
التاريخاليومالقاعةالعددالمدرسإسم المادةالشعبةالرقمالرمزت
1107:00-09-1441االثنين37علي حسن تيجانيمقدمة في االحتماالت واإلحصاء111171احص118283
1107:00-09-1441االثنين37النضيف حامد احمد الفضيلمقدمة في االحتماالت واإلحصاء111172احص218301
1107:00-09-1441االثنين41النضيف حامد احمد الفضيلمقدمة في االحتماالت واإلحصاء111173احص318333
1107:00-09-1441االثنين26محمد عبدالرحمن الهميسيمقدمة في االحتماالت واإلحصاء111174احص418251
1107:00-09-1441االثنين28علي حسن تيجانيمقدمة في االحتماالت واإلحصاء111175احص527660
1107:00-09-1441االثنين25ابراهيم السيد البطلمقدمة في االحتماالت واإلحصاء111176احص628284
1010:00-09-1441األحد30احمد خلف الشمريالتحرير العربي102171ادب718380
1210:00-09-1441الثالثاء33أساسيات تقنية المعلومات280171تال818205
1210:00-09-1441الثالثاء39أساسيات تقنية المعلومات280172تال918426

1210:00-09-1441الثالثاء6أنظمة تقنية المعلومات281171تال1018255
1210:00-09-1441الثالثاء16أنظمة تقنية المعلومات281172تال1118427
1207:00-09-1441الثالثاء27التفاعل بين اإلنسان والحاسب300171تال1218339
1207:00-09-1441الثالثاء6التفاعل بين اإلنسان والحاسب300172تال1327612
1210:00-09-1441الثالثاء19إدارة المشاريع301171تال1418350
0710:00-09-1441الخميس24أمن المعلومات310171تال1518351
0310:00-09-1441األحد27مبادئ قواعد البيانات320171تال1618340
1007:00-09-1441األحد20قواعد البيانات المتقدمة321171تال1718382
0310:00-09-1441األحد23أساسيات العمارة331171تال1818354
0707:00-09-1441الخميس7شبكات الحاسب340171تال1918348
1407:00-09-1441الخميس18أمن الشبكات341171تال2018363
1007:00-09-1441األحد25الحوسبة المتنقلة والالسلكية342171تال2118381
0707:00-09-1441الخميس25نظم التشغيل360171تال2218341
0707:00-09-1441الخميس15نظم التشغيل360172تال2327613
0307:00-09-1441األحد27أنظمة الويب390171تال2418349
0707:00-09-1441الخميس18حوكمة تقنية المعلومات412171تال2518355
0510:00-09-1441الثالثاء8نظم المشاريع413171تال2618393
1410:00-09-1441الخميس2نظم المشاريع413179تال2728282
1210:00-09-1441الثالثاء33أخالقيات الحاسب420171تال2818270
0510:00-09-1441الثالثاء38بدر هايف المغيريالسيرة النبوية101171ترخ2910015
0510:00-09-1441الثالثاء17عبدالرحمن ناصر الجبرالسيرة النبوية101172ترخ3010016
0507:00-09-1441الثالثاء25عوض بكري السميريتاريخ المملكة العربية السعودية102171ترخ3118742
1207:00-09-1441الثالثاء19احمد احمد متاشالثقافة اإلسالمية101171ثقف3218357
1207:00-09-1441الثالثاء18خالد حمدي عفيفي100171حسب3318180
1207:00-09-1441الثالثاء21خالد حمدي عفيفي100172حسب3418246
1207:00-09-1441الثالثاء21خالد حمدي عفيفي100173حسب3518276
1307:00-09-1441األربعاء15صالح ناصر الثنيانمقدمة في إدارة األعمال100171دار3618193

1441جدول االختبارات النهائية – طالب - كلية علوم الحاسب والمعلومات - الفصل الدراسي الثاني - العام الجامعي 
الوقت )ص(ر. المرجعي

د.امير محمد طالب
د.محمد علي ناندوساب كادنبور

د.فهد ناصر خالد القحطاني
د.امير محمد طالب

د.مندور محمد ابراهيم محمد
د.مندور محمد ابراهيم محمد

د.امير محمد طالب
د.عبداالله عبدالعزيز الوابل
د.ابراهيم عبداهلل المنصور

د.شاكر جيور خان
د.مندور محمد ابراهيم محمد
د.عبداالله عبدالعزيز الوابل
د.عبداالله عبدالعزيز الوابل

د.شاكر جيور خان
د.مهنا مقبول علي مسلم
د.مهنا مقبول علي مسلم

د.ابراهيم عبداهلل المنصور
د.محمد علي ناندوساب كادنبور

د.فهد ناصر خالد القحطاني
د.وليد محمد رشايدة
د.فهد عمر العمري

1مبادئ المحاسبة 
1مبادئ المحاسبة 
1مبادئ المحاسبة 



التاريخاليومالقاعةالعددالمدرسإسم المادةالشعبةالرقمالرمزت
1441جدول االختبارات النهائية – طالب - كلية علوم الحاسب والمعلومات - الفصل الدراسي الثاني - العام الجامعي 

الوقت )ص(ر. المرجعي
1307:00-09-1441األربعاء13صالح ناصر الثنيانمقدمة في إدارة األعمال100172دار3718266
1307:00-09-1441األربعاء28صالح ناصر الثنيانمقدمة في إدارة األعمال100173دار3818273
1207:00-09-1441الثالثاء6صالح ناصر الثنيانإدارة الجودة الشاملة462171دار3918198
0407:00-09-1441االثنين1خدمات المعلومات301171دال4027591
0310:00-09-1441األحد7شبكات المعلومات330171دال4118235
0310:00-09-1441األحد1شبكات المعلومات330179دال4228256
1210:00-09-1441الثالثاء1تحليل المحتوى المتقدم361171دال4318227
0307:00-09-1441األحد2استرجاع المعلومات401171دال4428257
0710:00-09-1441الخميس1المكتبات الرقمية421171دال4518229
1110:00-09-1441االثنين6إدارة السجالت اإللكترونية431171دال4618230
0307:00-09-1441األحد4تسويق المعلومات451171دال4718231
0607:00-09-1441األربعاء2النشر اإللكتروني461171دال4818232
1210:00-09-1441الثالثاء27أساسيات إدارة المعلومات211171دام4918364
1210:00-09-1441الثالثاء13المعلومات والمجتمع212171دام5018367
0710:00-09-1441الخميس18أخالقيات الحاسب213171دام5118366
1407:00-09-1441الخميس15مصادر وخدمات المعلومات231171دام5218365
1210:00-09-1441الثالثاء10التفاعل بين اإلنسان والمعلومات314171دام5318379
1307:00-09-1441األربعاء8أنظمة وسياسات المعلومات315171دام5418392
1410:00-09-1441الخميس15تنظيم المعلومات321171دام5518378
1110:00-09-1441االثنين11إدارة المحتوى322171دام5618390
0307:00-09-1441األحد10استرجاع المعلومات323171دام5718391
0610:00-09-1441األربعاء9تطوير التطبيقات341171دام5818397
1007:00-09-1441األحد6إدارة المشاريع351171دام5918398
0307:00-09-1441األحد7التنقيب في البيانات371171دام6018396
1110:00-09-1441االثنين1إدارةالسجالت واألرشفةاأللكترون424171دام6120125
0307:00-09-1441األحد1تسويق المعلومات433171دام6220121
0707:00-09-1441الخميس3الحوسبة السحابية442171دام6318413
0307:00-09-1441األحد5تحليل وقياسات البيانات472171دام6418412
1110:00-09-1441االثنين7إدارة معلومات قطاع األعمال481171دام6518414
0507:00-09-1441الثالثاء5إدارة المعرفة483171دام6620120
0707:00-09-1441الخميس17بدر حامد خلف الحربيالدعوة اإلصالحية129171دعو6720127
1007:00-09-1441األحد20عمار احمد خنفر101171ريض6818429
1007:00-09-1441األحد20المنذر بن محمد زيد العرفج101172ريض6918430
1007:00-09-1441األحد41محمد أحمد ولد سيداتيحساب التفاضل والتكامل التطبيقي113171ريض7018240
1007:00-09-1441األحد37المنذر بن محمد زيد العرفجحساب التفاضل والتكامل التطبيقي113172ريض7118311
1010:00-09-1441األحد40علي حسن تيجانيحساب التفاضل والتكامل التطبيقي114171ريض7218287

د.عصام محمد عبيد
د.محمد علي ناندوساب كادنبور
د.محمد علي ناندوساب كادنبور

د.عصام محمد عبيد
د.بندر عبداهلل عبدالرحمن المبارك

د.سليمان بن ابراهيم الرياعي
د.بندر عبداهلل عبدالرحمن المبارك
د.صالح بن ناصر سعد الخريجي

د.احمد محمد حمود العبيداهلل
د.عبداهلل محمد عبداهلل الشايع
د.عبداهلل محمد عبداهلل الشايع

د.ايمن علي عبدالعزيز الغفيلي
د.علي سعد العلي

د.احمد محمد حمود العبيداهلل
د.علي سعد العلي

د.صالح بن ناصر سعد الخريجي
د.ايمن علي عبدالعزيز الغفيلي

د.بندر عبداهلل عبدالرحمن المبارك
د.شاكر جيور خان

د.عبداهلل ابراهيم محمد المبرز
د.محمد علي ناندوساب كادنبور

د.احمد محمد حمود العبيداهلل
د.صالح بن ناصر سعد الخريجي

د.شاكر جيور خان
د.شاكر جيور خان

د.سليمان بن ابراهيم الرياعي
د.عبداهلل ابراهيم محمد المبرز

1حساب التفاضل والتكامل 
1حساب التفاضل والتكامل 
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الوقت )ص(ر. المرجعي
1010:00-09-1441األحد34يوسف عبدالقادر لزعرحساب التفاضل والتكامل التطبيقي114172ريض7318291
1010:00-09-1441األحد15عمار احمد خنفرحساب التفاضل والتكامل التطبيقي114174ريض7419992
1007:00-09-1441األحد38النضيف حامد احمد الفضيلجبرخطي ومعادالت تفاضلية227171ريض7518296
1007:00-09-1441األحد19التيجاني اسماعيل حسنجبرخطي ومعادالت تفاضلية227172ريض7618326
1007:00-09-1441األحد35التيجاني اسماعيل حسنجبرخطي ومعادالت تفاضلية227173ريض7718221
0707:00-09-1441الخميس34تراكيب محددة104171عال7818238
0707:00-09-1441الخميس28تراكيب محددة104172عال7918310
0707:00-09-1441الخميس22تراكيب محددة104173عال8018189
0710:00-09-1441الخميس31المنطق الرقمي106171عال8118317
0710:00-09-1441الخميس31المنطق الرقمي106172عال8218394
0710:00-09-1441الخميس33المنطق الرقمي106173عال8318442
0707:00-09-1441الخميس11417123عال8418433
0707:00-09-1441الخميس11417219عال8518434
0710:00-09-1441الخميس33تصميم المنطق الرقمي125171عال8620000
0710:00-09-1441الخميس35تصميم المنطق الرقمي125172عال8720001
0710:00-09-1441الخميس21تصميم المنطق الرقمي125173عال8820002
0307:00-09-1441األحد14017131عال8918239
0307:00-09-1441األحد14017228عال9018309
0307:00-09-1441األحد14017318عال9118190
0307:00-09-1441األحد14017430عال9218192
0310:00-09-1441األحد14117122عال9318313
0310:00-09-1441األحد14117225عال9418290
0310:00-09-1441األحد14117327عال9518208
0310:00-09-1441األحد14117426عال9618217
0310:00-09-1441األحد14117622عال9718375
0307:00-09-1441األحد12مقدمة في برمجة الحاسبات150171عال9818441
0307:00-09-1441األحد29مقدمة في برمجة الحاسبات150172عال9918437

0310:00-09-1441األحد32البرمجة الشيئية151171عال10020187
0310:00-09-1441األحد31البرمجة الشيئية151172عال10120188
0310:00-09-1441األحد25البرمجة الشيئية151174عال10220190
0610:00-09-1441األربعاء15األمن السيبراني واألخالقيات180171عال10320185
0610:00-09-1441األربعاء25األمن السيبراني واألخالقيات180172عال10420186
0310:00-09-1441األحد38تصميم وتحليل الخوارزميات215171عال10518282
0707:00-09-1441الخميس24تنظيم حاسبات و برمجة التجميع220171عال10618293
0707:00-09-1441الخميس31تنظيم حاسبات و برمجة التجميع220172عال10718325
0710:00-09-1441الخميس31عمارة الحاسبات221171عال10818300

د.ياسين محمد طاهر دعداع
د.رضا الرحمن محمد كازي
د.رضا الرحمن محمد كازي
د.محمد عبدالمنعم الزواوي
د.محمد عبدالمنعم الزواوي
د.محمد عبدالمنعم الزواوي

د.ياسين محمد طاهر دعداع1تراكيب محددة 
د.ياسين محمد طاهر دعداع1تراكيب محددة 

د.عالء الدين سيد احمد
د.مصطفى السيد ابراهيم
د.مصطفى السيد ابراهيم

د.سعد بن حمد ناصر العباد1برمجة الحاسبات
د.سعد بن حمد ناصر العباد1برمجة الحاسبات
أ.عبدالرحمن محمد الذروي1برمجة الحاسبات
د.سعد بن حمد ناصر العباد1برمجة الحاسبات
د.مبارك مرضي مبارك البطحان2برمجة الحاسبات 
د.عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن البراك2برمجة الحاسبات 
د.عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن البراك2برمجة الحاسبات 
د.محمد عبداهلل الجماز2برمجة الحاسبات 
د.محمد عبداهلل الجماز2برمجة الحاسبات 

د.عيسى بن عبداهلل عيسى العيسى
د.عمر عبدالرحمن العقل

أ.عبدالرحمن محمد الذروي
د.احمد عوض الغامدي

د.عبدالرحمن محمد سعود العصيمي
د.محمد عبداهلل الجماز
د.محمد عبداهلل الجماز

د.غانيش كوما بيرومال
د.قيصر عباس محمد عباس
د.قيصر عباس محمد عباس

د.مصطفى السيد ابراهيم
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الوقت )ص(ر. المرجعي
0707:00-09-1441الخميس37تنظيم الحاسبات224171عال10918321
0707:00-09-1441الخميس29أساسيات أنظمة الحاسبات225171عال11018269
0707:00-09-1441الخميس11أساسيات أنظمة الحاسبات225172عال11120036
0307:00-09-1441األحد34تراكيب البيانات242171عال11218294
0307:00-09-1441األحد33تراكيب البيانات242172عال11318299
0307:00-09-1441األحد33تراكيب البيانات242173عال11418220
0307:00-09-1441األحد30تراكيب البيانات242174عال11518204
0307:00-09-1441األحد31تراكيب البيانات242175عال11618178
1410:00-09-1441الخميس39هندسة البرمجيات310171عال11718377
0307:00-09-1441األحد20نظم التشغيل322171عال11818242
0307:00-09-1441األحد16نظم التشغيل322172عال11918207
0310:00-09-1441األحد44شبكات الحاسب330171عال12018182
0310:00-09-1441األحد29شبكات الحاسب330172عال12118247
1310:00-09-1441األربعاء25ذكاء اصطناعي340171عال12218181
1307:00-09-1441األربعاء24مبادئ لغات البرمجة344171عال12318303
0707:00-09-1441الخميس25مبادئ قواعد البيانات370171عال12418302
0607:00-09-1441األربعاء25التحليل العددي للحوسبة401171عال12518337
1007:00-09-1441األحد28نظرية الرسومات403171عال12618369
0307:00-09-1441األحد16أمن الشبكات432171عال12718185
0407:00-09-1441االثنين22تقنيات األنترنت438171عال12818346
1307:00-09-1441األربعاء4المترجمات445171عال12918186
1010:00-09-1441األحد15التفاعل بين األنسان والحاسب452171عال13018324
1310:00-09-1441األربعاء28محمد فيصل السلطانالتوحيد133171عقد13118297
1310:00-09-1441األربعاء17محمد فيصل السلطانالتوحيد133172عقد13218329
1310:00-09-1441األربعاء24محمد فيصل السلطانالتوحيد133173عقد13318210
1310:00-09-1441األربعاء34محمد فيصل السلطانالتوحيد133174عقد13418219
0607:00-09-1441األربعاء30عبداهلل عبدالرحمن التويميمهارات اإلتصال207171علم13518305
0607:00-09-1441األربعاء18عبداهلل عبدالرحمن التويميمهارات اإلتصال207172علم13618245
0607:00-09-1441األربعاء18عبداهلل عبدالرحمن التويميمهارات اإلتصال207173علم13718279
0410:00-09-1441االثنين37محمد عبدالرحمن محمد النصريالفقه200171فقه13818304
0410:00-09-1441االثنين23محمد عبدالرحمن محمد النصريالفقه200172فقه13918244
0410:00-09-1441االثنين25محمد عبدالرحمن محمد النصريالفقه200173فقه14018334
1207:00-09-1441الثالثاء25اسامه بن عبدالرحمن الداغريالفيزياء العامة103171فيز14118315
1207:00-09-1441الثالثاء22احمد محمود الخياطالفيزياء العامة103172فيز14218316
1207:00-09-1441الثالثاء23شريف نمر ابو الربالفيزياء العامة103173فيز14318320
1207:00-09-1441الثالثاء26مهند محمود الحمودالفيزياء العامة103174فيز14418362

د.قيصر عباس محمد عباس
د.غانيش كوما بيرومال

د.شاكر جيور خان
د.عادل إبراهيم السالم
د.عادل إبراهيم السالم
د.عادل إبراهيم السالم

د.محمد حسين فايز الخطيب
د.محمد حسين فايز الخطيب

د.سلطان سعود القحطاني
د.عالء الدين سيد احمد
د.عالء الدين سيد احمد

د.عيسى بن عبداهلل عيسى العيسى
د.عيسى بن عبداهلل عيسى العيسى

أ.د.هاشمي بن احمد بن ناصر
د.عبداهلل بن محمد البراك

د.عبداهلل بن ابراهيم بن عبداهلل المسيحل
د.ياسين محمد طاهر دعداع

أ.د.هاشمي بن احمد بن ناصر
د.غانيش كوما بيرومال

د.ميالد محمد التزغدانتي
د.قيصر عباس محمد عباس

د.عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن البراك
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الوقت )ص(ر. المرجعي
1210:00-09-1441الثالثاء26علي صالح حناشفيزياء تطبيقية104171فيز14518318
1210:00-09-1441الثالثاء26علي صالح حناشفيزياء تطبيقية104172فيز14618319
1210:00-09-1441الثالثاء13علي صالح حناشفيزياء تطبيقية104173فيز14720118
1210:00-09-1441الثالثاء11علي صالح حناشفيزياء تطبيقية104174فيز14820119
1110:00-09-1441االثنين14خالد بن جريد الجريدمبادئ االقتصاد100171قصد14918179
1110:00-09-1441االثنين30خالد بن جريد الجريدمبادئ االقتصاد100172قصد15018243
1110:00-09-1441االثنين30خالد بن جريد الجريدمبادئ االقتصاد100173قصد15118214
1307:00-09-1441األربعاء36صالح غرم اهلل الزهرانيأسس نظم المعلومات201171نال15220145
1307:00-09-1441األربعاء36أسس نظم المعلومات201172نال15320161
0710:00-09-1441الخميس14برمجة الويب203171نال15418258
0710:00-09-1441الخميس19برمجة الويب203172نال15518259
0407:00-09-1441االثنين11مقدمة في قواعد البيانات229171نال15618371
1010:00-09-1441األحد10تحليل وتصميم النظم309171نال15718267
1010:00-09-1441األحد10تحليل وتصميم النظم309172نال15818274
1010:00-09-1441األحد12تحليل وتصميم النظم309173نال15918352
0610:00-09-1441األربعاء22مقدمة في قواعد البيانات320171نال16018202
0610:00-09-1441األربعاء16مقدمة في قواعد البيانات320172نال16118323
0610:00-09-1441األربعاء17مقدمة في قواعد البيانات320173نال16228835
0407:00-09-1441االثنين1مقدمة في قواعد البيانات320179نال16328224
1007:00-09-1441األحد8نظم دعم اتخاذ القرار332171نال16418277
1007:00-09-1441األحد36نظم دعم اتخاذ القرار332172نال16518281
1007:00-09-1441األحد11تحليل وتصميم النظم339171نال16618389
0710:00-09-1441الخميس9إدارة قواعد البيانات التطبيقية371171نال16718268
0710:00-09-1441الخميس5إدارة قواعد البيانات التطبيقية371172نال16818275
1307:00-09-1441األربعاء19هندسة المتطلبات394171نال16920279
1307:00-09-1441األربعاء12هندسة المتطلبات394172نال17018257
1410:00-09-1441الخميس11موضوعات مختارة في نظم المعلوما395171نال17118260
1410:00-09-1441الخميس18موضوعات مختارة في نظم المعلوما395172نال17218261
0607:00-09-1441األربعاء13موضوعات مختارة في نظم المعلوما396171نال17318262
0607:00-09-1441األربعاء20موضوعات مختارة في نظم المعلوما396172نال17418264
1210:00-09-1441الثالثاء9موضوعات مختارة في نظم المعلوما397171نال17518263
1210:00-09-1441الثالثاء10موضوعات مختارة في نظم المعلوما397172نال17618265
0407:00-09-1441االثنين8تصميم وبناء األعمال اإللكتروني414171نال17718199
0407:00-09-1441االثنين26تصميم وبناء األعمال اإللكتروني414172نال17818195
0507:00-09-1441الثالثاء13أمن المعلومات433171نال17918211
0507:00-09-1441الثالثاء21أمن المعلومات433172نال18018216

د.محمد بدر الدين خان
أ.بافلوس نيكواليس
أ.بافلوس نيكواليس

د.محمد علي ناندوساب كادنبور
د.مظاهر ال حق عبدال حسنات
د.مظاهر ال حق عبدال حسنات
د.محمد علي ناندوساب كادنبور

أ.بافلوس نيكواليس
أ.د.مطلق بن بدر العتيبي

د.محمد سعد صالح
د.محمد علي ناندوساب كادنبور

أ.د.عبدالرؤوف بايق مرزانيمات
أ.د.عبدالرؤوف بايق مرزانيمات
د.محمد علي ناندوساب كادنبور

د.عبالقادر سداقر جيالني
د.عبالقادر سداقر جيالني

د.محمد سعد صالح
د.محمد سعد صالح
د.وليد محمد رشايدة
د.وليد محمد رشايدة

د.محمد بدر الدين خان
د.محمد بدر الدين خان
د.عمر عبداهلل الشثري
د.رعد عبداهلل التركي

د.ماجد سليمان الرويثي
د.ماجد سليمان الرويثي

د.طاهر عبداهلل سالم الزهراني
د.طاهر عبداهلل سالم الزهراني
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الوقت )ص(ر. المرجعي
1010:00-09-1441األحد16إدارة المشاريع441171نال18118212
1010:00-09-1441األحد14إدارة المشاريع441172نال18218215
1207:00-09-1441الثالثاء6نظم معلومات المؤسسات459171نال18318399
0507:00-09-1441الثالثاء26احمد محمد عبداهلل الشهري140171نجل18418307
0507:00-09-1441الثالثاء15سلمان علي الغامدي140172نجل18518312
0507:00-09-1441الثالثاء21احمد محمد عبداهلل الشهري140173نجل18618353
0510:00-09-1441الثالثاء27عبدالرحمن بن احمد العليوي141171نجل18724002
0510:00-09-1441الثالثاء32عبدالرحمن بن احمد العليوي141172نجل18824003
0510:00-09-1441الثالثاء18عبدالعزيز سليمان ابا الخيل190171نجل18918288
0510:00-09-1441الثالثاء26عبدالرحمن بن احمد العليوي190172نجل19018372
0510:00-09-1441الثالثاء9زياد بن عبدالعزيز المشعل190173نجل19118373
0510:00-09-1441الثالثاء15عبدالعزيز سليمان ابا الخيل190174نجل19220162
0510:00-09-1441الثالثاء22احمد محمد عبداهلل الشهري190175نجل19320163
0510:00-09-1441الثالثاء6زياد بن عبدالعزيز المشعل190176نجل19420164
0507:00-09-1441الثالثاء10عبدالعزيز سليمان ابا الخيلالكتابة التقنية208171نجل19518330
0507:00-09-1441الثالثاء10عبدالعزيز سليمان ابا الخيلالكتابة التقنية208172نجل19618286
0507:00-09-1441الثالثاء30احمد محمد عبداهلل الشهريالكتابة التقنية208173نجل19718222
0507:00-09-1441الثالثاء16سلمان علي الغامديالكتابة التقنية208174نجل19818224
0507:00-09-1441الثالثاء28عبدالعزيز سليمان ابا الخيلالكتابة التقنية208175نجل19918250
1410:00-09-1441الخميس36سليمان بن عبدالعزيز العيونيالنحو104171نحو20018298
1410:00-09-1441الخميس26صالح بن عبدالعزيز العبداللطيفالنحو104172نحو20118328
1410:00-09-1441الخميس34صالح بن عبدالعزيز العبداللطيفالنحو104173نحو20218332
1410:00-09-1441الخميس18خليل بن ابراهيم العباسالنحو التطبيقي201171نحو20318345

د.ماجد عبدالعزيز البريثن
د.ماجد عبدالعزيز البريثن

د.وليد محمد رشايدة
1اللغة اإلنجليزية 
1اللغة اإلنجليزية 
1اللغة اإلنجليزية 

2انجليزي 
2انجليزي 

2اللغة اإلنجليزية 
2اللغة اإلنجليزية 
2اللغة اإلنجليزية 
2اللغة اإلنجليزية 
2اللغة اإلنجليزية 
2اللغة اإلنجليزية 
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