
 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA                                                                

Ministry of Education 

Umm Al Qura University 

The University College of Al Qunfuda -Phys. Dept. 

 هـ 1441 دراسيللفصل الدراسي األول للعام ال قسم الفيزياء قرراتالنهائية لم االختباراتجدول 

 القاعة المحاضر اسم المقرر  الفترة التاريخ  اليوم 

 هـ 1441/  4/  25 األحد

  األولى
   10إلى  8 من

 2فيزياء جوامد 

 1كهرومغناطيسية 

 أجهزة قياس

 د. جازي عبدالواحد
 أ.سراجة الشريف
 أ.سمر الحربي

34 

 
 1كهرومغناطيسية 

 

 د.ياسر الجندي
 أ.أمنة الكديسي

35 

 الثانية
12:15 إلى    من10:15 

 34 أ.وئام النجيدي 1طرق نظرية فيزياء 

 هـ 1441/  4/  26 األثنين

  األولى
   10إلى  8 من

 2ميكانيكا الكم 

 فيزياء نووية
 تقنية نووية

 د.خالد مرسي
 د.خالد محمد
 د.سمية فريد

34 

 الثانية
12:15 إلى    من10:15 

 32 الكديسيأ.أمنة  1ميكانيكا كالسيكية 

 الثالثاء

 
 هـ 1441/  4/  27

 األولى 
   10إلى  8 من

 2نووية 

 2كهرومغناطيسية 
 د.سمية فريد 

 د.هدى الكواش 
30 

 الثانية
12:15 إلى    من10:15 

 35+34+33 ءأ. تهاني الكريدا كهربية ومغناطيسية 

 هـ 1441/  4/  28 األربعاء 
  األولى

 10إلى  8 من
 35 د. سمية عوض 2طرق نظرية فيزياء 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى

 قسم الفيزياء  -ه الكلية الجامعية بالقنفذ

 



 

 
 
 

 
 االربعاء

 

 
 
 

 

 هـ 1441/  4/  28

 

لثانيةا  
12:15 إلى    من10:15 

 فيزياء اشعاعيه
 د.عبد التواب عثمان

 د.سمية فريد 
 أ.سراجة الشريف

29 

 32+31+30 أ.سمر الحربي 2هفيزياء عام

 الثالثة 

2:30 إلى    فيزياء أشباه موصالت من12:30 

 د.محمد أبو السعود 
 د.ياسر الجندي 
 د. سمية فريد 

36 
36 
35 

 هـ 1441/  4/  29 الخميس

 األولى
 10إلى   8من 

 36 أ. أمنة الكديسي حاسب ألي

 الثانية
12:15 إلى    من10:15 

 ضوء متقدم 
 

 د.عبدالرحمن محمد 
 أ. فاطمة الشقيفي

34 
35 

 األحد
 

 هـ 1441/  5/  3

 األولى
 10إلى   8من 

 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

لثانيةا  
12:15 إلى    من10:15 

 1ميكانيكا كم 
 

 د.خالد محمد 
 د.هدى الكواش 

35 
34 

 هـ 1441/  5/  4 األثنين
 األولى

 10إلى   8من 
 1فيزياء جوامد 

 د.سيد خليل
 د.محمد أبوطليحة  
 د.جازي عبدالواحد

34 
34 
35 

 هـ 1441/  5/  5 الثالثاء
 األولى

 10إلى   8من 
 3 طرق نظرية

 د.أحمد شماع
 د.هدى الكواش

32+34 
33 

 األربعاء
 

 هـ 1441/  5/  6
 األولى

 10إلى   8من 
 لكترونياتإ

 د.محمد أبو السعود
 ءأ. تهاني الكريدا

27 

 هـ 1441/  5/  7 الخميس 
 األولى

 10إلى   8من 
 38 أ.سراجة الشريف الفيزياء العامة 

   مع خالص األمنيات بالتوفيق والنجاح



 

 


