
  السعوديةلمملكة العربية ا

 وزارة التعليم العالي  

 هـ6351-53العام الجامعي                                                                                                                                                                            جامعة المجمعة

 كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية  بالغاط

 
 

 : األول مستوىال           تقنية المعلومات:   قسم ال

 

 

 

 

 عميد الكلية :      الختم الرسمي للكلية      منسق الجداول بالقسم :

 افي   د. خالد بن عبد هللا الش               
    

  8 من1  صفحة رقم                                               

 م
 اليوم
 

 الشعبة الوقت التاريخ
رقم 
 المقرر

 المراقب المحاضر مسجلين السعة القاعة اسم المقرر رمز

 األربعاء 1
9/5/6351 

      المدخل إلى الثقافة اإلسالمية سلم 101 - 0358-68358

 تال 101 121 68358-0358 65/5/6351 األحد 2
مقدمة عن الحاسب اآللي 

 )نظري  (
     

 األحد 3
65/5/6351 

 تال 101 128 66-6
 مقدمة عن الحاسب اآللي

 )عملي (
     

4 
 63/5/6351 الثالثاء

 عال 112 121 0358-68358
 برمجة حاسبات

 )نظري(
     

5 
 63/5/6351 الثالثاء

 عال 112 130 66-6
 برمجة حاسبات

 )عملي (
     

 يسالخم 6
67/5/6351 

 نجم 102 126 0358-68358
اللغة االنجليزية لطالب 

 الهندسة والحاسب
     

 األحد 1
08/5/6351 

      التفاضل لحساب المدخل ريض 101 421 0358-68358



  السعوديةلمملكة العربية ا

 وزارة التعليم العالي  

 هـ6351-53العام الجامعي                                                                                                                                                                            جامعة المجمعة

 كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية  بالغاط

 
 

 

 الثاني : مستوىال           تقنية المعلومات   :قسم ال

 

 

 

 عميد الكلية :      الختم الرسمي للكلية      منسق الجداول بالقسم :

 د. خالد بن عبد هللا الشافي                  
    

  8 من2  صفحة رقم                                             

 م
 اليوم
 
 

 المراقب المحاضر مسجلين السعة القاعة اسم المقرر رمز رقم الشعبة الوقت التاريخ

 األحد 1
1/5/6351 

0358-68358 - 
104 

      فيزياء عامة فيز

 7/5/6351 االثنين 2
0358-68358 

      اإلسالم وبناء المجتمع سلم 102 85

 الثالثاء 3
0/5/6351 66-6 

      المهارات اللغوية عرب 101 -

4 
 68358-0358 65/5/6351 األحد

 عال 113 144
 برمجة حاسبات )نظري(

     

5 
 6-66 65/5/6351 األحد

 عال 113 145
 برمجة حاسبات )عملي(

     

 الثالثاء 6
63/5/6351 0358-68358 

 نجم 104 143
اللغة االنجليزية لطالب 

 الهندسة والحاسب
     

 االثنين 1
06/5/6351 0358-68358 

      المدخل لحساب التكامل ريض 102 131



  السعوديةلمملكة العربية ا

 وزارة التعليم العالي  

 هـ6351-53العام الجامعي                                                                                                                                                                            جامعة المجمعة

 كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية  بالغاط

 
 

 لث: الثا مستوىال           تقنية المعلومات:   قسم ال

 

 

 عميد الكلية :      الختم الرسمي للكلية      منسق الجداول بالقسم :

 د. خالد بن عبد هللا الشافي                  

  8 من 3  صفحة رقم                              

 

 م
 اليوم
 
 

 المراقب المحاضر مسجلين السعة القاعة اسم المقرر رمز رقم الشعبة الوقت التاريخ

 حداأل 1
1/5/6351 0358-68358 

      التجميع ولغة الحاسبات تنظيم تال 221 153

 حداأل 2
1/5/6351 66-6 

      التجميع ولغة الحاسبات تنظيم تال 221 154

 الثالثاء 3
0/5/6351 66-6 

      المحددة الرياضيات ريض 151 148

4 
 68358-0358 65/5/6351 األحد

 تال 211 141
 البرمجة المرئية

 )نظري(
     

5 
 6-66 65/5/6351 األحد

 تال 211 150
 البرمجة المرئية

 )عملي(
     

 االثنين  6
63/5/6351 0358-68358 

 نجم 110 411
 ألحاسب طلبة)التقارير تحرير

 (أآللي
     

1 
 68358-0358 63/5/6351 الثالثاء

 عال 212 151
 البيانات تراكيب

 )نظري(
     

8 
 6-66 63/5/6351 الثالثاء

 الع 212 152
 البيانات تراكيب

 ()عملي
     

 األحد 1
08/5/6351 0358-68358 

      مبادئ نظم المعلومات تال 250 155



  السعوديةلمملكة العربية ا

 وزارة التعليم العالي  

 هـ6351-53العام الجامعي                                                                                                                                                                            جامعة المجمعة

 كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية  بالغاط

 
 
 

 رابع: ال مستوىال           تقنية المعلومات:   قسم ال

 

 

 

 عميد الكلية :      الختم الرسمي للكلية      منسق الجداول بالقسم :

 د. خالد بن عبد هللا الشافي                  

  8 من 4  صفحة رقم                              

 

 

 اليوم م
 التاريخ
 
 

 المراقب المحاضر مسجلين السعة القاعة اسم المقرر رمز رقم الشعبة الوقت

 األحد 1
1/5/6351 8330-10330 

151 
252 

 تال
تحليل وتصميم نظم 

 المعلومات
     

 األربعاء 2
9/5/6351 11-1 - 

      النظام االقتصادي في اإلسالم سلم 103

 ثنيناال 3
63/5/6351 

 تال 261 160 8330-10330
 أسس قواعد البيانات

 )نظري(
     

 االثنين 4
63/5/6351 

 تال 261 161 11-1
 أسس قواعد البيانات

 )عملي(
     

 الثالثاء 5
63/5/6351 

      تقنيات الشبكات واالنترنت تال 240 158 8330-10330

 ثالثاءال 6
00/5/6351 

      عمارة الحاسب تال 223 151 8330-10330



  السعوديةلمملكة العربية ا

 وزارة التعليم العالي  

 هـ6351-53العام الجامعي                                                                                                                                                                            جامعة المجمعة

 كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية  بالغاط

 
 

 خامس: ال مستوىال           تقنية المعلومات:   قسم ال

 

 عميد الكلية :      الختم الرسمي للكلية      ول بالقسم :منسق الجدا

 د. خالد بن عبد هللا الشافي                  
   

 8 من 5  صفحة رقم 

 

 م
 اليوم
 
 

 المراقب المحاضر مسجلين السعة القاعة اسم المقرر رمز رقم الشعبة الوقت التاريخ

 ربعاءاأل 1
9/5/6351 

8330-10330 111 
332 

 تال
 نظم التشغيل )نظري(

     

 ربعاءاأل 2
9/5/6351 

11-1 112 
332 

 تال
 نظم التشغيل )عملي(

     

 الخميس 3
68/5/6351 8330-10330 

- 
103 

 عرب
 التحرير العربي

     

      الجبر الخطي ريض 244 166 10330-8330 65/5/6351 األحد 4

 الثالثاء 5
63/5/6351 8330-10330 

 تال 322 161
بيئة الحاسبات الشخصية 

 وملحقاتها)نظري(
     

 لثالثاءا 6
63/5/6351 11-1 

 تال 322 110
بيئة الحاسبات الشخصية 

 وملحقاتها)عملي(
     

 الخميس 1
67/5/6351 

      مبادئ المحاسبة سبح 101 163 8330-10330

 ثالثاءال 8
00/5/6351 

 تال 311 161 8330-10330
هندسة تطبيقات الشبكة 

 النسيجية )نظري(
     

 تال 311 168 1-11 00/5/6351 ثالثاءال 1
هندسة تطبيقات الشبكة 

 النسيجية )عملي(
     



  السعوديةلمملكة العربية ا

 وزارة التعليم العالي  

 هـ6351-53العام الجامعي                                                                                                                                                                            جامعة المجمعة

 كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية  بالغاط

 
 

 سسادالالمستوى :            تقنية المعلوماتالقسم :   

 

 

 عميد الكلية :      الختم الرسمي للكلية      منسق الجداول بالقسم :

 د. خالد بن عبد هللا الشافي                  
     

 8 من  6  صفحة رقم 

 م
 اليوم
 
 

 المراقب المحاضر مسجلين السعة القاعة اسم المقرر رمز رقم الشعبة الوقت التاريخ

 سلم 104 - 10330-8330 0/5/6351 الثالثاء 2
لنظام السياسي في أسس ا

 اإلسالم
     

 خميسال 3
68/5/6351 

      محاسبة التكاليف حسب 231 115 8330-10330

 حداأل 4
65/5/6351 

      هندسية البرمجيات تال 312 111 8330-10330

 ثالثاءال 5
63/5/6351 

 تال 333 118 8330-10330
إدارة النظم التشغيل 

 الشبكية)نظري(
     

 تال 333 111 1-11 63/5/6351 الثالثاء 6
إدارة النظم التشغيل 

 الشبكية)عملي(
     

 الخميس 1
67/5/6351 

 تال 364 180 8330-10330
نظم إدارة قواعد 

 البيانات)نظري(
     

 الخميس 8
67/5/6351 

 تال 364 181 11-1
نظم إدارة قواعد 

 البيانات)عملي(
     

      مبادئ نظرية التوزيع أحص 111 114 10330-8330 05/5/6351 ربعاءاأل 1



  السعوديةلمملكة العربية ا

 وزارة التعليم العالي  

 هـ6351-53العام الجامعي                                                                                                                                                                            جامعة المجمعة

 كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية  بالغاط

 
 

 

 بعالسا:  المستوى  تقنية المعلوماتالقسم :   

 

 

 

 

 عميد الكلية :      الختم الرسمي للكلية      اول بالقسم :منسق الجد

  د. خالد بن عبد هللا الشافي                  

 8 من  1  صفحة رقم                                                         

 اليوم م
 التاريخ
 
 

 المراقب المحاضر مسجلين السعة القاعة اسم المقرر رمز رقم الشعبة الوقت

 ثنيناأل 1
7/5/6351 

8330-10330 184 
410 

 تال
موضوعات مختارة في تقنية 

 المعلومات
     

 خميسال 2
68/5/6351 

      رسوم الحاسب )عملي( ترف 412 181 11-1

 الثنينا 3
63/5/6351 

      مبادئ إدارة األعمال دار 101 63 11-1

 األربعاء 4
61/5/6351 

      امن المعلومات تال 430 185 8330-10330

 ثنيناال 5
06/5/6351 

      تقنية المحاكاة بحث 241 183 8330-10330

 األربعاء 6
05/5/6351 

      رسوم الحاسب )نظري( ترف 412 186 8330-10330



  السعوديةلمملكة العربية ا

 وزارة التعليم العالي  

 هـ6351-53العام الجامعي                                                                                                                                                                            جامعة المجمعة

 كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية  بالغاط

 
 

 

 
 الثامنالمستوى :   تقنية المعلوماتالقسم :   

 

 

 

 

 عميد الكلية :      الختم الرسمي للكلية      منسق الجداول بالقسم : 

د. خالد بن عبد هللا الشافي                        
  

 8  من  8  صفحة رقم                                                             

 اليوم م
 التاريخ
 
 

 المراقب المحاضر مسجلين السعة القاعة اسم المقرر رمز رقم الشعبة الوقت

 الخميس 1
68/5/6351 

      إدارة التسويق دار 241 181 8330-10330

 األحد 2
65/5/6351 

      نظم األعمال االلكترونية تال 412 111 8330-10330

 112 10330-8330 67/5/6351 خميسال 3
412 

 تال
معلومات مختارة في تقنية 

 لمعلوماتا
     

 حداأل 4
08/5/6351 

      إدارة المعلومات الصحية صحة 305 110 8330-10330


