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2608:00-04-1441اإلثنين413030البطل السيد ابراهيم.دواإلحصاء االحتماالت في مقدمة111171احص122377

2608:00-04-1441اإلثنين273029غربال بن الصادق انيس.دواإلحصاء االحتماالت في مقدمة111172احص222396

2608:00-04-1441اإلثنين343051الدخيل ناصر محمد عبدالرحمن.دواإلحصاء االحتماالت في مقدمة111173احص322429

2608:00-04-1441اإلثنين383139الدخيل ناصر محمد عبدالرحمن.دواإلحصاء االحتماالت في مقدمة111174احص422343

2510:15-04-1441األحد153027النهابي عبدالرحمن بن علي.دالعربي التحرير102171ادب522481

2710:15-04-1441الثالثاء83026العمري عمر فهد.دالمعلومات تقنية أساسيات280171تال622294

2710:15-04-1441الثالثاء143026العمري عمر فهد.دالمعلومات تقنية أساسيات280172تال725404

2710:15-04-1441الثالثاء153165القحطاني خالد ناصر فهد.دالمعلومات تقنية أنظمة281171تال822348

2710:15-04-1441الثالثاء193139طالب محمد امير.دالمعلومات تقنية أنظمة281172تال925405

2708:00-04-1441الثالثاء133040محمد ابراهيم محمد مندور.دوالحاسب اإلنسان بين التفاعل300171تال1022436

2710:15-04-1441الثالثاء313028الشهري محمد بدر.دالمشاريع إدارة301171تال1122447

2210:15-04-1441الخميس213166الشهري محمد بدر.دالمعلومات أمن310171تال1222448

1810:15-04-1441األحد83165المنصور عبدهللا ابراهيم.دالبيانات قواعد مبادئ320171تال1322437

2508:00-04-1441األحد253149كادنبور ناندوساب علي محمد.دالمتقدمة البيانات قواعد321171تال1422484

2210:15-04-1441الخميس13165قطب السيد قطب ياسر.دالمتقدمة البيانات قواعد321172تال1529353

1810:15-04-1441األحد63166محمد ابراهيم محمد مندور.دالعمارة أساسيات331171تال1622451

2208:00-04-1441الخميس293147الوابل عبدالعزيز عبداالله.دالحاسب شبكات340171تال1722445

2908:00-04-1441الخميس53026الشهري محمد بدر.دالشبكات أمن341171تال1822460

2508:00-04-1441األحد213150الوابل عبدالعزيز عبداالله.دوالالسلكية المتنقلة الحوسبة342171تال1922482

2208:00-04-1441الخميس133148مسلم علي مقبول مهنا.دالتشغيل نظم360171تال2022438

1808:00-04-1441األحد283169المنصور عبدهللا ابراهيم.دالويب أنظمة390171تال2122446

2208:00-04-1441الخميس193149القحطاني خالد ناصر فهد.دالمعلومات تقنية حوكمة412171تال2222452

2010:15-04-1441الثالثاء223030الوابل عبدالعزيز عبداالله.دالمشاريع نظم413171تال2322498

2710:15-04-1441الثالثاء173139طالب محمد امير.دالحاسب أخالقيات420171تال2422363

2010:15-04-1441الثالثاء363051المغيري هايف بدر.دالنبوية السيرة101171ترخ2511567

2010:15-04-1441الثالثاء363139الحربي ذعار بدر.دالنبوية السيرة101172ترخ2611568

2008:00-04-1441الثالثاء83043السميري بكري عوض.دالسعودية العربية المملكة تاريخ102171ترخ2725407

2708:00-04-1441الثالثاء183043النجيب محمد بن علي.داإلسالمية الثقافة101171ثقف2822454

2708:00-04-1441الثالثاء133051عفيفي حمدي خالد.د1 المحاسبة مبادئ100171حسب2922269

2708:00-04-1441الثالثاء173051عفيفي حمدي خالد.د1 المحاسبة مبادئ100172حسب3022338

2708:00-04-1441الثالثاء163139عفيفي حمدي خالد.د1 المحاسبة مبادئ100173حسب3122369

2808:00-04-1441األربعاء173051عيد آل سعد ناصر بن عبدهللا.داألعمال إدارة في مقدمة100171دار3222282
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2808:00-04-1441األربعاء343139عيد آل سعد ناصر بن عبدهللا.داألعمال إدارة في مقدمة100172دار3322359

2808:00-04-1441األربعاء253051عيد آل سعد ناصر بن عبدهللا.داألعمال إدارة في مقدمة100173دار3422366

2708:00-04-1441الثالثاء33041عيد آل سعد ناصر بن عبدهللا.دالشاملة الجودة إدارة462171دار3522287

1908:00-04-1441اإلثنين23030الغفيلي عبدالعزيز علي ايمن.دالمعلومات خدمات301171دال3622345

1810:15-04-1441األحد133167كادنبور ناندوساب علي محمد.دالمعلومات شبكات330171دال3722326

2710:15-04-1441الثالثاء23051عبيد محمد عصام.دالمتقدم المحتوى تحليل361171دال3822317

2508:00-04-1441األحد33151العبيدهللا حمود محمد احمد.دلإلنترنت المعلوماتية التطبيقات391171دال3922325

1810:15-04-1441األحد23168العبيدهللا حمود محمد احمد.دالمعلومات استرجاع401171دال4022328

2010:15-04-1441الثالثاء83026الشايع عبدهللا محمد عبدهللا.دوتشريعاتها المعلومات أخالقيات411171دال4122318

2210:15-04-1441الخميس93026الخريجي سعد ناصر بن صالح.دالرقمية المكتبات421171دال4222319

2610:15-04-1441اإلثنين113028المبارك عبدالرحمن عبدهللا بندر.داإللكترونية السجالت إدارة431171دال4322320

1808:00-04-1441األحد43156الخريجي سعد ناصر بن صالح.دالمعلومات تسويق451171دال4422321

2108:00-04-1441األربعاء73029العبيدهللا حمود محمد احمد.داإللكتروني النشر461171دال4522322

2710:15-04-1441الثالثاء283051الشايع عبدهللا محمد عبدهللا.دالمعلومات إدارة أساسيات211171دام4622461

2710:15-04-1441الثالثاء123051الشايع عبدهللا محمد عبدهللا.دوالمجتمع المعلومات212171دام4722464

2210:15-04-1441الخميس93027الغفيلي عبدالعزيز علي ايمن.دالحاسب أخالقيات213171دام4822463

2908:00-04-1441الخميس123027العلي سعد علي.دالمعلومات وخدمات مصادر231171دام4922462

2710:15-04-1441الثالثاء153029المبرز محمد ابراهيم عبدهللا.دوالمعلومات اإلنسان بين التفاعل314171دام5022480

2808:00-04-1441األربعاء33026العلي سعد علي.دالمعلومات وسياسات أنظمة315171دام5122496

2910:15-04-1441الخميس143026الخريجي سعد ناصر بن صالح.دالمعلومات تنظيم321171دام5222479

2610:15-04-1441اإلثنين63029الغفيلي عبدالعزيز علي ايمن.دالمحتوى إدارة322171دام5322494

1808:00-04-1441األحد73157الطيار عبدالعزيز صالح بن محمد.دالمعلومات استرجاع323171دام5422495

2110:15-04-1441األربعاء53139كادنبور ناندوساب علي محمد.دالتطبيقات تطوير341171دام5522518

1808:00-04-1441األحد53160خان جيور شاكر.دالبيانات في التنقيب371171دام5622517

2208:00-04-1441الخميس43150الطيار عبدالعزيز صالح بن محمد.دالسحابية الحوسبة442171دام5725363

1808:00-04-1441األحد13161المبرز محمد ابراهيم عبدهللا.دالبيانات وقياسات تحليل472171دام5825362

2610:15-04-1441اإلثنين63030عبيد محمد عصام.داألعمال قطاع معلومات إدارة481171دام5925364

2508:00-04-1441األحد213026اليمين ابو زكريا ماجد.د1 والتكامل التفاضل حساب101171ريض6025881

2508:00-04-1441األحد283027العوفي عبدالرحمن عاصم.د1 والتكامل التفاضل حساب101172ريض6125882

2508:00-04-1441األحد373028علي محمد علي فرياد.د1 والتكامل التفاضل حساب101173ريض6225884

2508:00-04-1441األحد243029خضر بيومي معبد محمد.د1 والتكامل التفاضل حساب101174ريض6325885

2508:00-04-1441األحد333051خنفر احمد عمار.دالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب113171ريض6422331
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2508:00-04-1441األحد283030برقاوي عبدهللا عبدالكريم.دالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب113172ريض6522406

2508:00-04-1441األحد353167احمد محمد الطيب وليد.دالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب113173ريض6622455

2508:00-04-1441األحد283168احمد محمد الطيب وليد.دالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب113174ريض6722490

2508:00-04-1441األحد303169حسن اسماعيل التيجاني.دالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب113175ريض6825395

2510:15-04-1441األحد293165الخلف جاسم احمد.دالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب114171ريض6922381

2510:15-04-1441األحد243166خنفر احمد عمار.دالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب114172ريض7022385

2510:15-04-1441األحد163167علي محمد علي فرياد.دالتطبيقي والتكامل التفاضل حساب114173ريض7122473

2508:00-04-1441األحد353165نقندياب نقندياب ايريك.دتفاضلية ومعادالت جبرخطي227171ريض7222390

2508:00-04-1441األحد293166نقندياب نقندياب ايريك.دتفاضلية ومعادالت جبرخطي227172ريض7322422

2508:00-04-1441األحد273139خنفر احمد عمار.دتفاضلية ومعادالت جبرخطي227173ريض7422310

2208:00-04-1441الخميس363168كازي محمد الرحمن رضا.دمحددة تراكيب104171عال7522329

2208:00-04-1441الخميس263146ابراهيم السيد مصطفى.دمحددة تراكيب104172عال7622405

2208:00-04-1441الخميس363030احمد سيد الدين عالء.دمحددة تراكيب104173عال7722278

2208:00-04-1441الخميس273151البراك عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن.دمحددة تراكيب104174عال7822457

2208:00-04-1441الخميس363169كازي محمد الرحمن رضا.دمحددة تراكيب104175عال7922485

2210:15-04-1441الخميس333028كازي محمد الرحمن رضا.دالرقمي المنطق106171عال8022412

2210:15-04-1441الخميس283029قاسم نعمان سلطان.دالرقمي المنطق106172عال8122508

2210:15-04-1441الخميس263030العصيمي سعود محمد عبدالرحمن.دالرقمي المنطق106173عال8229112

2208:00-04-1441الخميس283026قاسم نعمان سلطان.د1 محددة تراكيب114171عال8325889

2208:00-04-1441الخميس293027قاسم نعمان سلطان.د1 محددة تراكيب114172عال8425890

2208:00-04-1441الخميس293028قاسم نعمان سلطان.د1 محددة تراكيب114173عال8525891

2208:00-04-1441الخميس253029قاسم نعمان سلطان.د1 محددة تراكيب114174عال8625893

1808:00-04-1441األحد273027العباد ناصر حمد بن سعد.د1الحاسبات برمجة140171عال8722330

1808:00-04-1441األحد203026العباد ناصر حمد بن سعد.د1الحاسبات برمجة140172عال8822404

1808:00-04-1441األحد243028العباد ناصر حمد بن سعد.د1الحاسبات برمجة140173عال8922279

1808:00-04-1441األحد183166البطحان مبارك مرضي مبارك.د1الحاسبات برمجة140174عال9022281

1808:00-04-1441األحد263029البراك عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن.د1الحاسبات برمجة140175عال9122332

1808:00-04-1441األحد263167البطحان مبارك مرضي مبارك.د1الحاسبات برمجة140176عال9222266

1808:00-04-1441األحد273030المحيميد سعد ابراهيم عبدالعزيز.د1الحاسبات برمجة140177عال9322486

1810:15-04-1441األحد243040البراك عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن.د2 الحاسبات برمجة141171عال9422408

1810:15-04-1441األحد263028الهادي سليمان الهادي.أ2 الحاسبات برمجة141172عال9522384

1810:15-04-1441األحد263027العصيمي سعود محمد عبدالرحمن.د2 الحاسبات برمجة141173عال9622297
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1810:15-04-1441األحد273026الغامدي عوض احمد.د2 الحاسبات برمجة141174عال9722306

1810:15-04-1441األحد253029الهادي سليمان الهادي.أ2 الحاسبات برمجة141176عال9822474

1810:15-04-1441األحد243030دعداع طاهر محمد ياسين.د2 الحاسبات برمجة141177عال9922475

1808:00-04-1441األحد213168البطحان مبارك مرضي مبارك.دالحاسبات برمجة في مقدمة150171عال10025916

1808:00-04-1441األحد293043العقل عبدالرحمن عمر.دالحاسبات برمجة في مقدمة150172عال10125894

1808:00-04-1441األحد213040المقحم ابراهيم فهد.أالحاسبات برمجة في مقدمة150173عال10225895

1808:00-04-1441األحد243041المقحم ابراهيم فهد.أالحاسبات برمجة في مقدمة150174عال10325896

1808:00-04-1441األحد163042المقحم ابراهيم فهد.أالحاسبات برمجة في مقدمة150175عال10425897

1810:15-04-1441األحد173051دعداع طاهر محمد ياسين.دالخوارزميات وتحليل تصميم215171عال10522376

1810:15-04-1441األحد163051دعداع طاهر محمد ياسين.دالخوارزميات وتحليل تصميم215172عال10622379

2208:00-04-1441الخميس243165عباس محمد عباس قيصر.دالتجميع برمجة و حاسبات تنظيم220171عال10722387

2208:00-04-1441الخميس203166عباس محمد عباس قيصر.دالتجميع برمجة و حاسبات تنظيم220172عال10822421

2210:15-04-1441الخميس223051ابراهيم السيد مصطفى.دالحاسبات عمارة221171عال10922395

2210:15-04-1441الخميس193051ابراهيم السيد مصطفى.دالحاسبات عمارة221172عال11025374

2208:00-04-1441الخميس63167عباس محمد عباس قيصر.دالحاسبات تنظيم224171عال11122417

2208:00-04-1441الخميس293167عباس محمد عباس قيصر.دالحاسبات تنظيم224172عال11222418

2208:00-04-1441الخميس313139خان جيور شاكر.دالحاسبات أنظمة أساسيات225171عال11322362

1808:00-04-1441األحد343146السالم إبراهيم عادل.دالبيانات تراكيب242171عال11422388

1808:00-04-1441األحد313147السالم إبراهيم عادل.دالبيانات تراكيب242172عال11522393

1808:00-04-1441األحد343148السالم إبراهيم عادل.دالبيانات تراكيب242173عال11622309

1808:00-04-1441األحد313149التزغدانتي محمد ميالد.دالبيانات تراكيب242174عال11722293

1808:00-04-1441األحد323150التزغدانتي محمد ميالد.دالبيانات تراكيب242175عال11822267

1808:00-04-1441األحد343151التزغدانتي محمد ميالد.دالبيانات تراكيب242176عال11922492

2910:15-04-1441الخميس133027القحطاني سعود سلطان.دالبرمجيات هندسة310171عال12022476

1808:00-04-1441األحد313051احمد سيد الدين عالء.دالتشغيل نظم322171عال12122334

1808:00-04-1441األحد263139احمد سيد الدين عالء.دالتشغيل نظم322172عال12222296

1810:15-04-1441األحد273139العيسى عيسى عبدهللا بن عيسى.دالحاسب شبكات330171عال12322271

1810:15-04-1441األحد113139العيسى عيسى عبدهللا بن عيسى.دالحاسب شبكات330172عال12422339

2810:15-04-1441األربعاء163028ناصر بن احمد بن هاشمي.د.أاصطناعي ذكاء340171عال12522270

2808:00-04-1441األربعاء283030البراك محمد بن عبدهللا.دالبرمجة لغات مبادئ344171عال12622398

2208:00-04-1441الخميس383051المسيحيل عبدهللا بن ابراهيم بن عبدهللا.دالبيانات قواعد مبادئ370171عال12722397

2108:00-04-1441األربعاء143030الزواوي عبدالمنعم محمد.دللحوسبة العددي التحليل401171عال12822433
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2108:00-04-1441األربعاء173030الزواوي عبدالمنعم محمد.دللحوسبة العددي التحليل401172عال12922465

2508:00-04-1441األحد293146ناصر بن احمد بن هاشمي.د.أالرسومات نظرية403171عال13022466

1808:00-04-1441األحد203165الخطيب فايز حسين محمد.دالشبكات أمن432171عال13122274

1908:00-04-1441اإلثنين271057المسيحيل عبدهللا بن ابراهيم بن عبدهللا.داألنترنت تقنيات438171عال13222443

2808:00-04-1441األربعاء153029الزواوي عبدالمنعم محمد.دالمترجمات445171عال13322275

2510:15-04-1441األحد353139كازي محمد الرحمن رضا.دوالحاسب األنسان بين التفاعل452171عال13422420

2810:15-04-1441األربعاء273029الورهي إبراهيم حسام.دالتوحيد133171عقد13522391

2810:15-04-1441األربعاء223030الورهي إبراهيم حسام.دالتوحيد133172عقد13622425

2810:15-04-1441األربعاء373051الورهي إبراهيم حسام.دالتوحيد133173عقد13722299

2810:15-04-1441األربعاء263139الورهي إبراهيم حسام.دالتوحيد133174عقد13822308

2108:00-04-1441األربعاء313139الحمادي ناصر محمد احمد.داإلتصال مهارات207171علم13922400

2108:00-04-1441األربعاء273051الحمادي ناصر محمد احمد.داإلتصال مهارات207172علم14022337

2108:00-04-1441األربعاء113051الحمادي ناصر محمد احمد.داإلتصال مهارات207173علم14122372

1910:15-04-1441اإلثنين343051الفضلي راشد بن عبدهللا.دالفقه200171فقه14222399

1910:15-04-1441اإلثنين223030الفضلي راشد بن عبدهللا.دالفقه200172فقه14322336

1910:15-04-1441اإلثنين363139الفضلي راشد بن عبدهللا.دالفقه200173فقه14422430

2708:00-04-1441الثالثاء233026الغيلوفي محمد عماد.دالعامة الفيزياء10371فيز14525370

2708:00-04-1441الثالثاء273027الجميل ابراهيم بن عبدالعزيز.دالعامة الفيزياء103171فيز14622410

2708:00-04-1441الثالثاء243029عيد علي محمد علي.دالعامة الفيزياء103172فيز14722411

2708:00-04-1441الثالثاء293030حناش صالح علي.دالعامة الفيزياء103173فيز14822416

2708:00-04-1441الثالثاء243165الحمود محمود مهند.دالعامة الفيزياء103174فيز14922459

2708:00-04-1441الثالثاء253166االمين ولد عبدهللا بن محمد.دالعامة الفيزياء103175فيز15025365

2708:00-04-1441الثالثاء323167الحمارنة فهد ابراهيم.دالعامة الفيزياء103176فيز15125366

2708:00-04-1441الثالثاء283168عيسى حسن محمد.دالعامة الفيزياء103177فيز15225367

2708:00-04-1441الثالثاء233028الجميل ابراهيم بن عبدالعزيز.دالعامة الفيزياء103178فيز15325368

2708:00-04-1441الثالثاء303169الخياط محمود احمد.دالعامة الفيزياء103179فيز15425369

2710:15-04-1441الثالثاء103030حناش صالح علي.دتطبيقية فيزياء104171فيز15522413

2710:15-04-1441الثالثاء203030حناش صالح علي.دتطبيقية فيزياء104172فيز15622415

2610:15-04-1441اإلثنين123051العبيد محمد سعد.داالقتصاد مبادئ100171قصد15722268

2610:15-04-1441اإلثنين343139العبيد محمد سعد.داالقتصاد مبادئ100172قصد15822335

2610:15-04-1441اإلثنين253051العبيد محمد سعد.داالقتصاد مبادئ100173قصد15922303

2808:00-04-1441األربعاء223028الشمري عسوج عبدالعزيز.دالمعلومات نظم الى مدخل200171نال16022292
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2808:00-04-1441األربعاء33028الشمري عسوج عبدالعزيز.دالمعلومات نظم الى مدخل200172نال16122295

2210:15-04-1441الخميس182167نيكواليس بافلوس.أالويب برمجة203171نال16222351

2210:15-04-1441الخميس102167نيكواليس بافلوس.أالويب برمجة203172نال16322352

1908:00-04-1441اإلثنين203139خان جيور شاكر.دالبيانات قواعد في مقدمة229171نال16422469

2510:15-04-1441األحد313029حسنات عبدال حق ال مظاهر.دالنظم وتصميم تحليل309171نال16522360

2510:15-04-1441األحد233030حسنات عبدال حق ال مظاهر.دالنظم وتصميم تحليل309172نال16622367

2510:15-04-1441األحد113028خان جيور شاكر.دالنظم وتصميم تحليل309173نال16722449

2110:15-04-1441األربعاء83051نيكواليس بافلوس.أالبيانات قواعد في مقدمة320171نال16822291

2110:15-04-1441األربعاء53051العتيبي بدر بن مطلق.د.أالبيانات قواعد في مقدمة320172نال16922419

2508:00-04-1441األحد143147مرزانيمات بايق عبدالرؤوف.د.أالقرار اتخاذ دعم نظم332171نال17022370

2508:00-04-1441األحد53147مرزانيمات بايق عبدالرؤوف.د.أالقرار اتخاذ دعم نظم332172نال17122374

2508:00-04-1441األحد63149كادنبور ناندوساب علي محمد.دالنظم وتصميم تحليل339171نال17222493

2210:15-04-1441الخميس143165جيالني سداقر عبالقادر.دالتطبيقية البيانات قواعد إدارة371171نال17322361

2210:15-04-1441الخميس103165قطب السيد قطب ياسر.دالتطبيقية البيانات قواعد إدارة371172نال17422368

2808:00-04-1441األربعاء83027صالح سعد محمد.دالمتطلبات هندسة394171نال17522349

2808:00-04-1441األربعاء93027صالح سعد محمد.دالمتطلبات هندسة394172نال17622350

2910:15-04-1441الخميس73028رشايدة محمد وليد.دالمعلوما نظم في مختارة موضوعات395171نال17722353

2910:15-04-1441الخميس113028رشايدة محمد وليد.دالمعلوما نظم في مختارة موضوعات395172نال17822354

2108:00-04-1441األربعاء173028خان الدين بدر محمد.دالمعلوما نظم في مختارة موضوعات396171نال17922355

2108:00-04-1441األربعاء143028خان الدين بدر محمد.دالمعلوما نظم في مختارة موضوعات396172نال18022357

2710:15-04-1441الثالثاء113166خان الدين بدر محمد.دالمعلوما نظم في مختارة موضوعات397171نال18122356

2710:15-04-1441الثالثاء113166التركي عبدهللا رعد.دالمعلوما نظم في مختارة موضوعات397172نال18222358

1908:00-04-1441اإلثنين113051الرويثي سليمان ماجد.داإللكتروني األعمال وبناء تصميم414171نال18322288

1908:00-04-1441اإلثنين153051الرويثي سليمان ماجد.داإللكتروني األعمال وبناء تصميم414172نال18422284

2008:00-04-1441الثالثاء293165الزهراني سالم عبدهللا طاهر.دالمعلومات أمن433171نال18522300

2008:00-04-1441الثالثاء243166الزهراني سالم عبدهللا طاهر.دالمعلومات أمن433172نال18622305

2510:15-04-1441األحد153051البريثن عبدالعزيز ماجد.دالمشاريع إدارة441171نال18722301

2510:15-04-1441األحد163051البريثن عبدالعزيز ماجد.دالمشاريع إدارة441172نال18822304

2708:00-04-1441الثالثاء13028رشايدة محمد وليد.دالمؤسسات معلومات نظم459171نال18922520

2908:00-04-1441الخميس53028كادنبور ناندوساب علي محمد.دالمعلومات أمن489171نال19025360

2008:00-04-1441الثالثاء243026الشقاري عبدهللا بن محمد.د1 اإلنجليزية اللغة14071نجل19125318

2008:00-04-1441الثالثاء233027القصيبي سعد عبدالعزيز.د1 اإلنجليزية اللغة140171نجل19222402
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2008:00-04-1441الثالثاء173029العنزي راشد بن سعود.د1 اإلنجليزية اللغة140172نجل19322407

2008:00-04-1441الثالثاء243040الغديان عبدهللا بن سلمان.د1 اإلنجليزية اللغة140173نجل19422450

2008:00-04-1441الثالثاء143139العليوي احمد بن عبدالرحمن.د1 اإلنجليزية اللغة140174نجل19525319

2008:00-04-1441الثالثاء193028القصيبي سعد عبدالعزيز.د1 اإلنجليزية اللغة140175نجل19625320

2008:00-04-1441الثالثاء243167الجعلي االمين احمد طارق.د1 اإلنجليزية اللغة140176نجل19725321

2008:00-04-1441الثالثاء293168الخيل ابا سليمان عبدالعزيز.د1 اإلنجليزية اللغة140177نجل19825322

2008:00-04-1441الثالثاء213139العليوي احمد بن عبدالرحمن.د1 اإلنجليزية اللغة140178نجل19925323

2008:00-04-1441الثالثاء313169الخيل ابا سليمان عبدالعزيز.د1 اإلنجليزية اللغة140179نجل20025324

2010:15-04-1441الثالثاء173029الغامدي علي سلمان.د2 اإلنجليزية اللغة190171نجل20122382

2010:15-04-1441الثالثاء183028الخيل ابا سليمان عبدالعزيز.د2 اإلنجليزية اللغة190172نجل20222470

2010:15-04-1441الثالثاء193029الغامدي علي سلمان.د2 اإلنجليزية اللغة190173نجل20322471

2008:00-04-1441الثالثاء193051الشهري عبدهللا محمد احمد.دالتقنية الكتابة208171نجل20422426

2008:00-04-1441الثالثاء203030الشهري عبدهللا محمد احمد.دالتقنية الكتابة208172نجل20522380

2008:00-04-1441الثالثاء163051الشهري عبدهللا محمد احمد.دالتقنية الكتابة208173نجل20622311

2008:00-04-1441الثالثاء243041فحيلة آل حمد مبارك.دالتقنية الكتابة208174نجل20722313

2008:00-04-1441الثالثاء273042الغامدي علي سلمان.دالتقنية الكتابة208175نجل20822342

2910:15-04-1441الخميس313139الشعالن ابراهيم بن االسالم سيف.دالنحو104171نحو20922392

2910:15-04-1441الخميس303030الخضيري مقبل ماجد.دالنحو104172نحو21022424

2910:15-04-1441الخميس343051نور ابو عبدالرازق محمد سعد.دالنحو104173نحو21122428

2910:15-04-1441الخميس253029الرباح رباح بن فهيد.دالتطبيقي النحو201171نحو21222442


