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 المحاضر المعمل الفترة موعد االختبار الشعبة اسم المقرر رمز المقرر

كهربية  4032121-4
 مغناطيسيةو

4 
 الثالثاء

هـ  1441 / 4/  13  
 األولى 

ص  10إلى  8من   
 2معمل 

 د.هدى الكواش

2813285-3 
 

 1 أجهزة قياس
 الثالثاء

هـ  1441 / 4/  13  
 األولى 

ص 10إلى  8من   
 3معمل 

 أ.سراجة الشريف 

كهربية  4032121-4
 ومغناطيسية

2 
 األربعاء 

هـ 1441 / 4/  14  
 األولى 

ص 10إلى  8من   
 2معمل 

 أ. أمنة الكديسي

28134160-3 
 

 1 فيزياء نووية
 األربعاء 

هـ 1441 / 4/  14  
 األولى 

 ص 10إلى  8من 
 1معمل 

 د. سمية عوض

كهربية  4032121-4
 مغناطيسيةو

3 
 الخميس

 هـ 1441 / 4/  15
 األولى 

 ص 10إلى  8من 
 2معمل 

 أ. أمنة الكديسي

4032102-4 
 4 2فيزياء عامة 

 األحد 
 هـ 1441 / 4/  18

 األولى
 ص  10إلى  8من 

 1معمل 
 أ.تهاني الكريداء

 الكترونيات 28134173-4

1 
 

 األحد
 هـ 1441 / 4/  18

 األولى
 ص 10إلى  8من 

 أ.وئام النجيدي 2معمل 
3 

 
 الثانية

 م 12:30إلى  10:30من 

4 
 الثالثة

 م 2:30إلى  12:30من 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى

 قسم الفيزياء  -ه الكلية الجامعية بالقنفذ

 



 

 

  هامة:إرشادات 

 يجب التأكد من وجود االسم ورقم الشعبة على باب المعمل قبل الدخول للمعمل.  •

 لن يُسمح للطالبة بدخول االختبار بعد مضي ربع ساعة من بداية الوقت المخصص للشعبة. •

  .لن يُسمح للطالبة بدخول المعمل بدون البطاقة الجامعية •

  .األدوات المطلوبة للرسم البيانييرجى إحضار  •

  لشعبة بحسب جدول االختبارات.الوقت المخصص لااللتزام بالهدوء داخل المعمل و المحافظة علىيجب   •

 .شرت حالة غ  تبعأُ يجب على الطالبة إغالق الجوال في المعمل ، وإال  •

 

  مع خالص األمنيات بالتوفيق والنجاح

 

 المحاضر المعمل الفترة موعد االختبار الشعبة اسم المقرر رمز المقرر

28134173-4 
 الكترونيات

 
2 

 األثنين 
 هـ 1441/  4/  19

 األولى 
 ص 10إلى  8من 

 أ.سراجة الشريف 2معمل 

 2فيزياء عامة  4032102-4
1 

 االثنين
 هـ 1441/  4/  19

 األولى 
 ص 10إلى  8من 

 1معمل 
 أ.وئام النجيدي

2 
  

 الثانية 
 م 12:30إلى  10:30من 

 1معمل 

 1 الفيزياء العامة 40131101-4
 الثالثاء 

 هـ 1441/  4/  20
 األولى 

 ص 10إلى  8من 
 

 أ.سراجة الشريف 1معمل 

4032121-4 
كهربية 

 ومغناطيسية
1 

 األربعاء 
 هـ 1441/  4/  21

 األولى
 ص 10إلى  8من 

 أ.سمر الحربي 2معمل 

 3 2فيزياء عامة  4032102-4
 الخميس

 هـ 1441/  4/  22
 األولى

 ص 10إلى  8من 
 أ.سمر الحربي  1معمل 


