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القاعهالشعبة اسم املقرررمز املقررالوقتالتاريخاليوم
312رسومات تنفيذية2-  عمر343

1300 )تصميم معماري  )3-  عمر112

2306ARE-201 )تصميم معماري  )3-  عمر213

املهارات اللغوية2-  عرب201(12-14)

(12-14)

1317 )تشييد مباني  )2-  عمر141

2304 )تشييد مباني  )2-  عمر242

319ARE-201الرسم الحر1-  عمر122

315ARE-203ميكانيكا انشائية3-  عمر272(9-11)

(4)الثقافة اإلسالمية2-سلم114(14-12)الثالثاء

292ME-301الرسم واالظهار املعماري2-  عمر121(9-13)

1302ARE-207 )الرسم بالحاسب  )2-  عمر281(9-12)

2308ARE-207 )الرسم بالحاسب  )2-  عمر282(9-12)

1301CE-201 )نظريات عمارة  )2-  عمر233(9-11)

املدخل الى الثقافة االسالمية2-  سلم111(12-14)

التحرير العربي2-عرب202(12-14)

513ARE-232

(E134)مدرج الكلية427

363CE-201هندسة جيوتقنية3-  همد222

441إستاتيكا3-  هعم101

445اإلقتصاد الهندس ي2-  هعم306

272التحكم التطبيقي3-  كهر428

266التحويل الكهروميكانيكي للطاقة3-  كهر422

281ARE-201الرسم الهندس ي3-  هعم203(9-13)

495,408منشآت معدنية3-  همد355

295تاريخ العمارة2-  عمر131

ARE-228

447CE-201إدارة املشاريع الهندسية2-  هعم407

449CE-225مقدمة في التصميم الهندس ي2-  هعم102

1386 )ميكانيكا التربة  )3-  همد221

2406 )خرسانة مسلحة  )3-  همد354

1397EE-201 )خرسانة مسلحة  )3-  همد352

470CE-218مقاومة املواد3-  همد241

296ARE-201الظل واملنظور2-  عمر123(9-12)

462ARE-228أساليب ومعدات التشييد2-  همد433(9-11)

311ARE-201التخطيط العمراني2-  عمر351(9-12)

4313ARE-201 )تصميم معماري  )3-  عمر315

293ME-301أسس التصميم املعماري3-  عمر111

424CE-225مهارات االتصال2-  نجل108

1389 )تحليل إنشائي  )3-  همد251

464هندسة البيئة3-  همد472

2399 )تحليل إنشائي  )3-  همد353

2404 )ميكانيكا التربة  )3-  همد322

270التحريك الكهربائي3-  كهر427

1233EE-201الكهرومغناطيسية 3-  كهر212

240EE-208تحليل اإلشارات والنظم3-  كهر321

414تطبيقات الحاسب في الهندسة املدنية2-  همد381

443ديناميكا3-  هعم205

460EE-225تخطيط وإدارة املوارد املائية3-  همد414

CE-201

CE-225

231CE-208أساسيات الدوائر الكهربائية3-  كهر211

248التصميم املنطقي3-  كهر331

242التحكم اآللي3-  كهر323

1380CE-217 )مساحة  )3-  همد261

479

501,368,475

367,504,366

435,477

426,512

394

436

العلوم االدارية

العلوم االدارية

ARE-232

ARE-228

العلوم االدارية

ME-301

CE-225

املدخل لحساب التكامل

EE-201

EE-208

األحد

(9-11)

االحد

ARE-232

(E134)مدرج الكلية

ARE-228

EE-208

(11-9)20/3/1436األحد

خواص واختبارات املواد 3-  همد342

ARE-232

االربعاء

اإلثنين

3-  ريض107

العلوم االدارية

15/3/1436 الثالثاء

09/3/1436

07/3/1436

(9-13)
ME-301

(9-11)

مبادىء علم الفيزياء4-  فيز104

ARE-228

(9-11)

ARE-232

3-  ريض106

06/3/1436

08/3/1436

الجبر والهندسة التحليلية

CE-201

ARE-232

(9-13)

التفاضل والتكامل املتقدم3-  ريض203

السبت

10/3/1436الخميس

17/3/1436 الخميس

14/3/1436

12/3/1436

(9-11)

2-  سلم112

(9-11)

3-  كيم101

(12-14)

13/3/1436

اململكة العربية السعودية
وزارة التعــــليـم العـــالي
جامعـــــــة نجـــــــــــران
كلــــية الهنــــــدســــــــة

اإلثنين

(3)الثقافة اإلسالمية2-سلم113

 هـ1435/1436جدول االختبارات النهائية  للفصل الدراس ي االول 

(9-12)

CE-225

ARE-228

2الثقافة االسالمية 

ARE-232

الكيمياء العامة



437

439الطرق العددية3-  ريض254

383ميكانيكا املوائع3-  همد211

260تطبيقات الحاسب للهندسة الكهربائية3-  كهر351

274معالجة اإلشارات الرقمية3-  كهر437

420CE-225هندسة األساسيات3-  همد423

251EE-201اساسيات العناصر اإللكترونية3-  كهر333

425

262القياسات الكهربائية3-  كهر416

2238الكهرومغناطيسية 

2456 )مساحة  )3-  همد462

391EE-201هيدروليكا3-  همد312

288

286

401CE-225هيدرولوجيا3-  همد313

245اآلالت الكهربائية3-  كهر325

254مقدمة في املعالجات الصغرى3-  كهر335

440ARE-228االحتماالت واالحصاء الهندس ي3-  احص324

410هندسة صحية3-  همد371

268مبادئ انظمة القوى3-  كهر426

257مبادئ انظمة اإلتصاالت3-  كهر341

438

431

ARE-232
(11-9)24/3/1436الخميس

(E134)مدرج الكلية

(11-9)20/3/1436األحد

ARE-232

ARE-228

CE-201

ARE-228

Technical Writing

املعادالت التفاضلية3-  ريض204

(9-11)

EE-208

ARE-232برمجة الحاسب للمهندسين3-  هعم204

الفيزياء املتقدمة

3-  نجل107

التفاضل والتكامل املتقدم3-  ريض203

CE-201 22/3/1436الثالثاء

4-  فيز105


