
 

 

  

 

   هـ1443العام الجامعي  - الثانيالفصل الدراسي –بوادي الدواسر جدول اختبارات كلية الهندسة
 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 جامعة األمري سطام بن عبد العزيز
 كلية اهلندسة بوادي الدواسر

 

Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

College of Engineering at 

Wadi Addawaser 

 هندسة كهربائية( –)المستوى الثالث 

 الشعبة اسم المقرر رمز المقرر وقت االختبار التاريخ اليوم 

 415 مقدمة في الهندسة هنع  1011 التاسعة صباحا   هـ28/10/1443 األحد

 441 (2فيزياء عامة ) فيز 1040 التاسعة صباحا   هـ03/11/1443 الخميس

 433 الجبر و الهندسة التحليلية ريض 1070 الواحدة ظهرا   هـ06/11/1443 األحد

 444 (1كيمياء عامة ) كيم1010 الواحدة ظهرا   هـ08/11/1443 الثالثاء

 569 (1برمجة الحاسب ) عال 1090 الواحدة ظهرا   هـ10/11/1443 الخميس

 453 االسالموبناءالمجتمع سلم 102 التاسعة صباحا   هـ14/11/1443 االثنين



 

 

  

 

   هـ1443العام الجامعي  - الثانيالفصل الدراسي –بوادي الدواسر جدول اختبارات كلية الهندسة
 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 جامعة األمري سطام بن عبد العزيز
 كلية اهلندسة بوادي الدواسر

 

Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

College of Engineering at 

Wadi Addawaser 

                       ()المستوى الرابع

 

 

 

 

 

 

 الشعبة اسم المقرر رمز المقرر وقت االختبار التاريخ اليوم

 426 االقتصاد الهندسي هنع 4010 الواحدة ظهرا   هـ29/10/1443 االثنين

 إحص 3201 التاسعة صباحا   هـ02/11/1443 األربعاء
مقدمة في االحتماالت 

 واإلحصاء
447 

 كهر2010 صباحا  التاسعة  هـ07/11/1443 االثنين
أساسيات الدوائر 

 الكهربائية
152 

 435 حساب التفاضل و التكامل ريض2030 الواحدة ظهرا   هـ09/11/1443 األربعاء

 لهندسيالرسم والغرافيك ا هنع1021 الواحدة ظهرا   هـ13/11/1443 األحد
416 
418 

 الميكانيكا الهندسية هنع2100 الواحدة ظهرا   هـ15/11/1443 الثالثاء
422 

424 
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Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

College of Engineering at 

Wadi Addawaser 

 

 )المستوى الخامس(
 

 الشعبة اسم المقرر رمز المقرر وقت االختبار التاريخ اليوم

 455 التحرير العربي عرب103 الواحدة ظهرا   هـ28/10/1443 األحد

 155 تحليل الدوائر الكهربائية كهر 2020 الواحدة ظهرا   هـ01/11/1443 الثالثاء

 437 المعادالت التفاضلية ريض 2040 التاسعة صباحا   هـ08/11/3144 الثالثاء

 165 التصميم المنطقي كهر 2111 التاسعة صباحا   هـ10/11/1443 الخميس

 159 (1كهرومغناطيسية ) كهر 2030 التاسعة صباحا   هـ14/11/1443 االثنين

 454 مالنظام االقتصادي في اإلسال سلم103 التاسعة صباحا   هـ16/11/1443 األربعاء
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Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

College of Engineering at 

Wadi Addawaser 

 

 )المستوى السادس(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشعبة اسم المقرر رمز المقرر وقت االختبار التاريخ اليوم

 383 مقدمة في المعالجات الصغري كهر3541 الواحدة ظهرا   هـ29/10/1443 االثنين

 294 (1)اآلالت الكهربائية  كهر3350 الواحدة ظهرا   هـ03/11/1443 الخميس

صباحا  التاسعة  هـ06/11/1443 األحد  181 والنظم اإلشاراتتحليل  كهر3010 

 456 أسس النظام السياسي في اإلسالم سلم104 التاسعة صباحا   هـ09/11/1443 األربعاء

 439 الجبر الخطي ريض2440 التاسعة صباحا   هـ13/11/1443 األحد

 175 رونيةالنبائط والدوائر االلكت أساسيات كهر3121 التاسعة صباحا   هـ15/11/1443 الثالثاء
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Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

College of Engineering at 

Wadi Addawaser 

 

 )المستوى السابع(
 

 الشعبة اسم المقرر رمز  المقرر وقت االختبار التاريخ اليوم

 169 القياسات التماثلية و الرقمية كهر3001 التاسعة صباحا   هـ28/10/1443 األحد

 387 الطرائق الحسابية في الهندسة كهر 3561 التاسعة صباحا   هـ02/11/1443 األربعاء

 296 مبادئ أنظمة القوى الكهربائية كهر3400 الواحدة ظهرا   هـ06/11/1443 األحد

 287 مبادئ االتصاالت كهر3200 الواحدة ظهرا   هـ08/11/1443 الثالثاء

 161 (2كهرومغناطيسية ) كهر2041 الواحدة ظهرا   هـ10/11/1443 الخميس

 420 التقارير الفنيةكتابة  نجم1261 الواحدة ظهرا   هـ14/11/1443 االثنين
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Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

College of Engineering at 

Wadi Addawaser 

 

 )المستوى الثامن(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشعبة اسم المقرر رمز  المقرر وقت االختبار التاريخ اليوم

 289 االتصاالت الرقمية كهر 3220 الواحدة ظهرا   هـ28/10/1443 األحد

 283 الدوائر االلكترونية التماثلية و الرقمية كهر 3171 الواحدة ظهرا   هـ02/11/1443 األربعاء

 300 التحكم التلقائي أنظمة كهر3511 الواحدة ظهرا   هـ06/11/1443 األحد

 428 ادراة المشاريع الهندسية هنع 4020 الواحدة ظهرا   هـ09/11/1443 األربعاء

 389 الهندسة الطبية كهر 3611 التاسعة صباحا   هـ13/11/1443 األحد
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Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

College of Engineering at 

Wadi Addawaser 

 

 )المستوى التاسع(
 

 الشعبة اسم المقرر رمز المقرر االختبار وقت التاريخ اليوم

 577 )٢االالت الكهربائية ) كهر 3360 الواحدة ظهرا   هـ28/10/1443 األحد

 هـ01/11/1443 الثالثاء

 

صباحا   العاشرة  

 و

 الواحدة ظهرا  

 (1مشروع التخرج ) كهر4980

401 

402 

405 

 هـ03/11/1443 الخميس
 

 التاسعة صباحا  
 430 أخالقيات مهنة الهندسة هنع4031

 هـ06/11/1443 األحد
 

 التاسعة صباحا  
 393 شبكات االتصاالت كهر4240

 هـ08/11/1443 الثالثاء
 

 التاسعة صباحا  
 391 أنظمة االتصاالت كهر4220

 هـ10/11/1443 الخميس
 

 التاسعة صباحا  
 291 معالجة اإلشارات الرقمية كهر3240
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Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

College of Engineering at 

Wadi Addawaser 

 

 )المستوى العاشر(
 

 الشعبة اسم المقرر رمز المقرر وقت االختبار التاريخ ماليو

 هـ02/11/1443 األربعاء

 

 

صباحا   العاشرة  

 و

 الواحدة ظهرا  

٢مشروع التخرج )  ) كهر 4990  

406 

410 

412 

531 

572 

 395 الكترونيات القوى كهر 4321 التاسعة صباحا   هـ09/11/1443 األربعاء

 519 تحليل انظمة القدرة كهر 3410 الواحدة ظهرا   هـ13/11/1443 األحد

 كهر 4121 الواحدة ظهرا   هـ15/11/1443 الثالثاء
تصميم الدوائر المتكاملة التماثلية 

 والرقمية
562 

 


