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 ( الفصل األول المشترك) االختبار الفصلي األول

 منسق املقرر رقم األسبوع  اسم املقرر رقم ورمز املقرر  الفرتة التاريخ  اليوم
 حممد موايف 6 مهارات احلاسب تقن 1202 1-12 25/2/2021 13/7/1442 اخلميس 
1-12 4/3/2021 20/7/1442 اخلميس  تركي العنزي 7 اللغة االجنليزيةمهارات  جنل1001 
1-12 7/3/2021 23/7/1442 األحد  نزار السويح 8 مقدمة يف اإلحصاء احص 1103 
1-12 9/3/2021 25/7/1442 الثالاثء  انصر عبدالسالم  8 اللياقة والثقافة الصحية  فجب 1202 
 أديب الصب  8 والبحث مهارات التعلم والتفكري  هنج 1203 1-12 11/3/2021 27/7/1442 خلميس

 

 

 

 ( اآلداب والتربيةقسم ) االختبار الفصلي األول

 مدرس املقرر رقم األسبوع  اسم املقرر رقم ورمز املقرر  الفرتة التاريخ  اليوم
 طارق الغصاب 7 اخالقيات املهنة  سلم 2410 1-12 1/3/2021 17/7/1442 االثنني
 سعد العتيب  7 النظام االقتصادي االسالمي سلم 4410 1-12 2/3/2021 18/7/1442 الثالاثء
 صغري الصغري 9 قضااي معاصرة سلم 4411 1-12 15/3/2021 2/8/1442 االثنني

 

 

 

 ( طبيعةقسم العلوم ال) االختبار الفصلي األول

 مدرس املقرر رقم األسبوع  اسم املقرر رقم ورمز املقرر  الفرتة التاريخ  اليوم
1-12 8/3/2021 24/7/1442 االثنني  حسن فؤاد 8 الفيزايء  التطبيقية فيت 1215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( قسم العلوم اإلدارية) االختبار الفصلي األول

 س املقرردر م رقم األسبوع  اسم املقرر رقم ورمز املقرر  الفرتة التاريخ  اليوم
 االشقرالسيد  7 مبادئ التأمني اتم  1211 1-12 28/2/2021 16/7/1442 االحد
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 1/3/2021 17/7/1442 االثنني
 عبد الرمحن الربيع  7 نظم املعلومات االدارية وقواعد البياانت  سري  2411 9-10

 مهند العبود 7 تطبيقات احلاسب يف االدارة املالية  مال  2412 10-11
 رايض طهماز 7 االتصاالت التسويقية تسر  2313 1-2

 2/3/2021 18/7/1442 الثالاثء
 سليمان الشباانت  7 التسويق االلكرتوين تسر  2411 8-9
 عبد هللا مناظر 7 نظم االدارة املكتبية املعاصرة سري  2412 9-10

 محد املسعد  7 تدريب املوارد البشرية بشر  2411 10-11
 حممد الرتكي 7 التأمني االجتماعي  اتم  2413 11-12

 صاحل السلطان  7 نظام اخلدمة املدنية بشر  3611 1-12 3/3/2021 19/7/1442 األربعاء 

 4/3/2021 20/7/1442 اخلميس

 جعفر ابو عقاب  7 قياس وتقومي االداء الوظيفي  بشر  2312 9-10
 عزوز الزواوي 7 الرايضيات املالية مال  2311 10-11
 السيد االشقر 7 االحصاء االكتواري اتم  2411 10-11
 رايض طهماز 7 إدارة القنوات التسويقية تسر  2312 1-2
 نوفل الزريب  7 االتصاالت اإلدارية يف املكاتب  سري  2312 2-3

 7/3/2021 23/7/1442 األحد

 مهند العبود 8 مبادئ اإلدارة املالية  مال  1212 10-11
 جعفر ابو عقاب  8 مبادئ السكراترية  سري  1211 10-11
 سامي شاليفه 8 مقدمة يف إدارة املوارد البشرية  بشر  1212 11-12
 حممد شرقاوي 8 التأمني الصحي  اتم  2311 1-2
 رايض طهماز 8 حبوث التسويق تسر  2314 3-4

 8/3/2021 24/7/1442 االثنني
9-10  جعفر ابو عقاب  8 التنظيم وأساليب العمل بشر  2311 

1-2  عبد هللا مناظر 8 واالجتماعات إدارة الوقت  سري  2310 
2-3  حممد شرقاوي 8 أتمني املسؤلية  اتم  2313 

 9/3/2021 25/7/1442 الثالاثء
10-11  سامي شاليفه 8 السلوك التنظيمي بشر  2413 
11-12  أمحد املزاري 8 اللغة االجنليزية للتأمني اتم  2414 
1-2  عزوز الزواوي 8 املتقدمة االدارة املالية  مال  2310 
1-2  املهدي احلجري 8 إدارة املبيعات تسر  2310 

 10/3/2021 26/7/1442 االربعاء 
9-10  سليملن الشباانت  8 سلوك املستهلك  تسر  2413 

12-1  أمحد املزاري 8 االسواق واملؤسسات املالية  مال  2313 
12-1  شرقاويحممد  8 رايضيات التأمني اتم  2310 

 11/3/2021 27/7/1442 اخلميس
12-1  نوفل الزريب  8 تطبيقات احلاسب يف إدارة املوارد البشرية  بشر  2412 
10-11  عالء شكري 8 مقدمة يف االستثمار مال  2411 
 حممد الرتكي 8 أتمني املمتلكات اتم  2312 2-3
 وليد العمراين 8 واإلجنليزية الطباعة ابللغتني العربية  سري  2311 3-4

 سليمان الشباانت  9 مبادئ التسويق  تسر  1212 11-10 14/3/2021 1/8/1442 األحد
 يزيد الزاحم 9 ختطيط وتوظيف املوارد البشرية  بشر  2310 2-3

 15/3/2021 2/8/1442 االثنني
 السيد االشقر 9 تسويق التأمني اتم  2412 9-10

 عبد هللا مناظر 9 االرشفة االلكرتونية  سري  2413 10-11
 يزيد الزاحم 9 أنظمة التعويضات يف القطاعني العام واخلاص بشر  2313 2-3

 أمحد اجلخيدب  9 إدارة العالقات العامة تسر  2311 1-12 16/3/2021 3/8/1442 الثالاثء
 معاذ املطلق  9 إدارة البنوك التجارية مال  2312 12-1

 خالد التوجيري  9 مبادئ احملاسبة حسب  1216 1-12 17/3/2021 4/8/1442 االربعاء 
 اليف البقمي 9 نظام العمل والتأمينات االجتماعية  بشر  2314 1-12 18/3/2021 5/8/1442 اخلميس
 سعود الفريح  10 رايدة االعمال ادر  2414 1-12 21/3/2021 8/8/1442 االحد
 سامي شاليفة 10 مبادئ ادارة االعمال  ادا 1210 1-12 22/3/2021 9/8/1442 االثنني
 حممد املومين 10 اللغة االجنليزية إلدارة االعمال  ادا   2413 1-12 23/3/2021 10/8/1442 الثالاثء
 وليد العمراين 10 مبادئ االقتصاد  قصد  1216 1-12 24/3/2021 11/8/1442 االربعاء 

 ( علوم الحاسبقسم االختبار الفصلي األول )

 مدرس املقرر رقم األسبوع  اسم املقرر رقم ورمز املقرر  الفرتة التاريخ  اليوم
 حممد اايز  6 حتليل نظم حاسب  2310 1-12 2021- 2-21 1442-7-9 األحد



 الفصلية مواعيد االختبارات 
 هـ 1442للعام الجامعي  ثانيالفصل الدراسي ال 

 

 
 

 خدرج+خورام 6 معمل نظم قواعد البياانت  حاسب  2312 1-12 2021- 2-22 1442- 7-10 اإلثنني

 9-8 2021- 2-23 1442- 7-11 الثالاثء
 د.فائز القحطاين  6 أسس نظم قواعد البياانت  حاسب  1211 10-11

 جازم العنزي 6 شبكات احلاسب  حاسب  2413 1-12 2021- 2-23 1442- 7-11 الثالاثء
 حممد موايف 6 برجمة االنرتنت حاسب  2412 1-12 2021- 2-24 1442- 7-12 االربعاء 
 خورام نعيم مشسي 6 تصميم واجهة املستخدم ويب  2311 2-1 2021- 2-24 1442- 7-12 األربعاء 

 10-9 2021- 2-25 1442- 7-13 اخلميس 
 حممد موايف )منسق( 6 مهارات احلاسب تقن 1202 11-12

 اعجاز شكيب  7 أساسيات التصميم  وجت  1211 11- 10 2021- 2-28 1442- 7-16 األحد
 طارق املطريي  7 2-تصميم وتطوير مواقع االنرتنت  ويب  2410 9- 8 2021- 2-28 1442- 7-16 األحد
 حممد البيهان 7 تراكيب بياانت  حاسب    2411 1- 12 2021- 2-28 1442- 7-16 األحد
 سعد حممد العتيب  7 (2برجمة حاسبات ) حاسب  2311 1-12 2021-3-1 1442-7-17 اإلثنني
 حممد جربين 7 معلومات أمن  حاسب  4213 2-1 2021-3-1 1442-7-17 اإلثنني
 سليمان خدرج  7 أساسيات الوسائط التفاعلية  وجت   1212 11-10 2021-3-1 1442-7-17 اإلثنني
 سعد حممد العتيب  7 تصميم وتطوير مواقع اإلنرتنت  ويب  2310 2-1 2021-3-2 1442-7-18 الثالاثء
 د.ظافر املخادمة  7 الربجمةأساسيات  وجت  1210 9-8 2021-3-2 1442-7-18 الثالاثء
 عمرو طلبة  7 صيانة وجتميع احلاسب اآلل  حاسب  4210 1-12 2021-3-2 1442-7-18 الثالاثء
 حممد املعايطة  7 تنظيم احلاسب ولغه التجميع  حاسب  2410 1-12 2021-3-3 1442- 7-19 األربعاء 
 اعجاز شكيب  7 اجلرافيكيالتصميم  جرف  2312 2-1 2021-3-3 1442- 7-19 األربعاء 
 اعجاز شكيب  7 أساسيات الشبكات  ويب  2312 4-3 2021-3-3 1442- 7-19 األربعاء 
 حممد األمري 7 استضافة املواقع وبروتوكوالت اإلنرتنت   ويب  2411 9-8 2021-3-3 1442- 7-19 األربعاء 
 أبوعمه مراد  7 نظم التشغيل حاسب  1212 1-12 2021-3-3 1442- 7-19 األربعاء 

 12-11 2021-3-4 1442- 7-20 اخلميس 
 7 2-مهارات احلاسب  تقن/حاسب 1213 12-1

سليمان خدرج  
 )املنسق( 

 طارق املطريي  8 تصميم املواقع املتجاوبة  ويب  2412 11- 10 2021-3-7 1442- 7-23 األحد
 حممد اايز  8 الرقمية  معاجلة الصور جرف  2311 4- 3 2021-3-7 1442- 7-23 األحد
 خورام نعيم مشسي 8 تطبيقات الوسائط املتعددة حاسب  4212 2-1 2021-3-9 1442- 7-25 الثالاثء
 تركي التميم  8 مفاهيم يف االبداع  وجت  1213 2-1 2021-3-9 1442- 7-25 الثالاثء
 د.غالب الشمري 8 ( 1برجمة حاسبات )  حاسب 1210 2-1 2021-3-9 1442- 7-25 الثالاثء
 د.أمحد الزعب  8 تقنيات وسائل التواصل اإلجتماعي   ويب  4210 2-1 2021-3-9 1442- 7-25 الثالاثء
 حممد اايز  8 النشر الرقمي   جرف2313 4-3 2021- 3-10 1442- 7-26 األربعاء 
 حممد األمري 8 إدارة حمتوى الويب  ويب  2413 11-10 2021- 3-10 1442- 7-26 األربعاء 

 


