
ر. المرجعيالرمزالرقمالشعبةإسم المادةالمدرسالعددالقاعةالیومالتاریخالوقت
20708احص171111مقدمة في االحتماالت واإلحصاءد.عصام أمین عبدالصمد313935اإلثنین08:001438-08-26
20729احص172111مقدمة في االحتماالت واإلحصاءد.عبدالكریم عبدهللا برقاوي305135اإلثنین08:001438-08-26
20768احص173111مقدمة في االحتماالت واإلحصاءد.عز الدین العربي قرین303021اإلثنین08:001438-08-26
20670احص174111مقدمة في االحتماالت واإلحصاءد.عز الدین العربي قرین302926اإلثنین08:001438-08-26
20599تال171280أساسیات تقنیة المعلوماتد.فھد عمر العمري302724الثالثاء10:151438-08-27
20677تال171281أنظمة تقنیة المعلوماتد.سید منصور رضا302816الثالثاء10:151438-08-27
20783تال171300التفاعل بین اإلنسان والحاسبد.سید منصور رضا305111الثالثاء08:001438-08-27
20798تال171301إدارة المشاریعأ.قصي ابو إدیھ302918الثالثاء10:151438-08-27
20840تال171310أمن المعلوماتد.محمد احمد محرم30273الخمیس08:001438-08-22
20784تال171320مبادئ قواعد البیاناتد.مندور محمد ابراھیم محمد30278األحد10:151438-08-18
23087تال171321قواعد البیانات المتقدمةد.مندور محمد ابراھیم محمد30276األحد10:151438-08-18
20796تال171340شبكات الحاسبد.مھنا مقبول علي مسلم30283الخمیس08:001438-08-22
20785تال171360نظم التشغیلد.مھنا مقبول علي مسلم30284الخمیس08:001438-08-22
20797تال171390أنظمة الویبأ.قصي ابو إدیھ30278األحد08:001438-08-18
21646تال171420أخالقیات الحاسبد.محمد احمد محرم30307الثالثاء10:151438-08-27
20790ترخ171101السیرة النبویةد.عبدهللا علي محمد العجالن305131الثالثاء10:151438-08-20
20791ترخ172101السیرة النبویةد.عبدالرحمن ناصر الجبر313943الثالثاء10:151438-08-20
20568حسب171100مبادئ المحاسبة 1د.عبداللطیف حسن التریكي302734الثالثاء08:001438-08-27
20658حسب172100مبادئ المحاسبة 1د.عبداللطیف حسن التریكي302832الثالثاء08:001438-08-27
20697حسب173100مبادئ المحاسبة 1د.عبداللطیف حسن التریكي302933الثالثاء08:001438-08-27
20608حسب174100مبادئ المحاسبة 1د.عبداللطیف حسن التریكي303011الثالثاء08:001438-08-27
20587دار171100مقدمة في إدارة األعمالد.ناصر ضیف هللا الحربي302723األربعاء08:001438-08-28
20690دار172100مقدمة في إدارة األعمالد.ناصر ضیف هللا الحربي302832األربعاء08:001438-08-28
20694دار173100مقدمة في إدارة األعمالد.ناصر ضیف هللا الحربي302918األربعاء08:001438-08-28
20665دار174100مقدمة في إدارة األعمالد.ناصر ضیف هللا الحربي30298األربعاء08:001438-08-28
20669دار171325السلوك التنظیميد.ناصر ضیف هللا الحربي316522اإلثنین10:151438-08-19
20592دار171462إدارة الجودة الشاملةد.عبدهللا بن ناصر سعد آل عید31658الثالثاء08:001438-08-27
20566دال171151مقدمة في تنظیم المعلوماتد.ایمن علي عبدالعزیز الغفیلي30277األحد10:151438-08-25
20666دال171201توصیف البیاناتد.حسن احمد مرسي302813األحد10:151438-08-25
20664دال171211علم المعلوماتد.صالح بن ناصر سعد الخریجي30294الخمیس08:001438-08-22
20668دال171261تحلیل المحتوىد.احمد محمد حمود العبیدهللا316518الثالثاء10:151438-08-27
20671دال171271تصمیم مواقع اإلنترنتد.شارق بشیر محمد مرزا316922الخمیس08:001438-08-22



20673دال171301خدمات المعلوماتد.محمد علي محمد الشرعا302812األحد08:001438-08-18
20628دال171311نظم المعلومات المتكاملةد.شارق بشیر محمد مرزا302712الخمیس10:151438-08-22
20674دال171321سلوكیات المعلوماتد.احمد محمد حمود العبیدهللا30277الخمیس08:001438-08-29
20639دال171330شبكات المعلوماتد.شارق بشیر محمد مرزا316615األحد10:151438-08-18
20630دال171361تحلیل المحتوى المتقدمد.الطیب محمد احمد المرابطي316615الثالثاء10:151438-08-27
20636دال171371تنمیة مصادرالمعلوماتد.ایمن علي عبدالعزیز الغفیلي316514الخمیس10:151438-08-29
20629دال171381االرشفة اإللكترونیةد.ایمن علي عبدالعزیز الغفیلي302811الخمیس10:151438-08-22
20638دال171391التطبیقات المعلوماتیة لإلنترنتد.شاكر جیور خان316914األحد08:001438-08-25
20641دال171401استرجاع المعلوماتد.عبدهللا محمد عبدهللا الشایع316611الثالثاء08:001438-08-27
26359دال172401استرجاع المعلوماتد.الطیب محمد احمد المرابطي313911الثالثاء08:001438-08-27
20631دال171411أخالقیات المعلومات وتشریعاتھاد.سالم محمد ناصر السالم302816الخمیس08:001438-08-29
20632دال171421المكتبات الرقمیةد.احمد محمد حمود العبیدهللا316810الخمیس08:001438-08-22
20633دال171431إدارة السجالت اإللكترونیةد.شاكر جیور خان302922األحد10:151438-08-25
20634دال171451تسویق المعلوماتد.سالم محمد ناصر السالم303010األربعاء08:001438-08-28
20635دال171461النشر اإللكترونيد.محمد صالح مدهللا الخلیفي31657اإلثنین08:001438-08-19
22993دام171211أساسیات إدارة المعلوماتد.محمد بن صالح عبدالعزیز الطیار31674الثالثاء10:151438-08-27
20644ریض171113حساب التفاضل والتكامل التطبیقيد.حافظ مصطفى فیرس305128األحد08:001438-08-25
20739ریض172113حساب التفاضل والتكامل التطبیقيد.حافظ مصطفى فیرس313929األحد08:001438-08-25
20713ریض171114حساب التفاضل والتكامل التطبیقيد.عمار احمد خنفر316618األحد10:151438-08-25
20717ریض172114حساب التفاضل والتكامل التطبیقيد.سامر شفیق االشھب316717األحد10:151438-08-25
20606ریض173114حساب التفاضل والتكامل التطبیقيد.محمد عبدالقوي محمد316827األحد10:151438-08-25
23012ریض174114حساب التفاضل والتكامل التطبیقيد.محمد معبد بیومي خضر316914األحد10:151438-08-25
20722ریض171227جبرخطي ومعادالت تفاضلیةد.فریاد علي محمد علي302726األحد08:001438-08-25
20760ریض172227جبرخطي ومعادالت تفاضلیةد.عمار احمد خنفر302827األحد08:001438-08-25
20623ریض173227جبرخطي ومعادالت تفاضلیةد.التیجاني اسماعیل حسن302917األحد08:001438-08-25
23013ریض174227جبرخطي ومعادالت تفاضلیةد.اسماعیل بشیر جبالي303035األحد08:001438-08-25
20642عال171104تراكیب محددةد.یاسین محمد طاھر دعداع303010الخمیس08:001438-08-22
20738عال172104تراكیب محددةد.سعد بن حمد ناصر العباد305117الخمیس08:001438-08-22
20577عال173104تراكیب محددةد.سعد بن حمد ناصر العباد305119الخمیس08:001438-08-22
20747عال171106المنطق الرقميد.محمد ثعیل العتیبي316816الخمیس10:151438-08-22
20749عال172106المنطق الرقميد.عادل الحبیب عمار305118الخمیس10:151438-08-22
20754عال173106المنطق الرقميد.عز الدین أحمد بیاباني316527الخمیس10:151438-08-22
23040عال174106المنطق الرقميد.عز الدین أحمد بیاباني316624الخمیس10:151438-08-22



23044عال175106المنطق الرقميد.خالد بن عبدالعزیز عبدالرحمن 305113الخمیس10:151438-08-22
23045عال176106المنطق الرقميد.محمد عرفان جعفر حسین313922الخمیس10:151438-08-22
20643عال171140برمجة الحاسبات1د.محمد بن نداء بطاح العنزي314720األحد08:001438-08-18
20737عال172140برمجة الحاسبات1د.سعد بن حمد ناصر العباد314823األحد08:001438-08-18
20578عال173140برمجة الحاسبات1د.محمد فؤاد سریتي315124األحد08:001438-08-18
20582عال174140برمجة الحاسبات1د.مبارك مرضي مبارك البطحان314921األحد08:001438-08-18
20649عال175140برمجة الحاسبات1د.اشرف عبدالمنعم شاھین314625األحد08:001438-08-18
20564عال176140برمجة الحاسبات1د.محمد بن نداء بطاح العنزي315021األحد08:001438-08-18
20741عال171141برمجة الحاسبات 2د.طالل سعد البلوي314626األحد10:151438-08-18
20716عال172141برمجة الحاسبات 2د.طالل سعد البلوي315117األحد10:151438-08-18
20604عال173141برمجة الحاسبات 2د.عالء الدین سید احمد314916األحد10:151438-08-18
20619عال174141برمجة الحاسبات 2د.قیصر عباس محمد عباس314720األحد10:151438-08-18
20703عال175141برمجة الحاسبات 2د.قیصر عباس محمد عباس314824األحد10:151438-08-18
20565عال176141برمجة الحاسبات 2د.قیصر عباس محمد عباس315026األحد10:151438-08-18
25563عال177141برمجة الحاسبات 2د.اشرف عبدالمنعم شاھین316518األحد10:151438-08-18
25565عال179141برمجة الحاسبات 2د.اشرف عبدالمنعم شاھین316516األحد10:151438-08-18
20707عال171215تصمیم وتحلیل الخوارزمیاتد.یاسین محمد طاھر دعداع302828األحد10:151438-08-18
20711عال172215تصمیم وتحلیل الخوارزمیاتد.یاسین محمد طاھر دعداع302934األحد10:151438-08-18
20719عال171220تنظیم حاسبات و برمجة التجمیعد.عادل الحبیب عمار316518الخمیس08:001438-08-22
20759عال172220تنظیم حاسبات و برمجة التجمیعد.عادل الحبیب عمار316623الخمیس08:001438-08-22
20728عال172221عمارة الحاسباتد.محمد ثعیل العتیبي316915الخمیس10:151438-08-22
20755عال171224تنظیم الحاسباتد.مصطفى السید ابراھیم313919الخمیس08:001438-08-22
20756عال172224تنظیم الحاسباتد.مصطفى السید ابراھیم313912الخمیس08:001438-08-22
23054عال171225أساسیات أنظمة الحاسباتد.عز الدین أحمد بیاباني316710الخمیس10:151438-08-22
20720عال171242تراكیب البیاناتد.عادل إبراھیم السالم316522األحد08:001438-08-18
20725عال172242تراكیب البیاناتد.عادل إبراھیم السالم316621األحد08:001438-08-18
20622عال173242تراكیب البیاناتد.عادل إبراھیم السالم316713األحد08:001438-08-18
20598عال174242تراكیب البیاناتد.لیث عبدالعزیز عبدهللا السلیمان316820األحد08:001438-08-18
25569عال177242تراكیب البیاناتد.حبیب الرحمن محمد یوسف316712األحد08:001438-08-18
25571عال178242تراكیب البیاناتد.لیث عبدالعزیز عبدهللا السلیمان316926األحد08:001438-08-18
20764عال171310ھندسة البرمجیاتد.عبدالرؤوف عطا محمد305117الخمیس10:151438-08-29
20727عال172310ھندسة البرمجیاتد.عبدالرؤوف عطا محمد305125الخمیس10:151438-08-29
20653عال171322نظم التشغیلد.عالء الدین سید احمد305120األحد08:001438-08-18



20602عال172322نظم التشغیلد.قاسم تركي عبیدات313928األحد08:001438-08-18
20600عال173322نظم التشغیلد.میالد محمد التزغدانتي30517األحد08:001438-08-18
20570عال171330شبكات الحاسبد.عیسى بن عبدهللا عیسى العیسى305136األحد10:151438-08-18
20659عال172330شبكات الحاسبد.عیسى بن عبدهللا عیسى العیسى313928األحد10:151438-08-18
20618عال173330شبكات الحاسبأ.د.ھشام شریف عبداللطیف الراوي303034األحد10:151438-08-18
20569عال171340ذكاء اصطناعيأ.د.ھاشمي بن احمد بن ناصر313914األربعاء10:151438-08-28
20657عال172340ذكاء اصطناعيأ.د.ھاشمي بن احمد بن ناصر313912األربعاء10:151438-08-28
20731عال171344مبادئ لغات البرمجةد.ذاكیر حسین احمد316724األربعاء08:001438-08-28
20651عال172344مبادئ لغات البرمجةد.ذاكیر حسین احمد316714األربعاء08:001438-08-28
20730عال171370مبادئ قواعد البیاناتد.احمد میلود الخرصي316733الخمیس08:001438-08-22
20777عال171401التحلیل العددي للحوسبةد.قاسم تركي عبیدات313929األربعاء08:001438-08-21
20778عال172401التحلیل العددي للحوسبةد.قاسم تركي عبیدات313911األربعاء08:001438-08-21
20779عال171403نظریة الرسوماتأ.د.ھشام شریف عبداللطیف الراوي316719األحد08:001438-08-25
23085عال172403نظریة الرسوماتد.ذاكیر حسین احمد316830األحد08:001438-08-25
20573عال171432أمن الشبكاتد.طالل سعد البلوي302917األحد08:001438-08-18
20586عال172432أمن الشبكاتد.حمد محمد بن صلیح303030األحد08:001438-08-18
20794عال171438تقنیات األنترنتد.محمد فؤاد سریتي105521اإلثنین08:001438-08-19
20795عال171439حوسبة السحابد.حبیب الرحمن محمد یوسف316610اإلثنین08:001438-08-19
20574عال171445المترجماتد.محمد عبدالمنعم الزواوي305138األربعاء08:001438-08-28
23086عال172445المترجماتد.محمد عبدالمنعم الزواوي313942األربعاء08:001438-08-28
20758عال171452التفاعل بین األنسان والحاسبد.محمد عرفان جعفر حسین31659األحد10:151438-08-25
20780عال171471نظم إدارة قواعد البیاناتد.محمد عرفان جعفر حسین316517األحد10:151438-08-25
20723عقد171133التوحیدد.خالد ناصر سعید آل حسین316527األربعاء10:151438-08-28
20763عقد172133التوحیدد.خالد ناصر سعید آل حسین316625األربعاء10:151438-08-28
20607عقد173133التوحیدد.خالد ناصر سعید آل حسین316728األربعاء10:151438-08-28
20621عقد174133التوحیدد.عبدالكریم محمد الحمیدي316813األربعاء10:151438-08-28
20705عقد175133التوحیدد.عبدالكریم محمد الحمیدي31688األربعاء10:151438-08-28
20733علم171207مھارات اإلتصالد.ھشام محمد حمد الكثیري316524األربعاء08:001438-08-21
20656علم172207مھارات اإلتصالد.ھشام محمد حمد الكثیري316632األربعاء08:001438-08-21
20700علم173207مھارات اإلتصالد.أحمد بن موسى الزھراني316722األربعاء08:001438-08-21
20609علم174207مھارات اإلتصالد.سعد سالم البقمي316810األربعاء08:001438-08-21
20732فقھ171200الفقھد.عبدهللا بن فھد الھویمل316732اإلثنین10:151438-08-19
20655فقھ172200الفقھد.عبدالعزیز عبدهللا عبدالسالم316926اإلثنین10:151438-08-19



20769فقھ173200الفقھد.عبدهللا بن فھد الھویمل316821اإلثنین10:151438-08-19
20689فقھ174200الفقھد.عاصم علي الزھراني316611اإلثنین10:151438-08-19
20745فیز171103الفیزیاء العامةد.نذیر محمد مصطفى316825الثالثاء08:001438-08-27
20746فیز172103الفیزیاء العامةد.عماد محمد الغیلوفي316926الثالثاء08:001438-08-27
20751فیز173103الفیزیاء العامةد.شریف نمر ابو الرب316724الثالثاء08:001438-08-27
20748فیز171104فیزیاء تطبیقیةأ.د.علي صالح حناش305127الثالثاء10:151438-08-27
20750فیز172104فیزیاء تطبیقیةأ.د.علي صالح حناش313926الثالثاء10:151438-08-27
20567قصد171100مبادئ االقتصادد.سعود بن محمد العبید302733اإلثنین10:151438-08-26
20654قصد172100مبادئ االقتصادد.سعود بن محمد العبید302823اإلثنین10:151438-08-26
20613قصد173100مبادئ االقتصادد.سعود بن محمد العبید302935اإلثنین10:151438-08-26
20616قصد174100مبادئ االقتصادد.سعود بن محمد العبید30285اإلثنین10:151438-08-26
20597نال171200مدخل الى نظم المعلوماتأ.د.صالح غرم هللا الزھراني316516األربعاء08:001438-08-28
20601نال172200مدخل الى نظم المعلوماتأ.د.صالح غرم هللا الزھراني316515األربعاء08:001438-08-28
20681نال171203برمجة الویبأ.بافلوس نیكوالیس105423الخمیس10:151438-08-22
20682نال172203برمجة الویبأ.بافلوس نیكوالیس105519الخمیس10:151438-08-22
20691نال171309تحلیل وتصمیم النظمد.سید غارب مسكیلي305114األحد10:151438-08-25
20695نال172309تحلیل وتصمیم النظمد.سید غارب مسكیلي305121األحد10:151438-08-25
20603نال173309تحلیل وتصمیم النظمد.سید غارب مسكیلي313917األحد10:151438-08-25
20757نال171320مقدمة في قواعد البیاناتد.مطلق بن بدر العتیبي316717األحد10:151438-08-18
20596نال172320مقدمة في قواعد البیاناتد.مطلق بن بدر العتیبي316829األحد10:151438-08-18
20698نال171332نظم دعم اتخاذ القرارد.مظاھر ال حق عبدال حسنات316513األحد08:001438-08-25
20702نال172332نظم دعم اتخاذ القرارد.مظاھر ال حق عبدال حسنات316631األحد08:001438-08-25
20692نال171371إدارة قواعد البیانات التطبیقیةد.عبالقادر سداقر جیالني302919الخمیس10:151438-08-22
20696نال172371إدارة قواعد البیانات التطبیقیةأ.د.عبدالرؤوف بایق مرزانیمات303019الخمیس10:151438-08-22
20679نال171394ھندسة المتطلباتد.یاسر قطب السید قطب316628األربعاء08:001438-08-28
20680نال172394ھندسة المتطلباتد.ولید محمد رشایدة31666األربعاء08:001438-08-28
20683نال171395موضوعات مختارة في نظم المعلوماد.ولید محمد رشایدة31394الخمیس10:151438-08-29
20684نال172395موضوعات مختارة في نظم المعلوماد.ولید محمد رشایدة313929الخمیس10:151438-08-29
20685نال171396موضوعات مختارة في نظم المعلوماد.محمد بدر الدین خان302924األربعاء08:001438-08-21
20687نال172396موضوعات مختارة في نظم المعلوماد.محمد بدر الدین خان303032األربعاء08:001438-08-21
20686نال171397موضوعات مختارة في نظم المعلوماأ.بافلوس نیكوالیس316810الثالثاء10:151438-08-27
20688نال172397موضوعات مختارة في نظم المعلوماد.محمد بدر الدین خان316911الثالثاء10:151438-08-27
20593نال171414تصمیم وبناء األعمال اإللكترونيد.ھشام رشید ال طالب316724اإلثنین08:001438-08-19



20589نال172414تصمیم وبناء األعمال اإللكترونيد.ھشام رشید ال طالب316820اإلثنین08:001438-08-19
20610نال171433أمن المعلوماتد.محمد سعد صالح305130الثالثاء08:001438-08-20
20615نال172433أمن المعلوماتد.محمد سعد صالح313938الثالثاء08:001438-08-20
20611نال171441إدارة المشاریعد.ماجد عبدالعزیز البریثن30308األحد10:151438-08-25
20614نال172441إدارة المشاریعد.ماجد عبدالعزیز البریثن303021األحد10:151438-08-25
20735نجل171140اللغة اإلنجلیزیة 1د.خالد بن معیض المطیري316510الثالثاء08:001438-08-20
20740نجل172140اللغة اإلنجلیزیة 1د.خالد بن معیض المطیري316516الثالثاء08:001438-08-20
20714نجل171190اللغة اإلنجلیزیة 2د.مھند محمد السیاري316529الثالثاء10:151438-08-20
20836نجل172190اللغة اإلنجلیزیة 2د.احمد عوض السلمي316835الثالثاء10:151438-08-20
20837نجل173190اللغة اإلنجلیزیة 2د.احمد عوض السلمي316937الثالثاء10:151438-08-20
20838نجل174190اللغة اإلنجلیزیة 2د.مبارك حمد آل فحیلة31679الثالثاء10:151438-08-20
20839نجل175190اللغة اإلنجلیزیة 2د.مھند محمد السیاري316624الثالثاء10:151438-08-20
20765نجل171208الكتابة التقنیةد.طارق احمد االمین الجعلي316812الثالثاء08:001438-08-20
20712نجل172208الكتابة التقنیةد.طارق احمد االمین الجعلي316734الثالثاء08:001438-08-20
20624نجل173208الكتابة التقنیةد.طارق احمد االمین الجعلي316814الثالثاء08:001438-08-20
20626نجل174208الكتابة التقنیةد.سلمان بن عبدهللا الغدیان31669الثالثاء08:001438-08-20
20667نجل175208الكتابة التقنیةد.سلمان بن عبدهللا الغدیان31668الثالثاء08:001438-08-20
20724نحو171104النحود.عبدهللا بن عبدالرحمن المھوس302825الخمیس10:151438-08-29
20762نحو172104النحود.سعد محمد عبدالرازق ابو نور302722الخمیس10:151438-08-29
20767نحو173104النحود.عبدهللا بن عبدالرحمن المھوس302927الخمیس10:151438-08-29
20789نحو171201النحو التطبیقيد.عبدهللا بن ثاني الرویلي303010الخمیس10:151438-08-29


