
 

 

  

 

 هـ  1442العام الجامعي  - األولالفصل الدراسي –بوادي الدواسر الهندسةجدول اختبارات كلية 
 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

زاألمري سطام بن عبد العزيجامعة   
وادي الدواسرب كلية اهلندسة  

 

Kingdomof  Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 
College of Engineering at 

WadiAddawaser 

 هندسة كهربائية( –)المستوى الثالث 

 الشعبة اسم المقرر رمز المقرر ختباراال وقت التاريخ اليوم 
Room 

No. 

 الواحدة ظهرا   هـ28/04/1442 األحد
1070 

 ريض

الجبر و 

الهندسة 

 التحليلية

464 

209 

 سلم 102 الواحدة ظهرا   هـ29/04/1442 االثنين

اإلسالم 

وبناء 

 المجتمع

 

559 

 

Online 

 كيم1010 الواحدة ظهرا   هـ30/04/1442 الثالثاء
كيمياء 

 (1عامة )
469 

211 

 عال 1090 الواحدة ظهرا   هـ02/05/1442 الخميس

برمجة 

الحاسب 

(1) 

472 
211 

 فيز 1040 الواحدة ظهرا   هـ08/05/1442 األربعاء
فيزياء 

 (2عامة )
466 

209 

 هنع  1011 الواحدة ظهرا   هـ12/05/1442 األحد
مقدمة في 

 الهندسة
475 

209 



 

 

  

 

 هـ  1442العام الجامعي  - األولالفصل الدراسي –بوادي الدواسر الهندسةجدول اختبارات كلية 
 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

زاألمري سطام بن عبد العزيجامعة   
وادي الدواسرب كلية اهلندسة  

 

Kingdomof  Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 
College of Engineering at 

WadiAddawaser 

 )المستوى الرابع(

 

 .Room No الشعبة اسم المقرر رمز المقرر االختبار وقت التاريخ اليوم

 كهر2010 الواحدة ظهرا   هـ29/04/1442 االثنين
أساسيات الدوائر 

 الكهربائية
486 

211 

 ريض2030 الواحدة ظهرا   هـ01/05/1442 األربعاء
حساب التفاضل و 

 التكامل
476 

209 

 الميكانيكا الهندسية هنع2100 الواحدة ظهرا   هـ05/05/1442 األحد
482 204 

and 

 209 594 

 هنع1021 الواحدة ظهرا   هـ07/05/1442 الثالثاء
الرسم والغرافيك 

 الهندسي

480  

Draw. Hall 

 592 
 204 484 االقتصاد الهندسي هنع 4010 الواحدة ظهرا   هـ09/05/1442 الخميس

 الواحدة ظهرا   هـ13/05/1442 االثنين
3201 
 إحص

مقدمة في االحتماالت 
 واإلحصاء

478 
209 

 

 

 



 

 

  

 

 هـ  1442العام الجامعي  - األولالفصل الدراسي –بوادي الدواسر الهندسةجدول اختبارات كلية 
 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

زاألمري سطام بن عبد العزيجامعة   
وادي الدواسرب كلية اهلندسة  

 

Kingdomof  Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 
College of Engineering at 

WadiAddawaser 

 )المستوى الخامس(
 

 .Room No الشعبة اسم المقرر رمز المقرر االختبار وقت التاريخ اليوم

 Online 561 التحرير العربي عرب103 التاسعة صباحا   هـ28/04/1442 األحد

 التاسعة صباحا   هـ30/04/1442 الثالثاء
2040 
 ريض

 488 المعادالت التفاضلية
209 

 202 495 التصميم المنطقي كهر 2111 صباحا   التاسعة هـ02/05/1442 الخميس

 سلم103 صباحا   التاسعة هـ05/05/1442 األحد
النظام االقتصادي في أسس 

 اإلسالم
560 

 

Online 

 202 492 (1كهرومغناطيسية ) كهر 2030 صباحا   التاسعة هـ06/05/1442 االثنين

 209 490 تحليل الدوائر الكهربائية كهر 2020 التاسعة صباحا   هـ09/05/1442 الخميس

 الخامس عشراختبارات المعامل في األسبوع  -

 

 

 

 



 

 

  

 

 هـ  1442العام الجامعي  - األولالفصل الدراسي –بوادي الدواسر الهندسةجدول اختبارات كلية 
 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

زاألمري سطام بن عبد العزيجامعة   
وادي الدواسرب كلية اهلندسة  

 

Kingdomof  Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 
College of Engineering at 

WadiAddawaser 

 )المستوى السادس(
 

 

 الخامس عشراختبارات المعامل في األسبوع  -

 

 

 

 

 .Room No الشعبة اسم المقرر رمز المقرر االختبار وقت التاريخ اليوم

 209 500 الصغرىمقدمة في المعالجات  كهر3541 صباحا   التاسعة هـ29/04/1442 االثنين

 Online 4 أسس النظام السياسي في اإلسالم سلم104 التاسعة صباحا   هـ30/04/1442 الثالثاء

 562 أسس النظام السياسي في اإلسالم سلم104 صباحا   التاسعة هـ01/05/1442 األربعاء
Online 

 كهر3121 صباحا   التاسعة هـ07/05/1442 الثالثاء
النبائط والدوائر  أساسيات

 رونيةااللكت
504 

204 

 209 507 (1)اآلالت الكهربائية  كهر3350 صباحا   التاسعة هـ09/05/1442 الخميس

 202 498 الجبر الخطي ريض2440 صباحا   التاسعة هـ13/05/1442 االثنين

 202 502 والنظم اإلشاراتتحليل  كهر3010 صباحا   التاسعة هـ15/05/1442 األربعاء



 

 

  

 

 هـ  1442العام الجامعي  - األولالفصل الدراسي –بوادي الدواسر الهندسةجدول اختبارات كلية 
 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

زاألمري سطام بن عبد العزيجامعة   
وادي الدواسرب كلية اهلندسة  

 

Kingdomof  Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 
College of Engineering at 

WadiAddawaser 

 )المستوى السابع(
 

 .Room No الشعبة اسم المقرر رمز  المقرر وقت االختبار التاريخ اليوم

 202 518 مبادئ أنظمة القوى الكهربائية كهر3400 الواحدة ظهرا   هـ28/04/1442 األحد

 202 516 مبادئ االتصاالت كهر3200 الواحدة ظهرا   هـ30/04/1442 الثالثاء

 204 511 (2كهرومغناطيسية ) كهر2041 الواحدة ظهرا   هـ02/05/1442 الخميس

 209 509 كتابة التقارير الفنية نجم1261 الواحدة ظهرا   هـ06/05/1442 االثنين

 513 القياسات التماثلية و الرقمية كهر3001 الواحدة ظهرا   هـ08/05/1442 األربعاء
202 

 202 520 الطرائق الحسابية في الهندسة كهر 3561 الواحدة ظهرا   هـ12/05/1442 األحد

 الخامس عشراختبارات المعامل في األسبوع  -

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 هـ  1442العام الجامعي  - األولالفصل الدراسي –بوادي الدواسر الهندسةجدول اختبارات كلية 
 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

زاألمري سطام بن عبد العزيجامعة   
وادي الدواسرب كلية اهلندسة  

 

Kingdomof  Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 
College of Engineering at 

WadiAddawaser 

 )المستوى الثامن( 

 

-  

 الخامس عشراختبارات المعامل في األسبوع 

 

 

 

 

 

 

 

 .Room No الشعبة اسم المقرر رمز  المقرر وقت االختبار التاريخ اليوم

 202 530 التحكم التلقائي أنظمة كهر3511 الواحدة ظهرا   هـ28/04/1442 األحد

 204 522 ادراة المشاريع الهندسية هنع 4020 الواحدة ظهرا   هـ01/05/1442 األربعاء

 533 الهندسة الطبية كهر 3611 التاسعة صباحا   هـ05/05/1442 األحد
202 

 202 524 الدوائر االلكترونية التماثلية و الرقمية كهر 3171 الواحدة ظهرا   هـ07/05/1442 الثالثاء

 202 528 االتصاالت الرقمية كهر 3220 التاسعة صباحا   هـ15/05/1442 األربعاء



 

 

  

 

 هـ  1442العام الجامعي  - األولالفصل الدراسي –بوادي الدواسر الهندسةجدول اختبارات كلية 
 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

زاألمري سطام بن عبد العزيجامعة   
وادي الدواسرب كلية اهلندسة  

 

Kingdomof  Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 
College of Engineering at 

WadiAddawaser 

 التاسع()المستوى 
 

 

 الخامس عشراختبارات المعامل في األسبوع 

 

 

 .Room No الشعبة اسم المقرر رمز المقرر االختبار وقت التاريخ اليوم

 204 541 شبكات االتصاالت كهر4240 صباحا   التاسعة هـ28/04/1442 األحد

 Online 538 (1مشروع التخرج ) كهر4980 التاسعة صباحا   هـ30/04/1442 الثالثاء

 كهر3240 صباحا   التاسعة هـ02/05/1442 الخميس
معالجة اإلشارات 

 الرقمية
536 

207 

 هنع4031 صباحا   التاسعة هـ08/05/1442 األربعاء
أخالقيات مهنة 

 الهندسة
535 

204 

 التاسعة صباحا   هـ12/05/1442 األحد

 539 أنظمة االتصاالت كهر4220
 

205 

 كهر3360
اآلالت الكهربائية 

(2) 
543 



 

 

  

 

 هـ  1442العام الجامعي  - األولالفصل الدراسي –بوادي الدواسر الهندسةجدول اختبارات كلية 
 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

زاألمري سطام بن عبد العزيجامعة   
وادي الدواسرب كلية اهلندسة  

 

Kingdomof  Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 
College of Engineering at 

WadiAddawaser 

 )المستوى العاشر(
 

 .Room No الشعبة اسم المقرر رمز  المقرر وقت االختبار التاريخ اليوم

2مشروع التخرج )  ) كهر 4990 الواحدة ظهرا   هـ02/05/1442 الخميس  

545 Project 

Seminar 601 

603 

605 

607 

 209 547 تحليل انظمة القدرة كهر 3410 ظهرا  الواحدة  هـ06/05/1442 االثنين

 202 553 الكترونيات القوى كهر 4321 الواحدة ظهرا   هـ08/05/1442 األربعاء

 كهر 4541 التاسعة صباحا   هـ15/05/1442 األربعاء

والشبكات النظم المشوشة  مقدمة في

 العصبية

 

616 

 

202 

 الخامس عشراختبارات المعامل في األسبوع  -


