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2608:00-04-1441اإلثنين252c-214الغامدي حامد علي رباب.دواإلحصاء االحتماالت في مقدمة111371احص113749

2608:00-04-1441اإلثنين362c-215السبيعي فيصل عمشاء.دواإلحصاء االحتماالت في مقدمة111372احص213750

2608:00-04-1441اإلثنين332c-217سلطانة سلطانة سوبيا.دواإلحصاء االحتماالت في مقدمة111373احص311854

2510:15-04-1441األحد62c-323الشمري خلف احمد.دالعربي التحرير102371ادب411856

2710:15-04-1441الثالثاء92c-424الوادي فؤاد حنان.أالمعلومات تقنية أساسيات280371تال513751

2710:15-04-1441الثالثاء292c-314الحربي عبدهللا عبير.أالمعلومات تقنية أنظمة281371تال613086

2710:15-04-1441الثالثاء282c-315الحربي عبدهللا عبير.أالمعلومات تقنية أنظمة281372تال717261

2708:00-04-1441الثالثاء142c-323الوادي فؤاد حنان.أوالحاسب اإلنسان بين التفاعل300371تال812108

2710:15-04-1441الثالثاء222c-215التميم عبدالعزيز ايمان.أالمشاريع إدارة301371تال913209

2710:15-04-1441الثالثاء272c-217التميم عبدالعزيز ايمان.أالمشاريع إدارة301372تال1017292

2210:15-04-1441الخميس192c-217عامر بن حاتم هديل.أالمعلومات أمن310371تال1113219

1810:15-04-1441األحد252c-218الغنام ناصر فهد سمية.أالبيانات قواعد مبادئ320371تال1213077

2508:00-04-1441األحد263c-323عامر بن حاتم هديل.أالمتقدمة البيانات قواعد321371تال1313220

1810:15-04-1441األحد242c-114علي محمد عثمان ايات.دالعمارة أساسيات331271تال1411864

1810:15-04-1441األحد122c-114علي محمد عثمان ايات.دالعمارة أساسيات331272تال1513868

2208:00-04-1441الخميس152c-418السماعيل محمد شادن.أالحاسب شبكات340371تال1613210

2208:00-04-1441الخميس302c-418السماعيل محمد شادن.أالحاسب شبكات340372تال1717301

2908:00-04-1441الخميس102c-214السالمه عبدهللا ساره.أالشبكات أمن341371تال1818153

2908:00-04-1441الخميس122c-215السالمه عبدهللا ساره.أالشبكات أمن341372تال1925716

2508:00-04-1441األحد122c-424العوض ابراهيم منى.أوالالسلكية المتنقلة الحوسبة342371تال2013869

2508:00-04-1441األحد72c-424العوض ابراهيم منى.أوالالسلكية المتنقلة الحوسبة342372تال2112202

2208:00-04-1441الخميس52c-423المحمود صالح هند.أالتشغيل نظم360371تال2213341

2208:00-04-1441الخميس162c-423المحمود صالح هند.أالتشغيل نظم360372تال2313217

1808:00-04-1441األحد232c-324الراشد احمد سارة.أالويب أنظمة390371تال2413616

1808:00-04-1441األحد102c-224الراشد احمد سارة.أالويب أنظمة390372تال2517302

2208:00-04-1441الخميس162c-218الوادي فؤاد حنان.أالمعلومات تقنية حوكمة412371تال2614295

2208:00-04-1441الخميس92c-218الوادي فؤاد حنان.أالمعلومات تقنية حوكمة412372تال2711986

2010:15-04-1441الثالثاء192c-314العوض ابراهيم منى.أالمشاريع نظم413271تال2814913

2710:15-04-1441الثالثاء22c-424المحمود صالح هند.أالحاسب أخالقيات420271تال2913218

2010:15-04-1441الثالثاء382c-214الصانع محمد نوال.دالنبوية السيرة101371ترخ3013213

2010:15-04-1441الثالثاء392c-215الدغيلبي عيد موضي.أالنبوية السيرة101372ترخ3113208

2008:00-04-1441الثالثاء262c-418الراشد عثمان عبدالرحمن بنت هيفاء.أالسعودية العربية المملكة تاريخ102371ترخ3217393

2708:00-04-1441الثالثاء202c-424السكيت فيصل نوف.داإلسالمية الثقافة101371ثقف3313756

1441 الجامعي العام-  األول الدراسي الفصل-  والمعلومات الحاسب علوم كلية-  طالبات-  النهائية االختبارات جدول
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2708:00-04-1441الثالثاء412c-317الراجحي علي في.د1 المحاسبة مبادئ100371حسب3412820

2808:00-04-1441األربعاء142c-217اللحيدان حمد ريا.داألعمال إدارة في مقدمة100371دار3512818

2808:00-04-1441األربعاء222c-217اللحيدان حمد ريا.داألعمال إدارة في مقدمة100372دار3612819

2808:00-04-1441األربعاء382c-218اللحيدان حمد ريا.داألعمال إدارة في مقدمة100373دار3713873

1810:15-04-1441األحد172c-217عامر بن حاتم هديل.أالمعلومات شبكات330371دال3829243

2508:00-04-1441األحد32c-323العسكر بدر سعد أريج.دلإلنترنت المعلوماتية التطبيقات391371دال3912700

1810:15-04-1441األحد112c-323الدبيان سليمان بن ابراهيم بنت موضي.دالمعلومات استرجاع401371دال4012701

2010:15-04-1441الثالثاء32c-314السالم عبدالعزيز العنود.دوتشريعاتها المعلومات أخالقيات411371دال4112813

2210:15-04-1441الخميس152c-323الغانم عبدالرحمن هند.د.أالرقمية المكتبات421371دال4212814

2610:15-04-1441اإلثنين122c-323عافية السيد هند.داإللكترونية السجالت إدارة431371دال4312815

1808:00-04-1441األحد122c-423الغانم عبدالرحمن هند.د.أالمعلومات تسويق451371دال4412816

2108:00-04-1441األربعاء112c-323السالم سالم امل.داإللكتروني النشر461371دال4512817

2710:15-04-1441الثالثاء212c-218مؤمنة محمد اعتماد.دالمعلومات إدارة أساسيات211371دام4613078

2710:15-04-1441الثالثاء122c-214السليمي محمد علياء.دالمعلومات إدارة أساسيات211372دام4714423

2710:15-04-1441الثالثاء152c-214السليمي محمد علياء.دوالمجتمع المعلومات212371دام4813337

2210:15-04-1441الخميس142c-424العوشن سعد مريم.دالحاسب أخالقيات213371دام4913338

2908:00-04-1441الخميس202c-218الغانم عبدهللا منى.دالمعلومات وخدمات مصادر231371دام5013339

2710:15-04-1441الثالثاء112c-323العيد ابراهيم سارة.أوالمعلومات اإلنسان بين التفاعل314371دام5113342

2808:00-04-1441األربعاء242c-115الغانم عبدهللا منى.دالمعلومات وسياسات أنظمة315371دام5211991

2910:15-04-1441الخميس122c-315عافية السيد هند.دالمعلومات تنظيم321371دام5313216

2610:15-04-1441اإلثنين182c-424العسكر بدر سعد أريج.دالمحتوى إدارة322371دام5411992

1808:00-04-1441األحد172c-323الدبيان سليمان بن ابراهيم بنت موضي.دالمعلومات استرجاع323371دام5512106

2110:15-04-1441األربعاء22c-214الشيخ ال محمد عبدالعزيز نورة.أالتطبيقات تطوير341371دام5614430

2508:00-04-1441األحد72c-423العريني عبدهللا عبير.أالمشاريع إدارة351371دام5714431

1808:00-04-1441األحد42c-415السويدان ناصر لولوه.دالبيانات في التنقيب371371دام5814432

2208:00-04-1441الخميس92c-323المقرن عبدالمحسن نهى.أالسحابية الحوسبة442371دام5917484

1808:00-04-1441األحد102c-323العريني عبدهللا عبير.أالبيانات وقياسات تحليل472371دام6017486

2610:15-04-1441اإلثنين202c-214المقرن عبدالمحسن نهى.أاألعمال قطاع معلومات إدارة481371دام6118143

2508:00-04-1441األحد342c-217السبيعي فيصل عمشاء.د1 والتكامل التفاضل حساب101371ريض6225842

2508:00-04-1441األحد322c-118العمري محمد ناديه.د1 والتكامل التفاضل حساب101372ريض6325845

2508:00-04-1441األحد392c-315الرامي ناصر رحاب.د1 والتكامل التفاضل حساب101373ريض6425846

2508:00-04-1441األحد292c-317الرامي ناصر رحاب.د1 والتكامل التفاضل حساب101374ريض6529239

2508:00-04-1441األحد372c-218السبيعي فيصل عمشاء.د1 والتكامل التفاضل حساب101375ريض6625848
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2508:00-04-1441األحد412c-417السحيباني علي بلسم.دالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب113371ريض6712944

2508:00-04-1441األحد353c-114الماضي محمد هند.أالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب113372ريض6812945

2508:00-04-1441األحد222c-418السحيباني علي بلسم.دالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب113373ريض6917498

2508:00-04-1441األحد363c-115العنزي شيبان مها.أالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب113374ريض7017510

2508:00-04-1441األحد223c-117بيجم بيجم محمدية.دالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب113375ريض7118141

2508:00-04-1441األحد253c-118العنزي شيبان مها.أالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب113376ريض7211989

2510:15-04-1441األحد132c-215الزهراني عبدهللا دالل.أالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب114371ريض7312937

2510:15-04-1441األحد262c-217البريكان عبدالجليل موضي.أالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب114372ريض7412938

2510:15-04-1441األحد292c-218البريكان عبدالجليل موضي.أالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب114373ريض7511853

2510:15-04-1441األحد122c-215الزهراني عبدهللا دالل.أالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب114374ريض7615392

2508:00-04-1441األحد162c-214الزهراني سعد سحر.أتفاضلية ومعادالت جبرخطي227371ريض7712939

2508:00-04-1441األحد352c-114المهنا ابراهيم نسرين.أتفاضلية ومعادالت جبرخطي227372ريض7812940

2508:00-04-1441األحد352c-115المهنا ابراهيم نسرين.أتفاضلية ومعادالت جبرخطي227373ريض7917525

2508:00-04-1441األحد332c-117المهنا ابراهيم نسرين.أتفاضلية ومعادالت جبرخطي227374ريض8017526

2508:00-04-1441األحد332c-215الزهراني سعد سحر.أتفاضلية ومعادالت جبرخطي227375ريض8117527

2208:00-04-1441الخميس192c-115العابد سلمان صالح سهى.أمحددة تراكيب104371عال8212098

2208:00-04-1441الخميس312c-117العابد سلمان صالح سهى.أمحددة تراكيب104372عال8312099

2208:00-04-1441الخميس242c-214الرقيق عبدالسالم عبدالفتاح سوار.دمحددة تراكيب104373عال8413215

2208:00-04-1441الخميس262c-215الشبل عبدالرحمن منيره.أمحددة تراكيب104374عال8517658

2208:00-04-1441الخميس182c-214الرقيق عبدالسالم عبدالفتاح سوار.دمحددة تراكيب104375عال8617659

2208:00-04-1441الخميس252c-217العتيبي صقر مضاوي.أمحددة تراكيب104376عال8717661

2208:00-04-1441الخميس252c-118العابد سلمان صالح سهى.أمحددة تراكيب104377عال8812097

2210:15-04-1441الخميس162c-214العتيبي صقر مضاوي.أالرقمي المنطق106371عال8912101

2210:15-04-1441الخميس132c-214العتيبي صقر مضاوي.أالرقمي المنطق106372عال9012102

2208:00-04-1441الخميس322c-314البالع رشيد محمد صفا.أ1 محددة تراكيب114371عال9125843

2208:00-04-1441الخميس312c-315الشدي سعد عبير.أ1 محددة تراكيب114372عال9225849

2208:00-04-1441الخميس252c-414العفيدلي محمد أمجاد.أ1 محددة تراكيب114373عال9325850

2208:00-04-1441الخميس262c-317الشدي سعد عبير.أ1 محددة تراكيب114374عال9425851

2208:00-04-1441الخميس242c-318البالع رشيد محمد صفا.أ1 محددة تراكيب114375عال9525852

2208:00-04-1441الخميس312c-415العفيدلي محمد أمجاد.أ1 محددة تراكيب114376عال9625853

1808:00-04-1441األحد222c-118المطير سعود لينه.أ1الحاسبات برمجة140371عال9713080

1808:00-04-1441األحد252c-215العبدالكريم ابراهيم خولة.أ1الحاسبات برمجة140372عال9813081

1808:00-04-1441األحد202c-117المطيري محمد فيصل جوزاء.أ1الحاسبات برمجة140373عال9913084
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1808:00-04-1441األحد232c-214الدايل ابراهيم خليل هيفاء.أ1الحاسبات برمجة140374عال10017716

1808:00-04-1441األحد212c-117العنزي عايد انتصار.أ1الحاسبات برمجة140375عال10117671

1808:00-04-1441األحد242c-214العمر عبدالرحمن دانية.أ1الحاسبات برمجة140376عال10217673

1808:00-04-1441األحد252c-218العتيبي خالد بسمه.أ1الحاسبات برمجة140377عال10317675

1808:00-04-1441األحد242c-218العتيبي خالد بسمه.أ1الحاسبات برمجة140378عال10417676

1810:15-04-1441األحد272c-115الرشود ايمان.أ2 الحاسبات برمجة141371عال10515423

1810:15-04-1441األحد282c-117العواد عبدالعزيز عبدالرحمن حصه.أ2 الحاسبات برمجة141372عال10612104

1810:15-04-1441األحد262c-118العواد عبدالعزيز عبدالرحمن حصه.أ2 الحاسبات برمجة141373عال10712105

1808:00-04-1441األحد242c-217المسلم محمد منان.أالحاسبات برمجة في مقدمة150371عال10825844

1808:00-04-1441األحد233c-117السعران سعد نوره.أالحاسبات برمجة في مقدمة150372عال10925854

1808:00-04-1441األحد263c-117البلوي فهد تهاني.دالحاسبات برمجة في مقدمة150373عال11025855

1808:00-04-1441األحد242c-215العبدالكريم ابراهيم خولة.أالحاسبات برمجة في مقدمة150374عال11125856

1808:00-04-1441األحد262c-523السدراني صالح آرام.دالحاسبات برمجة في مقدمة150375عال11225857

1808:00-04-1441األحد242c-217العويشق عبدهللا عريب.دالحاسبات برمجة في مقدمة150376عال11325858

1808:00-04-1441األحد242c-118المطير سعود لينه.أالحاسبات برمجة في مقدمة150377عال11425859

1810:15-04-1441األحد42c-323الشدي سعد عبير.أالخوارزميات وتحليل تصميم215371عال11512218

2208:00-04-1441الخميس153c-114المسلم محمد صالح حياة.أالتجميع برمجة و حاسبات تنظيم220371عال11612220

2208:00-04-1441الخميس163c-114المسلم محمد صالح حياة.أالتجميع برمجة و حاسبات تنظيم220372عال11712221

2208:00-04-1441الخميس263c-115العتيبي خالد بسمه.أالتجميع برمجة و حاسبات تنظيم220373عال11818046

2208:00-04-1441الخميس243c-117العياضي عبدهللا وتين.أالتجميع برمجة و حاسبات تنظيم220374عال11918047

2208:00-04-1441الخميس163c-117العياضي عبدهللا وتين.أالتجميع برمجة و حاسبات تنظيم220375عال12018048

2210:15-04-1441الخميس392c-218العبدالكريم ابراهيم خولة.أالحاسبات عمارة221371عال12112222

2208:00-04-1441الخميس232c-424الدايل ابراهيم خليل هيفاء.أالحاسبات تنظيم224371عال12212223

2208:00-04-1441الخميس262c-417الصولي عبدالعزيز بسمه.أالحاسبات تنظيم224372عال12318049

2208:00-04-1441الخميس112c-417الصولي عبدالعزيز بسمه.أالحاسبات تنظيم224373عال12418050

2208:00-04-1441الخميس192c-114العنزي عايد انتصار.أالحاسبات أنظمة أساسيات225371عال12513079

2208:00-04-1441الخميس212c-114العنزي عايد انتصار.أالحاسبات أنظمة أساسيات225372عال12613844

1808:00-04-1441األحد222c-315الرشود ايمان.أالبيانات تراكيب242271عال12729168

1808:00-04-1441األحد262c-315المسلم محمد صالح حياة.أالبيانات تراكيب242371عال12812224

1808:00-04-1441األحد252c-317الزيد عبدالحميد إيمان.دالبيانات تراكيب242372عال12912225

1808:00-04-1441األحد222c-317الزيد عبدالحميد إيمان.دالبيانات تراكيب242373عال13012226

1808:00-04-1441األحد292c-417الصرامي ناصر والء.أالبيانات تراكيب242374عال13114822

1808:00-04-1441األحد262c-418الصرامي ناصر والء.أالبيانات تراكيب242375عال13214823
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1808:00-04-1441األحد232c-514الصالح بدر اسماء.دالبيانات تراكيب242376عال13314821

1808:00-04-1441األحد302c-517العصيمي محمد غاده.أالبيانات تراكيب242377عال13411803

1808:00-04-1441األحد253c-114الزهراني سعيد ساره.أالبيانات تراكيب242378عال13518051

1808:00-04-1441األحد273c-115الزهراني سعيد ساره.أالبيانات تراكيب242379عال13618052

2910:15-04-1441الخميس82c-318الزهراني سعيد ساره.أالبرمجيات هندسة310371عال13712328

1808:00-04-1441األحد332c-424الصرامي ناصر والء.أالتشغيل نظم322371عال13812330

1808:00-04-1441األحد143c-118الرقيق عبدالسالم عبدالفتاح سوار.دالتشغيل نظم322372عال13912331

1808:00-04-1441األحد223c-118الرقيق عبدالسالم عبدالفتاح سوار.دالتشغيل نظم322373عال14018062

1810:15-04-1441األحد232c-214الشبل عبدالرحمن منيره.أالحاسب شبكات330371عال14112332

1810:15-04-1441األحد332c-215الشبل عبدالرحمن منيره.أالحاسب شبكات330372عال14212333

2810:15-04-1441األربعاء162c-218العويشق عبدهللا عريب.داصطناعي ذكاء340371عال14312334

2808:00-04-1441األربعاء302c-117العمر عبدالرحمن دانية.أالبرمجة لغات مبادئ344371عال14412441

2808:00-04-1441األربعاء182c-118العمر عبدالرحمن دانية.أالبرمجة لغات مبادئ344372عال14518053

2208:00-04-1441الخميس263c-118الصالح بدر اسماء.دالبيانات قواعد مبادئ370371عال14612442

2208:00-04-1441الخميس213c-118الصالح بدر اسماء.دالبيانات قواعد مبادئ370372عال14718054

2108:00-04-1441األربعاء232c-114المطيري محمد فيصل جوزاء.أللحوسبة العددي التحليل401371عال14812448

2108:00-04-1441األربعاء252c-115المطيري محمد فيصل جوزاء.أللحوسبة العددي التحليل401372عال14913350

2508:00-04-1441األحد333c-424السدراني صالح آرام.دالرسومات نظرية403371عال15012576

1808:00-04-1441األحد232c-114العمرو امجاد.أالشبكات أمن432371عال15112444

1808:00-04-1441األحد52c-114العمرو امجاد.أالشبكات أمن432372عال15213206

1908:00-04-1441اإلثنين272c-215العواد عبدالعزيز عبدالرحمن حصه.أاألنترنت تقنيات438371عال15313754

1908:00-04-1441اإلثنين92c-217المطيري رشيد مزنه.داألنترنت تقنيات438372عال15429222

2808:00-04-1441األربعاء152c-114العصيمي محمد غاده.أالمترجمات445371عال15512445

2808:00-04-1441األربعاء152c-114العصيمي محمد غاده.أالمترجمات445372عال15615234

2510:15-04-1441األحد342c-114البلوي فهد تهاني.دوالحاسب األنسان بين التفاعل452371عال15712447

2810:15-04-1441األربعاء402c-214المنعم عبد آل محمد ريمة.دالتوحيد133371عقد15812577

2810:15-04-1441األربعاء272c-215الغضاض خالد امل.دالتوحيد133372عقد15912578

2810:15-04-1441األربعاء342c-217الجمعة محمد نوف.دالتوحيد133373عقد16012107

2108:00-04-1441األربعاء412c-117العيسى مشاعلاإلتصال مهارات207371علم16111984

2108:00-04-1441األربعاء282c-118العيسى مشاعلاإلتصال مهارات207372علم16211985

2108:00-04-1441األربعاء252c-214العتيبي مطلق عائشه.داإلتصال مهارات207373علم16317544

1910:15-04-1441اإلثنين132c-214الدغيم محمد منال.أالفقه200371فقه16412695

1910:15-04-1441اإلثنين412c-215الرشود محمد مبارك اماني.دالفقه200372فقه16512696
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2708:00-04-1441الثالثاء282c-114الميموني محمد اسماء.دالعامة الفيزياء103271فيز16618059

2708:00-04-1441الثالثاء392c-115العنزي فهد صيتة.دالعامة الفيزياء103371فيز16712579

2708:00-04-1441الثالثاء392c-214القصير محمد سجى.دالعامة الفيزياء103372فيز16812580

2708:00-04-1441الثالثاء392c-117الميموني محمد اسماء.دالعامة الفيزياء103373فيز16912581

2708:00-04-1441الثالثاء392c-217عثمان عبدالعظيم البدري علي بسمة.أالعامة الفيزياء103374فيز17013622

2708:00-04-1441الثالثاء402c-314جصوم محمد هنادي.دالعامة الفيزياء103375فيز17113623

2708:00-04-1441الثالثاء222c-218عثمان عبدالعظيم البدري علي بسمة.أالعامة الفيزياء103376فيز17218055

2708:00-04-1441الثالثاء292c-215القصير محمد سجى.دالعامة الفيزياء103377فيز17318056

2708:00-04-1441الثالثاء392c-118الميموني محمد اسماء.دالعامة الفيزياء103378فيز17418057

2708:00-04-1441الثالثاء262c-315العنزي فهد صيتة.دالعامة الفيزياء103379فيز17518058

2710:15-04-1441الثالثاء242c-317جصوم محمد هنادي.دتطبيقية فيزياء104271فيز17611988

2610:15-04-1441اإلثنين252c-215المانع عبدالرحمن وعد.داالقتصاد مبادئ100371قصد17711982

2610:15-04-1441اإلثنين432c-217المانع عبدالرحمن وعد.داالقتصاد مبادئ100372قصد17811983

2808:00-04-1441األربعاء162c-214العتيبي مرزوق العنود.أالمعلومات نظم الى مدخل200371نال17913343

2808:00-04-1441األربعاء182c-215العتيبي مرزوق العنود.أالمعلومات نظم الى مدخل200372نال18017226

2210:15-04-1441الخميس212c-324الراشد احمد سارة.أالويب برمجة203371نال18113344

1908:00-04-1441اإلثنين172c-218جمعان بن ناصر محمد سارة.أالبيانات قواعد في مقدمة229371نال18213212

2510:15-04-1441األحد262c-117الحسيني حسن عبدالعزيز هيفاء.أالنظم وتصميم تحليل309371نال18313345

2510:15-04-1441األحد242c-118الحسيني حسن عبدالعزيز هيفاء.أالنظم وتصميم تحليل309372نال18425717

2510:15-04-1441األحد222c-214الحربي عبدهللا عبير.أالنظم وتصميم تحليل309373نال18529153

2110:15-04-1441األربعاء112c-218جمعان بن ناصر محمد سارة.أالبيانات قواعد في مقدمة320371نال18613346

2110:15-04-1441األربعاء92c-214جمعان بن ناصر محمد سارة.أالبيانات قواعد في مقدمة320372نال18713476

2508:00-04-1441األحد162c-423العتيبي مرزوق العنود.أالقرار اتخاذ دعم نظم332371نال18813477

2508:00-04-1441األحد102c-323الداود سعد عبدالمحسن أسيل.أالنظم وتصميم تحليل339371نال18913624

2210:15-04-1441الخميس182c-215الغنام ناصر فهد سمية.أالتطبيقية البيانات قواعد إدارة371371نال19013478

2210:15-04-1441الخميس192c-215الحسون عبدالرحمن نجالء.أالتطبيقية البيانات قواعد إدارة371372نال19129245

2808:00-04-1441األربعاء92c-315الداود سعد عبدالمحسن أسيل.أالمتطلبات هندسة394371نال19213480

2808:00-04-1441األربعاء62c-315الداود سعد عبدالمحسن أسيل.أالمتطلبات هندسة394372نال19317227

2910:15-04-1441الخميس272c-317علي محمد عثمان ايات.دالمعلوما نظم في مختارة موضوعات395371نال19413481

2108:00-04-1441األربعاء262c-215العنزي مرضي بدريه.أالمعلوما نظم في مختارة موضوعات396371نال19513482

2108:00-04-1441األربعاء12c-215الدهش عبدهللا لجين.دالمعلوما نظم في مختارة موضوعات396372نال19629434

2710:15-04-1441الثالثاء132c-318الدخيل سليمان ميسون.دالمعلوما نظم في مختارة موضوعات397371نال19713484

1908:00-04-1441اإلثنين262c-214الشيخ آل عبدالحميد موضي.أاإللكتروني األعمال وبناء تصميم414371نال19813485
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2008:00-04-1441الثالثاء292c-415تركستاني محمد فاطمه.دالمعلومات أمن433371نال19913612

2008:00-04-1441الثالثاء202c-417تركستاني محمد فاطمه.دالمعلومات أمن433372نال20013613

2510:15-04-1441األحد292c-115الدهش عبدهللا لجين.دالمشاريع إدارة441371نال20113614

2708:00-04-1441الثالثاء22c-323العنزي مرضي بدريه.أالمؤسسات معلومات نظم459371نال20211717

2908:00-04-1441الخميس92c-217الشيخ ال محمد عبدالعزيز نورة.أالمعلومات أمن489371نال20317229

2008:00-04-1441الثالثاء372c-118الحقيل عبدالرحمن محمد ابرار.أ1 اإلنجليزية اللغة140271نجل20417231

2008:00-04-1441الثالثاء362c-214الحقيل عبدالرحمن محمد روابي.د1 اإلنجليزية اللغة140371نجل20513617

2008:00-04-1441الثالثاء342c-215الحقيل عبدالرحمن محمد روابي.د1 اإلنجليزية اللغة140372نجل20612941

2008:00-04-1441الثالثاء352c-217الحقيل عبدالرحمن محمد روابي.د1 اإلنجليزية اللغة140373نجل20713085

2008:00-04-1441الثالثاء332c-218الحقيل عبدالرحمن محمد بنت امتنان.د1 اإلنجليزية اللغة140374نجل20813486

2008:00-04-1441الثالثاء352c-314الحقيل عبدالرحمن محمد بنت امتنان.د1 اإلنجليزية اللغة140375نجل20913625

2008:00-04-1441الثالثاء282c-315الحقيل عبدالرحمن محمد بنت امتنان.د1 اإلنجليزية اللغة140376نجل21017233

2008:00-04-1441الثالثاء312c-317السليمان عبدالعزيز عبدالرحمن نجالء.أ1 اإلنجليزية اللغة140377نجل21117234

2008:00-04-1441الثالثاء262c-318السليمان عبدالعزيز عبدالرحمن نجالء.أ1 اإلنجليزية اللغة140378نجل21217235

2008:00-04-1441الثالثاء402c-414السليمان عبدالعزيز عبدالرحمن نجالء.أ1 اإلنجليزية اللغة140379نجل21317236

2010:15-04-1441الثالثاء232c-217الدوسري حضرم منيرة.أ2 اإلنجليزية اللغة190371نجل21413618

2010:15-04-1441الثالثاء272c-218السبيعي ابراهيم اميره.د2 اإلنجليزية اللغة190372نجل21515438

2008:00-04-1441الثالثاء282c-114الحقيل عبدالرحمن محمد ابرار.أالتقنية الكتابة208371نجل21613619

2008:00-04-1441الثالثاء362c-115الدنياوي سالم خالد اريج.أالتقنية الكتابة208372نجل21713620

2008:00-04-1441الثالثاء352c-117الدنياوي سالم خالد اريج.أالتقنية الكتابة208373نجل21813621

2910:15-04-1441الخميس442c-214السعيد عبدالعزيز سارة.أالنحو104371نحو21912942

2910:15-04-1441الخميس412c-215السلمي مهدي رحمة.دالنحو104372نحو22012943

2910:15-04-1441الخميس382c-217القحطاني علي تركيه.دالنحو104373نحو22117259

2910:15-04-1441الخميس422c-218المستحي محمد منى.أالنحو104374نحو22217260

2910:15-04-1441الخميس312c-314احمد حسين محمد حمادة.دالتطبيقي النحو201271نحو22311862


