبة 

.ـــــــــــ االلتزام بالزي الرسمي كاماًل 

(شبكـــات)موضوعات مختارة  شبكا285

تعليمات االختبارت النهائية

 هـ1441 / 5 / 4االثنين 
08:00 - 10:00

1لغة انجليزية 

4لغة انجليزية 

الصالة الرياضية

1441 / 5 / 3األحد 
12:30 - 2:30

 انجل101

 انجل204

الصالة الرياضية
الصالة الرياضية
الصالة الرياضية

قسم الحاسب  والمعلومات - (1441-1440)جدول االختبارات النهائية لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي األول لعام 

الشعبةاسم المقرررمز المقررالتاريخ والوقت
القاعة


