
التاريخاليومالقاعةالعددالمدرسإسم المادةالشعبةالرقمالرمزت
1107:00-09-1441االثنين36رويدا عبداهلل الراجحيمقدمة في االحتماالت واإلحصاء111371احص112084
1107:00-09-1441االثنين34رويدا عبداهلل الراجحيمقدمة في االحتماالت واإلحصاء111372احص212085
1107:00-09-1441االثنين39رباب علي حامد الغامديمقدمة في االحتماالت واإلحصاء111373احص314318
1107:00-09-1441االثنين30مي احمد الحمرانيمقدمة في االحتماالت واإلحصاء111374احص420285
1107:00-09-1441االثنين25عبير فهد السحيممقدمة في االحتماالت واإلحصاء111375احص520286
1107:00-09-1441االثنين34مي احمد الحمرانيمقدمة في االحتماالت واإلحصاء111376احص620287
1107:00-09-1441االثنين35مها شيبان العنزيمقدمة في االحتماالت واإلحصاء111377احص720288
1107:00-09-1441االثنين35رباب علي حامد الغامديمقدمة في االحتماالت واإلحصاء111378احص820290
1107:00-09-1441االثنين42مها شيبان العنزيمقدمة في االحتماالت واإلحصاء111379احص920291

1107:00-09-1441االثنين25عبير فهد السحيممقدمة في االحتماالت واإلحصاء111380احص1027578
1010:00-09-1441األحد20زينب محمد عثمان هارونالتحرير العربي102371ادب1114319
1210:00-09-1441الثالثاء36أساسيات تقنية المعلومات280371تال1212205
1210:00-09-1441الثالثاء32أساسيات تقنية المعلومات280372تال1320419
1210:00-09-1441الثالثاء32أساسيات تقنية المعلومات280373تال1420421
1210:00-09-1441الثالثاء10أنظمة تقنية المعلومات281371تال1511784
1207:00-09-1441الثالثاء12التفاعل بين اإلنسان والحاسب300371تال1613915
1207:00-09-1441الثالثاء12التفاعل بين اإلنسان والحاسب300372تال1720296
1207:00-09-1441الثالثاء26التفاعل بين اإلنسان والحاسب300373تال1820298
1210:00-09-1441الثالثاء13إدارة المشاريع301371تال1913345
0710:00-09-1441الخميس29أمن المعلومات310371تال2011419
0710:00-09-1441الخميس14أمن المعلومات310372تال2120433
0310:00-09-1441األحد21مبادئ قواعد البيانات320371تال2211665
0310:00-09-1441األحد14مبادئ قواعد البيانات320372تال2320440
0310:00-09-1441األحد22مبادئ قواعد البيانات320373تال2420442
1007:00-09-1441األحد14قواعد البيانات المتقدمة321371تال2511420
1007:00-09-1441األحد26قواعد البيانات المتقدمة321372تال2620444
0310:00-09-1441األحد12أساسيات العمارة331271تال2713455
0707:00-09-1441الخميس23شبكات الحاسب340371تال2813346
1407:00-09-1441الخميس14أمن الشبكات341371تال2914728
1007:00-09-1441األحد33الحوسبة المتنقلة والالسلكية342371تال3011578
0707:00-09-1441الخميس26نظم التشغيل360371تال3113094
0707:00-09-1441الخميس16نظم التشغيل360372تال3211417
0707:00-09-1441الخميس13نظم التشغيل360373تال3320446
0707:00-09-1441الخميس17نظم التشغيل360374تال3420451
0307:00-09-1441األحد24أنظمة الويب390371تال3512473
0707:00-09-1441الخميس19حوكمة تقنية المعلومات412371تال3613037
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الوقت )ص(ر. المرجعي

أ.حنان فؤاد الوادي
أ.حنان فؤاد الوادي
أ.حنان فؤاد الوادي

أ.عبير عبداهلل الحربي
أ.ساره عبداهلل السالمه
أ.ساره عبداهلل السالمه
أ.ساره عبداهلل السالمه
أ.عبير عبداهلل العريني

أ.ايمان عبدالعزيز التميم
أ.ايمان عبدالعزيز التميم
أ.سمية فهد ناصر الغنام
أ.سمية فهد ناصر الغنام
أ.سمية فهد ناصر الغنام

أ.نجالء عبدالرحمن الحسون
أ.ايمان عبدالعزيز التميم
أ.شادن محمد السماعيل
أ.شادن محمد السماعيل
أ.ساره عبداهلل السالمه
أ.منى ابراهيم العوض
أ.هند صالح المحمود
أ.هند صالح المحمود
أ.هند صالح المحمود

أ.منى ابراهيم العوض
أ.جمانه علي الحميدي

أ.حنان فؤاد الوادي
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الوقت )ص(ر. المرجعي
0510:00-09-1441الثالثاء37نظم المشاريع413371تال3712798
1210:00-09-1441الثالثاء16أخالقيات الحاسب420371تال3811418
1210:00-09-1441الثالثاء32أخالقيات الحاسب420372تال3920457
0510:00-09-1441الثالثاء26أماني احمد الفنتوخالسيرة النبوية101371ترخ4011414
0510:00-09-1441الثالثاء39أماني احمد الفنتوخالسيرة النبوية101372ترخ4113344
0510:00-09-1441الثالثاء12اروى بنت ابراهيم ناصر الناصرالسيرة النبوية101373ترخ4220466
0507:00-09-1441الثالثاء20هيفاء بنت عبدالرحمن عثمان الراشدتاريخ المملكة العربية السعودية102371ترخ4314817
1207:00-09-1441الثالثاء21هديل محمد المشرفالثقافة اإلسالمية101371ثقف4412208
1207:00-09-1441الثالثاء37في علي الراجحي100371حسب4512428
1207:00-09-1441الثالثاء37في علي الراجحي100372حسب4620518
1307:00-09-1441األربعاء14ريا حمد اللحيدانمقدمة في إدارة األعمال100371دار4712426
1307:00-09-1441األربعاء34ريا حمد اللحيدانمقدمة في إدارة األعمال100372دار4812427
0310:00-09-1441األحد9فاطمة ناصر ابا الخيلشبكات المعلومات330371دال4912078
1007:00-09-1441األحد1التطبيقات المعلوماتية لإلنترنت391371دال5014073
0307:00-09-1441األحد1استرجاع المعلومات401371دال5128234
1307:00-09-1441األربعاء2أخالقيات المعلومات وتشريعاتها411371دال5228223
0710:00-09-1441الخميس2المكتبات الرقمية421371دال5312422
1110:00-09-1441االثنين12إدارة السجالت اإللكترونية431371دال5412423
0307:00-09-1441األحد12تسويق المعلومات451371دال5512424
0607:00-09-1441األربعاء6النشر اإللكتروني461371دال5612425
1210:00-09-1441الثالثاء7أساسيات إدارة المعلومات211371دام5711666
1210:00-09-1441الثالثاء20أساسيات إدارة المعلومات211372دام5812639
1210:00-09-1441الثالثاء14أساسيات إدارة المعلومات211373دام5920480
1210:00-09-1441الثالثاء19المعلومات والمجتمع212371دام6012992
1210:00-09-1441الثالثاء10المعلومات والمجتمع212372دام6120482
0710:00-09-1441الخميس16أخالقيات الحاسب213371دام6212993
0710:00-09-1441الخميس7أخالقيات الحاسب213372دام6320490
1407:00-09-1441الخميس15مصادر وخدمات المعلومات231371دام6412994
1407:00-09-1441الخميس8مصادر وخدمات المعلومات231372دام6520493
1210:00-09-1441الثالثاء17التفاعل بين اإلنسان والمعلومات314371دام6613095
1307:00-09-1441األربعاء8أنظمة وسياسات المعلومات315371دام6714212
1410:00-09-1441الخميس14تنظيم المعلومات321371دام6811416
1110:00-09-1441االثنين14إدارة المحتوى322371دام6914213
0307:00-09-1441األحد5استرجاع المعلومات323371دام7013913
0307:00-09-1441األحد13استرجاع المعلومات323372دام7127600
0610:00-09-1441األربعاء23تطوير التطبيقات341371دام7212645

د.ايات عثمان محمد علي
أ.أسيل عبدالمحسن سعد الداود
أ.أسيل عبدالمحسن سعد الداود

1مبادئ المحاسبة 
1مبادئ المحاسبة 

د.العنود عبدالعزيز السالم
د.موضي بنت ابراهيم بن سليمان الدبيان

أ.جمانه علي الحميدي
د.العنود عبدالعزيز السالم

د.امل سالم السالم
أ.د.هند عبدالرحمن الغانم

د.امل سالم السالم
د.علياء محمد السليمي
د.علياء محمد السليمي

د.أريج سعد بدر العسكر
أ.فلوة خالد العنقري

د.علياء محمد السليمي
د.مريم سعد العوشن
د.مريم سعد العوشن
د.منى عبداهلل الغانم
د.منى عبداهلل الغانم
أ.سارة ابراهيم العيد

أ.جمانه علي الحميدي
د.موضي بنت ابراهيم بن سليمان الدبيان

د.أريج سعد بدر العسكر
د.موضي بنت ابراهيم بن سليمان الدبيان
د.موضي بنت ابراهيم بن سليمان الدبيان

أ.نورة عبدالعزيز محمد ال الشيخ
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الوقت )ص(ر. المرجعي
1007:00-09-1441األحد10إدارة المشاريع351371دام7312766
0307:00-09-1441األحد16التنقيب في البيانات371371دام7412767
1110:00-09-1441االثنين9إدارةالسجالت واألرشفةاأللكترون424371دام7520501
0307:00-09-1441األحد12تسويق المعلومات433371دام7620504
0707:00-09-1441الخميس7الحوسبة السحابية442371دام7714698
0307:00-09-1441األحد3هند محمد الحديثيتحليل وقياسات البيانات472371دام7814700
1110:00-09-1441االثنين6إدارة معلومات قطاع األعمال481371دام7915321
0507:00-09-1441الثالثاء13فاطمة ناصر ابا الخيلإدارة المعرفة483371دام8020510
0707:00-09-1441الخميس17هند بنت عادل عمر الدوسريالدعوة اإلصالحية129371دعو8120530
1007:00-09-1441األحد15سحر سعد الزهراني101371ريض8214368
1007:00-09-1441األحد9هدى بداح البداح101372ريض8314371
1007:00-09-1441األحد26رحاب ناصر الراميحساب التفاضل والتكامل التطبيقي113371ريض8412039
1007:00-09-1441األحد13رحاب ناصر الراميحساب التفاضل والتكامل التطبيقي113372ريض8512040
1007:00-09-1441األحد10اشواق اسحاق خياطحساب التفاضل والتكامل التطبيقي113373ريض8614701
1010:00-09-1441األحد29عمشاء فيصل السبيعيحساب التفاضل والتكامل التطبيقي114371ريض8711908
1010:00-09-1441األحد27موضي عبدالجليل البريكانحساب التفاضل والتكامل التطبيقي114372ريض8811909
1010:00-09-1441األحد24دالل عبداهلل الزهرانيحساب التفاضل والتكامل التطبيقي114373ريض8914317
1010:00-09-1441األحد11دالل عبداهلل الزهرانيحساب التفاضل والتكامل التطبيقي114374ريض9016189
1010:00-09-1441األحد19عمشاء فيصل السبيعيحساب التفاضل والتكامل التطبيقي114375ريض9120536
1007:00-09-1441األحد20سوبيا سلطانة سلطانةجبرخطي ومعادالت تفاضلية227371ريض9211910
0707:00-09-1441الخميس18تراكيب محددة104371عال9313863
0710:00-09-1441الخميس30المنطق الرقمي106371عال9413909
0710:00-09-1441الخميس34المنطق الرقمي106372عال9513910
0710:00-09-1441الخميس31المنطق الرقمي106373عال9620562
0707:00-09-1441الخميس11437215عال9714375
0710:00-09-1441الخميس24تصميم المنطق الرقمي125371عال9820563
0710:00-09-1441الخميس23تصميم المنطق الرقمي125372عال9920564

0710:00-09-1441الخميس27تصميم المنطق الرقمي125373عال10020567
0710:00-09-1441الخميس24تصميم المنطق الرقمي125374عال10120568
0710:00-09-1441الخميس26تصميم المنطق الرقمي125375عال10220569
0710:00-09-1441الخميس22تصميم المنطق الرقمي125376عال10320570
0710:00-09-1441الخميس20تصميم المنطق الرقمي125377عال10427594
0307:00-09-1441األحد14037121عال10511668
0307:00-09-1441األحد14037221عال10611781
0310:00-09-1441األحد14137124عال10716399
0310:00-09-1441األحد14137226عال10813911

أ.عبير عبداهلل العريني
د.لولوه ناصر السويدان

د.اعتماد محمد مؤمنة
أ.د.هند عبدالرحمن الغانم
أ.نهى عبدالمحسن المقرن

أ.نهى عبدالمحسن المقرن

1حساب التفاضل والتكامل 
1حساب التفاضل والتكامل 

أ.منيره عبدالرحمن الشبل
أ.بسمه عبدالعزيز الصولي
أ.بسمه عبدالعزيز الصولي
أ.حياة صالح محمد المسلم

أ.ابتهال تركي العتيبي1تراكيب محددة 
أ.والء ناصر الصرامي
أ.أمجاد محمد العفيدلي

أ.صفا محمد رشيد البالع
أ.صفا محمد رشيد البالع
أ.والء ناصر الصرامي
أ.مضاوي صقر العتيبي
أ.أمجاد محمد العفيدلي

د.مها سليمان الربيعة1برمجة الحاسبات
أ.بسمه خالد العتيبي1برمجة الحاسبات
أ.حصه عبدالرحمن عبدالعزيز العواد2برمجة الحاسبات 
أ.جوزاء فيصل محمد المطيري2برمجة الحاسبات 
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0310:00-09-1441األحد14137325عال10913912
0310:00-09-1441األحد14137422عال11020572
0310:00-09-1441األحد14137523عال11120573
0310:00-09-1441األحد14137622عال11220574
0307:00-09-1441األحد11مقدمة في برمجة الحاسبات150371عال11314370
0307:00-09-1441األحد24مقدمة في برمجة الحاسبات150372عال11414380
0310:00-09-1441األحد27البرمجة الشيئية151371عال11520577
0310:00-09-1441األحد24البرمجة الشيئية151372عال11620578
0310:00-09-1441األحد23البرمجة الشيئية151373عال11720579
0310:00-09-1441األحد25البرمجة الشيئية151374عال11820580
0310:00-09-1441األحد28البرمجة الشيئية151375عال11920581
0310:00-09-1441األحد26البرمجة الشيئية151376عال12020582
0610:00-09-1441األربعاء25األمن السيبراني واألخالقيات180371عال12120584
0610:00-09-1441األربعاء29األمن السيبراني واألخالقيات180372عال12220585
0610:00-09-1441األربعاء25األمن السيبراني واألخالقيات180373عال12320586
0310:00-09-1441األحد28تصميم وتحليل الخوارزميات215371عال12413634
0310:00-09-1441األحد17تصميم وتحليل الخوارزميات215372عال12520587
0310:00-09-1441األحد14تصميم وتحليل الخوارزميات215373عال12620588
0707:00-09-1441الخميس36تنظيم حاسبات و برمجة التجميع220371عال12713635
0710:00-09-1441الخميس33عمارة الحاسبات221371عال12813694
0710:00-09-1441الخميس33عمارة الحاسبات221372عال12920589
0707:00-09-1441الخميس22تنظيم الحاسبات224371عال13013695
0707:00-09-1441الخميس21أساسيات أنظمة الحاسبات225371عال13111667
0707:00-09-1441الخميس20أساسيات أنظمة الحاسبات225372عال13213375
0707:00-09-1441الخميس15أساسيات أنظمة الحاسبات225373عال13320590
0307:00-09-1441األحد28تراكيب البيانات242371عال13413696
0307:00-09-1441األحد17تراكيب البيانات242372عال13513697
0307:00-09-1441األحد29تراكيب البيانات242373عال13613698
0307:00-09-1441األحد29تراكيب البيانات242374عال13724198
0307:00-09-1441األحد23تراكيب البيانات242375عال13824200
1410:00-09-1441الخميس29هندسة البرمجيات310371عال13914291
1410:00-09-1441الخميس22هندسة البرمجيات310372عال14020593
1410:00-09-1441الخميس11هندسة البرمجيات310373عال14120595
0307:00-09-1441األحد31نظم التشغيل322371عال14214292
0310:00-09-1441األحد29شبكات الحاسب330371عال14314341
0310:00-09-1441األحد18شبكات الحاسب330372عال14414342

أ.حصه عبدالرحمن عبدالعزيز العواد2برمجة الحاسبات 
أ.حياة صالح محمد المسلم2برمجة الحاسبات 
أ.مضاوي صقر العتيبي2برمجة الحاسبات 
أ.حياة صالح محمد المسلم2برمجة الحاسبات 

أ.بسمه خالد العتيبي
أ.منان محمد المسلم
أ.عبير سعد الشدي

أ.ايمان الرشود
أ.ايمان الرشود

أ.ساره سعيد الزهراني
أ.عبير سعد الشدي

أ.ساره سعيد الزهراني
د.وجدان محمد السعيدان

أ.امجاد العمرو
أ.امجاد العمرو

د.اسماء بدر الصالح
د.اسماء بدر الصالح
أ.عبير سعد الشدي

أ.وتين عبداهلل العياضي
أ.ريهام سليمان الماجد
أ.ريهام سليمان الماجد

أ.بسمه عبدالعزيز الصولي
أ.انتصار عايد العنزي
أ.انتصار عايد العنزي
أ.ابتهال تركي العتيبي
أ.غاده محمد العصيمي
أ.غاده محمد العصيمي
أ.وتين عبداهلل العياضي

أ.هيفاء خليل ابراهيم الدايل
أ.هيفاء خليل ابراهيم الدايل

أ.ايمان الرشود
د.إيمان عبدالحميد الزيد
د.إيمان عبدالحميد الزيد

د.سوار عبدالفتاح عبدالسالم الرقيق
أ.منيره عبدالرحمن الشبل

أ.بسمه خالد العتيبي
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الوقت )ص(ر. المرجعي
0310:00-09-1441األحد30شبكات الحاسب330373عال14520596
1310:00-09-1441األربعاء29ذكاء اصطناعي340371عال14614343
1310:00-09-1441األربعاء18ذكاء اصطناعي340372عال14720597
1307:00-09-1441األربعاء15مبادئ لغات البرمجة344371عال14814051
0707:00-09-1441الخميس22مبادئ قواعد البيانات370371عال14914052
0607:00-09-1441األربعاء15التحليل العددي للحوسبة401371عال15014058
0607:00-09-1441األربعاء11التحليل العددي للحوسبة401372عال15127577
1007:00-09-1441األحد33نظرية الرسومات403371عال15213831
0307:00-09-1441األحد31أمن الشبكات432371عال15314054
0407:00-09-1441االثنين30تقنيات األنترنت438371عال15412207
0407:00-09-1441االثنين18تقنيات األنترنت438372عال15521439
1307:00-09-1441األربعاء9المترجمات445372عال15627595
1010:00-09-1441األحد30التفاعل بين األنسان والحاسب452371عال15714057
1010:00-09-1441األحد18التفاعل بين األنسان والحاسب452372عال15821440
1310:00-09-1441األربعاء31نجالء سعود الغنيمالتوحيد133371عقد15913832
0607:00-09-1441األربعاء40نوف عبدالعزيز الصاعديمهارات اإلتصال207371علم16014151
0607:00-09-1441األربعاء44نوف عبدالعزيز الصاعديمهارات اإلتصال207372علم16114152
0410:00-09-1441االثنين37اروى عبداهلل المهناالفقه200371فقه16214071
0410:00-09-1441االثنين30اروى عبداهلل المهناالفقه200372فقه16314072
0410:00-09-1441االثنين32اروى عبداهلل المهناالفقه200373فقه16421450
1207:00-09-1441الثالثاء10فاديه محمد الخلفالفيزياء العامة103371فيز16515136
1207:00-09-1441الثالثاء4فاديه محمد الخلفالفيزياء العامة103372فيز16613835
1207:00-09-1441الثالثاء10فاديه محمد الخلفالفيزياء العامة103373فيز16713885
1210:00-09-1441الثالثاء23منال خالد الدايلفيزياء تطبيقية104371فيز16814155
1210:00-09-1441الثالثاء33منال خالد الدايلفيزياء تطبيقية104372فيز16921441
1210:00-09-1441الثالثاء34منال خالد الدايلفيزياء تطبيقية104373فيز17021442
1210:00-09-1441الثالثاء26منال خالد الدايلفيزياء تطبيقية104374فيز17121445
1210:00-09-1441الثالثاء23اسماء محمد الميمونيفيزياء تطبيقية104375فيز17221446
1110:00-09-1441االثنين12فاتن ناصر الضفيانمبادئ االقتصاد100371قصد17314149
1110:00-09-1441االثنين35فاتن ناصر الضفيانمبادئ االقتصاد100372قصد17414150
1307:00-09-1441األربعاء31أسس نظم المعلومات201371نال17520204
1307:00-09-1441األربعاء30أسس نظم المعلومات201372نال17620214
1307:00-09-1441األربعاء23أسس نظم المعلومات201373نال17720224
1307:00-09-1441األربعاء25أسس نظم المعلومات201374نال17820225
0710:00-09-1441الخميس17برمجة الويب203371نال17913097
0710:00-09-1441الخميس19برمجة الويب203372نال18020226

أ.منيره عبدالرحمن الشبل
د.عريب عبداهلل العويشق
د.عريب عبداهلل العويشق
أ.دانية عبدالرحمن العمر

د.عبير نفجان النفجان
أ.جوزاء فيصل محمد المطيري
أ.جوزاء فيصل محمد المطيري

أ.حصه عبدالرحمن عبدالعزيز العواد
أ.امجاد العمرو

أ.انتصار عايد العنزي
أ.ساره سعيد الزهراني
أ.غاده محمد العصيمي

د.تهاني فهد البلوي
د.تهاني فهد البلوي

أ.مها صالح القحطاني
أ.مها صالح القحطاني

أ.هياء عبداهلل عبدالعزيز الحقباني
أ.هياء عبداهلل عبدالعزيز الحقباني

أ.سارة احمد الراشد
أ.سارة احمد الراشد
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الوقت )ص(ر. المرجعي
0407:00-09-1441االثنين21مقدمة في قواعد البيانات229371نال18111413
1010:00-09-1441األحد12تحليل وتصميم النظم309371نال18213098
1010:00-09-1441األحد12تحليل وتصميم النظم309372نال18314711
0610:00-09-1441األربعاء24مقدمة في قواعد البيانات320371نال18413099
0610:00-09-1441األربعاء27مقدمة في قواعد البيانات320372نال18512733
0610:00-09-1441األربعاء18مقدمة في قواعد البيانات320373نال18620239
1007:00-09-1441األحد20نظم دعم اتخاذ القرار332371نال18712734
1007:00-09-1441األحد21نظم دعم اتخاذ القرار332372نال18820252
1007:00-09-1441األحد18تحليل وتصميم النظم339371نال18912598
0710:00-09-1441الخميس10إدارة قواعد البيانات التطبيقية371371نال19012735
1307:00-09-1441األربعاء28هندسة المتطلبات394371نال19112737
1307:00-09-1441األربعاء25هندسة المتطلبات394372نال19215120
1410:00-09-1441الخميس18موضوعات مختارة في نظم المعلوما395371نال19312860
0607:00-09-1441األربعاء18موضوعات مختارة في نظم المعلوما396371نال19412861
0607:00-09-1441األربعاء13موضوعات مختارة في نظم المعلوما396372نال19527593
1210:00-09-1441الثالثاء29موضوعات مختارة في نظم المعلوما397371نال19612862
1210:00-09-1441الثالثاء7موضوعات مختارة في نظم المعلوما397372نال19727643
0407:00-09-1441االثنين33تصميم وبناء األعمال اإللكتروني414371نال19812863
0507:00-09-1441الثالثاء29أمن المعلومات433371نال19912469
0507:00-09-1441الثالثاء11أمن المعلومات433372نال20012470
1010:00-09-1441األحد11إدارة المشاريع441371نال20112471
1010:00-09-1441األحد12إدارة المشاريع441372نال20227576
1207:00-09-1441الثالثاء15نظم معلومات المؤسسات459371نال20313502
1407:00-09-1441الخميس6أمن المعلومات489371نال20415142
0507:00-09-1441الثالثاء8ابرار محمد عبدالرحمن الحقيل140371نجل20512474
0507:00-09-1441الثالثاء7نوال بنت ناصر العمار140375نجل20612599
0507:00-09-1441الثالثاء5شذى محمد العبدي140376نجل20714933
0510:00-09-1441الثالثاء37لينة محمد الدخيل141371نجل20824000
0510:00-09-1441الثالثاء34لينة محمد الدخيل141372نجل20924013
0510:00-09-1441الثالثاء14روان سليمان الثنيان141373نجل21024015
0510:00-09-1441الثالثاء24روابي محمد عبدالرحمن الحقيل190371نجل21112475
0510:00-09-1441الثالثاء30روابي محمد عبدالرحمن الحقيل190372نجل21215241
0510:00-09-1441الثالثاء29امتنان بنت محمد عبدالرحمن الحقيل190373نجل21320260
0510:00-09-1441الثالثاء31روابي محمد عبدالرحمن الحقيل190374نجل21420261
0510:00-09-1441الثالثاء21امتنان بنت محمد عبدالرحمن الحقيل190375نجل21520262
0510:00-09-1441الثالثاء27امتنان بنت محمد عبدالرحمن الحقيل190376نجل21620263

د.عبير عبدالعزيز السند
أ.هيفاء عبدالعزيز حسن الحسيني
أ.هيفاء عبدالعزيز حسن الحسيني

أ.سارة محمد ناصر بن جمعان
أ.سارة محمد ناصر بن جمعان
أ.سارة محمد ناصر بن جمعان

أ.العنود مرزوق العتيبي
أ.العنود مرزوق العتيبي

أ.عبير عبداهلل الحربي
أ.نجالء عبدالرحمن الحسون

د.ميسون سليمان الدخيل
د.عبير عبدالعزيز السند

د.ايات عثمان محمد علي
أ.بدريه مرضي العنزي
أ.بدريه مرضي العنزي
د.ميسون سليمان الدخيل

أ.سارة احمد الراشد
أ.موضي عبدالحميد آل الشيخ

أ.العنود مرزوق العتيبي
أ.العنود مرزوق العتيبي

د.لجين عبداهلل الدهش
د.لجين عبداهلل الدهش

أ.بدريه مرضي العنزي
أ.نورة عبدالعزيز محمد ال الشيخ

1اللغة اإلنجليزية 
1اللغة اإلنجليزية 
1اللغة اإلنجليزية 

2انجليزي 
2انجليزي 
2انجليزي 

2اللغة اإلنجليزية 
2اللغة اإلنجليزية 
2اللغة اإلنجليزية 
2اللغة اإلنجليزية 
2اللغة اإلنجليزية 
2اللغة اإلنجليزية 
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0507:00-09-1441الثالثاء22نجالء بنت عبدالعزيز عبداهلل العوادالكتابة التقنية208371نجل21712476
0507:00-09-1441الثالثاء36نجالء بنت عبدالعزيز عبداهلل العوادالكتابة التقنية208372نجل21812477
0507:00-09-1441الثالثاء37نجالء بنت عبدالعزيز عبداهلل العوادالكتابة التقنية208373نجل21912595
0507:00-09-1441الثالثاء38روان سليمان الثنيانالكتابة التقنية208374نجل22020267
1410:00-09-1441الخميس33عيده مسبل العمريالنحو104371نحو22112037
1410:00-09-1441الخميس49نوره عبداهلل المهناالنحو104372نحو22212038
1410:00-09-1441الخميس15ندى محمد الحمادالنحو التطبيقي201271نحو22313453
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