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طلمقدمة  االحتماالت واإلحصاء111171احص113665 د ال م الس 148:00-04-1439اإلثن 483139ابرا
148:00-04-1439اإلثن 383030سالم ع الدوكرمقدمة  االحتماالت واإلحصاء111172احص213684
نمقدمة  االحتماالت واإلحصاء111173احص313724 148:00-04-1439اإلثن 203028عز الدين العر ق
د برقاويمقدمة  االحتماالت واإلحصاء111174احص411887 م ع دال 148:00-04-1439اإلثن 373029ع
ة المعلومات280171تال511751 ات تقن 1510:15-04-1439الثالثاء133165فهد عمر العمريأساس
ة المعلومات281171تال611893 1510:15-04-1439الثالثاء113166الصادق محمد آدمأنظمة تقن
سان والحاسب300171تال713733 م محمدالتفاعل ب اإل 158:00-04-1439الثالثاء173043مندور محمد ابرا
ــــع301171تال813748 دالسالم بن ع المدا إدارة المشار 1510:15-04-1439الثالثاء113167ع
م المتمحور303171تال927332 م والتق داتالتصم 138:00-04-1439األحد93043قاسم تر عب

س33146محمد احمد محرمأمن المعلومات310171تال1013783 108:00-04-1439الخم
انات320171تال1113734 ادئ قواعد الب م محمدم 0610:15-04-1439األحد23051مندور محمد ابرا
ات العمارة331171تال1223597 م محمدأساس 0610:15-04-1439األحد133051مندور محمد ابرا
ات الحاسب340171تال1313746 س33147مهنا مقبول ع مسلمش 108:00-04-1439الخم
ات341171تال1423878 168:00-04-1439األرعاء43169محمد احمد محرمأمن الش
ل360171تال1513735 شغ س153147مهنا مقبول ع مسلمنظم ال 108:00-04-1439الخم
ب390171تال1613747 068:00-04-1439األحد213051منصور بن صالح المنصورأنظمة ال
ة المعلومات412171تال1723598 مة تقن د الصغ حو س33148حس ع 108:00-04-1439الخم
ات الحاسب420171تال1813599 1510:15-04-1439الثالثاء173168ام محمد طالبأخالق
خ1913740 ة101171ت ة النب ا الس 0810:15-04-1439الثالثاء413139حمد بن صالح السحي
خ2013741 ة101172ت ة النب دالرحمن نا الج الس 0810:15-04-1439الثالثاء383051ع
ة101171ثقف2123600 انالثقافة اإلسالم د العي س333139صالح بن ع 178:00-04-1439الخم
ة 1001711حسب2211725 ادئ المحاس ف حسن ال م داللط 158:00-04-1439الثالثاء353139ع
ة 1001721حسب2311877 ادئ المحاس ف حسن ال م داللط 158:00-04-1439الثالثاء343051ع
ة 1001731حسب2413656 ادئ المحاس ف حسن ال م داللط 158:00-04-1439الثالثاء173030ع
ف  الحر مقدمة  إدارة األعمال100171دار2511739 168:00-04-1439األرعاء353165نا ض
ف  الحر مقدمة  إدارة األعمال100172دار2611905 168:00-04-1439األرعاء343166نا ض
ف  الحر مقدمة  إدارة األعمال100173دار2713653 168:00-04-1439األرعاء343167نا ض
ف  الحر السلوك التنظ 325171دار2811886 0710:15-04-1439اإلثن 53027نا ض
دإدارة الجودة الشاملة46271دار2927206 د بن نا سعد آل ع 158:00-04-1439الثالثاء13040ع
دإدارة الجودة الشاملة462171دار3011744 د بن نا سعد آل ع 158:00-04-1439الثالثاء173040ع
انات201171دال3111883 ف الب اركتوص دالرحمن الم د ع 1310:15-04-1439األحد73168بندر ع
س63149محمد صالح مد الخل علم المعلومات211171دال3211881 108:00-04-1439الخم
ل المحتوى261171دال3311885 1510:15-04-1439الثالثاء143169حسن احمد مر تحل
نت271171دال3411888 م مواقع اإلن ش محمد مرزاتصم س63150شارق  108:00-04-1439الخم
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ز الغف خدمات المعلومات301171دال3511890 دالع من ع ع 068:00-04-1439األحد73148ا
املة311171دال3611817 س213051محمد بن حمد الحاتمنظم المعلومات المت 1010:15-04-1439الخم
ات المعلومات321171دال3711891 دسلوك س123030احمد محمد حمود العب 178:00-04-1439الخم
ات المعلومات330171دال3811828 اركش ح الم د بن  0610:15-04-1439األحد243139ع
ل المحتوى المتقدم361171دال3911819 ش محمد مرزاتحل 1510:15-04-1439الثالثاء203027شارق 
ة مصادرالمعلومات371171دال4011825 ز الغف تنم دالع من ع ع س153166ا 1710:15-04-1439الخم
ة381171دال4111818 ون داالرشفة اإلل س93165عصام محمد عب 1010:15-04-1439الخم
نت391171دال4211827 ة لإلن قات المعلومات اركالتطب ح الم د بن  138:00-04-1439األحد103042ع
جاع المعلومات401171دال4311830 مش مط الشمرياس 158:00-04-1439الثالثاء113041مط نغ
عاتها411171دال4411820 ات المعلومات و دأخالق س103030احمد محمد حمود العب 178:00-04-1439الخم
ة421171دال4511821 ات الرقم دالمكت س133041احمد محمد حمود العب 108:00-04-1439الخم
ة431171دال4611822 ون ر جيور خانإدارة السجالت اإلل 1310:15-04-1439األحد203167شا
ق المعلومات451171دال4711823 168:00-04-1439األرعاء103168صالح بن نا سعد الخ س
و 461171دال4811824 078:00-04-1439اإلثن 93027صالح بن نا سعد الخ ال اإلل
ات إدارة المعلومات211171دام4926717 عاأساس 1510:15-04-1439الثالثاء63028محمد ع محمد ال
1510:15-04-1439الثالثاء33029محمد صالح مد الخل المعلومات والمجتمع212171دام5026720
ات الحاسب213171دام5126719 مانأخالق د محمد احمد السل دالحم س43042ع 108:00-04-1439الخم
س33029صالح بن نا سعد الخ مصادر وخدمات المعلومات231171دام5226718 178:00-04-1439الخم
امل التطب 113171رض5311833 لحساب التفاضل والت مان صالح الوا 138:00-04-1439األحد313166سل
امل التطب 113172رض5413697 جا حساب التفاضل والت 138:00-04-1439األحد313029ع حسن ت
امل التطب 113173رض5523601 م حساب التفاضل والت ا ابو ال 138:00-04-1439األحد273165ماجد زك
امل التطب 113174رض5623602 الحساب التفاضل والت س الصادق بن غ 138:00-04-1439األحد253169ان
امل التطب 113175رض5723603 لحساب التفاضل والت مان صالح الوا 138:00-04-1439األحد293167سل
امل التطب 113176رض5823604 ب محمد احمدحساب التفاضل والت د الط 138:00-04-1439األحد223040ول
امل التطب 113177رض5923605 لحساب التفاضل والت مان صالح الوا 138:00-04-1439األحد253168سل
امل التطب 11471رض6027065 ا عودحساب التفاضل والت ز أ دالع 1310:15-04-1439األحد43166محمد ع
امل التطب 114171رض6113669 1310:15-04-1439األحد283165سامر شفيق االشهبحساب التفاضل والت
امل التطب 114172رض6213673 1310:15-04-1439األحد183166سامر شفيق االشهبحساب التفاضل والت
ة227171رض6313678 خ ومعادالت تفاضل 138:00-04-1439األحد343051عماد محمد سلومة محمودج
ة227172رض6413716 خ ومعادالت تفاضل 138:00-04-1439األحد393139محمد يوسف صادق مسعوديج
ة227173رض6511812 خ ومعادالت تفاضل دالقادر لزعرج 138:00-04-1439األحد143030يوسف ع
ة227174رض6612573 خ ومعادالت تفاضل جا ج 138:00-04-1439األحد93030ع حسن ت
ب محددة104171عال6711831 ب عمارترا س273165عادل الحب 108:00-04-1439الخم
ب محددة104172عال6813696 ادترا س323139سعد بن حمد نا الع 108:00-04-1439الخم
ب محددة104173عال6911734 ادترا س283051سعد بن حمد نا الع 108:00-04-1439الخم
ب محددة104174عال7023608 ل العتي ترا س263167محمد ثع 108:00-04-1439الخم
ب محددة104175عال7123609 ل العتي ترا س283168محمد ثع 108:00-04-1439الخم
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ب محددة104176عال7223610 ب عمارترا س233166عادل الحب 108:00-04-1439الخم
ب محددة104177عال7323611 ل العتي ترا س213169محمد ثع 108:00-04-1439الخم
ا المنطق الرق 106171عال7413705 ا س193028عز الدين أحمد ب 1010:15-04-1439الخم
ا المنطق الرق 106172عال7513707 ا س213029عز الدين أحمد ب 1010:15-04-1439الخم
ات140711عال7623615 د احمدبرمجة الحاس 068:00-04-1439األحد203040عالء الدين س
ات140721عال7723616 د احمدبرمجة الحاس 068:00-04-1439األحد203041عالء الدين س
ات140731عال7826964 ر دعداعبرمجة الحاس 068:00-04-1439األحد173150اس محمد طا
ات1401711عال7911832 طحانبرمجة الحاس ارك ال ارك مر م 068:00-04-1439األحد223147م
ات1401721عال8013695 دالرحمن العقلبرمجة الحاس 068:00-04-1439األحد253030عمر ع
ات1401731عال8111735 068:00-04-1439األحد233146محمد فؤاد  برمجة الحاس
ات1401741عال8211737 068:00-04-1439األحد243151محمد فؤاد  برمجة الحاس
ات1401751عال8311834 يبرمجة الحاس طاح الع 068:00-04-1439األحد253042محمد بن نداء 
ات1401761عال8411683 د احمدبرمجة الحاس 068:00-04-1439األحد183043عالء الدين س
ات1401771عال8523612 068:00-04-1439األحد193027احمد عوض الغامديبرمجة الحاس
ات1401781عال8623613 اكبرمجة الحاس دالرحمن ال ز ع دالع دالرحمن ع 068:00-04-1439األحد223029ع
ات1401791عال8723614 ادبرمجة الحاس 068:00-04-1439األحد243028سعد بن حمد نا الع
ات 1411712عال8813699 ب عماربرمجة الحاس 0610:15-04-1439األحد163165عادل الحب
ات 1411722عال8913672 لود الخر برمجة الحاس 0610:15-04-1439األحد163166احمد م
ات 1411732عال9011756 ر دعداعبرمجة الحاس 0610:15-04-1439األحد253167اس محمد طا
ات 1411742عال9111808 ر دعداعبرمجة الحاس 0610:15-04-1439األحد223168اس محمد طا
ات 1411752عال9213662 دالمنعم شا برمجة الحاس ف ع 0610:15-04-1439األحد273169ا
ات215172عال9313667 ل الخوارزم م وتحل اش بن احمد بن ناتصم 0610:15-04-1439األحد213030أ.
ات و برمجة التجميع220171عال9413675 م حاس استنظ اس محمد ع س163040ق ع 108:00-04-1439الخم
ات و برمجة التجميع220172عال9513715 م حاس استنظ اس محمد ع س213043ق ع 108:00-04-1439الخم
ات221171عال9613683 ا عمارة الحاس ا س333030عز الدين أحمد ب 1010:15-04-1439الخم
ات224171عال9713711 م الحاس متنظ د ابرا س273029مصط الس 108:00-04-1439الخم
ات224172عال9813712 م الحاس متنظ د ابرا س173030مصط الس 108:00-04-1439الخم
ات225171عال9912577 ات أنظمة الحاس س63027سلطان نعمان قاسمأساس 1010:15-04-1439الخم

انات242171عال10013676 ب الب م السالمترا 068:00-04-1439األحد263156عادل إبرا
انات242172عال10113681 ب الب بترا 068:00-04-1439األحد243159محمد حس فايز الخط
انات242173عال10211811 ب الب غدان ترا الد محمد ال 068:00-04-1439األحد103160م
انات242174عال10311750 ب الب مانترا د السل ز ع دالع ث ع 068:00-04-1439األحد293139ل
انات242175عال10411106 ب الب م السالمترا 068:00-04-1439األحد203157عادل إبرا
انات242176عال10511107 ب الب م السالمترا 068:00-04-1439األحد253161عادل إبرا
انات242177عال10627077 ب الب دالمنعم الزواويترا 068:00-04-1439األحد233158محمد ع
ات310172عال10713682 مج داتندسة ال س193165قاسم تر عب 1710:15-04-1439الخم
ل322171عال10811872 شغ داتنظم ال 068:00-04-1439األحد233167قاسم تر عب
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ل322172عال10911754 شغ 068:00-04-1439األحد293165حمد محمد بن صليحنظم ال
ل322173عال11011752 شغ 068:00-04-1439األحد213166حمد محمد بن صليحنظم ال
ات الحاسب330171عال11111727 د ع العش 0610:15-04-1439األحد223027ع بن ع
ات الحاسب330172عال11211878 ف الراويش داللط ف ع شام  0610:15-04-1439األحد233028أ.
ات الحاسب330173عال11311807 ف الراويش داللط ف ع شام  0610:15-04-1439األحد193029أ.
اء اصطنا 340171عال11411726 اسذ اس محمد ع 1610:15-04-1439األرعاء223030ق ع
مجة344172عال11511871 ادئ لغات ال 168:00-04-1439األرعاء263027ذا حس احمدم
انات370171عال11613685 ادئ قواعد الب لود الخر م س283027احمد م 108:00-04-1439الخم
انات370172عال11723617 ادئ قواعد الب لود الخر م س203028احمد م 108:00-04-1439الخم
ة401171عال11813728 ل العددي للحوس 098:00-04-1439األرعاء313051محمد عرفان جعفر حس التحل
ة الرسومات403171عال11913730 138:00-04-1439األحد333028محمد عرفان جعفر حس نظ
ة الرسومات403172عال12026966 دالرؤوف عطا محمدنظ 138:00-04-1439األحد123027ع
ات432171عال12111730 لويأمن الش 068:00-04-1439األحد293168طالل سعد ال
نت438171عال12213744 ات األن 078:00-04-1439اإلثن 291055محمد فؤاد  تقن
ة السحاب439171عال12313745 ز الجمعهحوس دالع 078:00-04-1439اإلثن 143028فراس ع
جمات445171عال12411731 دالمنعم شا الم ف ع 168:00-04-1439األرعاء263028ا
جمات445172عال12526967 دالمنعم الزواويالم 168:00-04-1439األرعاء153029محمد ع
سان والحاسب452171عال12613714 دالرؤوف عطا محمدالتفاعل ب األ 1310:15-04-1439األحد133027ع
انات471171عال12713731 1310:15-04-1439األحد203028محمد عرفان جعفر حس نظم إدارة قواعد الب
د133171عقد12813679 مالتوح 1610:15-04-1439األرعاء143139سلطان راشد الغن
د133172عقد12913719 مالتوح 1610:15-04-1439األرعاء113139سلطان راشد الغن
د133173عقد13011759 مالتوح 1610:15-04-1439األرعاء123139سلطان راشد الغن
د133174عقد13111810 د آل حس التوح 1610:15-04-1439األرعاء53051خالد نا سع
ممهارات اإلتصال207171علم13213688 ا د ال ز ع دالع م ع 098:00-04-1439األرعاء343027ابرا
بمهارات اإلتصال207172علم13311875 ص 098:00-04-1439األرعاء173028محمد صالح المغ
098:00-04-1439األرعاء83029زد الس مهارات اإلتصال207173علم13413659
سةالفقه200171فقه13513687 م النف 0710:15-04-1439اإلثن 263028محمد ابرا
سةالفقه200172فقه13611874 م النف 0710:15-04-1439اإلثن 143029محمد ابرا
سةالفقه200173فقه13713725 م النف 0710:15-04-1439اإلثن 323030محمد ابرا
اء العامة10371ف 13827232 دالرحمن الداغريالف 158:00-04-1439الثالثاء13169اسامه بن ع
اء العامة103171ف 13913703 158:00-04-1439الثالثاء283169جابر محمد الغولالف
اء العامة103172ف 14013704 مالف دالرافع ابرا 158:00-04-1439الثالثاء293027محمد ع
اء العامة103173ف 14113709 158:00-04-1439الثالثاء243029مهند محمود الحمودالف
اء العامة103174ف 14223618 ل محمد ع الف 158:00-04-1439الثالثاء253165محمد خل
اء العامة103175ف 14323619 158:00-04-1439الثالثاء253167ع صالح حناشالف
اء العامة103176ف 14423620 158:00-04-1439الثالثاء193166ع صالح حناشالف
اء العامة103177ف 14523621 لالف م الجم ز بن ابرا دالع 158:00-04-1439الثالثاء233168ع
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اء العامة103178ف 14623622 158:00-04-1439الثالثاء263028محمد واصف المراشدةالف
ة104171ف 14713706 ق اء تطب 1510:15-04-1439الثالثاء243139ع صالح حناشف
ة104172ف 14813708 ق اء تطب مف دالرافع ابرا 1510:15-04-1439الثالثاء103139محمد ع
ادئ االقتصاد100171قصد14911724 دم 1410:15-04-1439اإلثن 343028سعود بن محمد العب
ادئ االقتصاد100172قصد15011873 دم 1410:15-04-1439اإلثن 343029سعود بن محمد العب
ادئ االقتصاد100173قصد15111803 دم 1410:15-04-1439اإلثن 323030سعود بن محمد العب
168:00-04-1439األرعاء123139سالم صالح مط الجناحمدخل ا نظم المعلومات200171نال15211749
168:00-04-1439األرعاء193139سالم صالح مط الجناحمدخل ا نظم المعلومات200172نال15311753
ب203171نال15411896 سبرمجة ال كوال س271054افلوس ن 1010:15-04-1439الخم
ب203172نال15511897 سبرمجة ال كوال س231055افلوس ن 1010:15-04-1439الخم
م النظم30971نال15627097 ل وتصم 1310:15-04-1439األحد13051سالم صالح مط الجناحتحل
م النظم309171نال15711906 ل وتصم را تحل 1310:15-04-1439األحد123139صالح غرم  الز
م النظم309172نال15813654 ل وتصم را تحل 1310:15-04-1439األحد203139صالح غرم  الز
م النظم309173نال15923590 ل وتصم 1310:15-04-1439األحد123051سالم صالح مط الجناحتحل
انات320171نال16011748 در العتي مقدمة  قواعد الب 0610:15-04-1439األحد113040مطلق بن 
انات320172نال16113713 در العتي مقدمة  قواعد الب 0610:15-04-1439األحد13040مطلق بن 
دال حسناتنظم دعم اتخاذ القرار332171نال16213657 ر ال حق ع 138:00-04-1439األحد73041مظا
دال حسناتنظم دعم اتخاذ القرار332172نال16313661 ر ال حق ع 138:00-04-1439األحد73041مظا
ة371171نال16411907 ق انات التطب ال إدارة قواعد الب القادر سداقر ج س163139ع 1010:15-04-1439الخم
ة371172نال16513655 ق انات التطب ماتإدارة قواعد الب ايق مرزان دالرؤوف  س103139ع 1010:15-04-1439الخم
ات394171نال16611894 د قطبندسة المتطل 168:00-04-1439األرعاء183030ا قطب الس
ات394172نال16711895 د قطبندسة المتطل 168:00-04-1439األرعاء53030ا قطب الس
س193051محمد سعد صالحموضوعات مختارة  نظم المعلوما395171نال16811898 1710:15-04-1439الخم
س253139محمد سعد صالحموضوعات مختارة  نظم المعلوما395172نال16911899 1710:15-04-1439الخم
در الدين خانموضوعات مختارة  نظم المعلوما396171نال17011900 098:00-04-1439األرعاء153139محمد 
در الدين خانموضوعات مختارة  نظم المعلوما396172نال17111902 098:00-04-1439األرعاء163139محمد 
در الدين خانموضوعات مختارة  نظم المعلوما397171نال17211901 1510:15-04-1439الثالثاء233051محمد 
سموضوعات مختارة  نظم المعلوما397172نال17311903 كوال 1510:15-04-1439الثالثاء173030افلوس ن
و 414171نال17411745 ناء األعمال اإلل م و 078:00-04-1439اإلثن 203029محمد سعد صالحتصم
و 414172نال17511741 ناء األعمال اإلل م و را تصم د سالم الز ر ع 078:00-04-1439اإلثن 33029طا
را أمن المعلومات433171نال17611800 د سالم الز ر ع 088:00-04-1439الثالثاء303051طا
را أمن المعلومات433172نال17711805 د سالم الز ر ع 088:00-04-1439الثالثاء393139طا
ــــع441171نال17811801 ز ال إدارة المشار دالع 1310:15-04-1439األحد293029ماجد ع
ــــع441172نال17911804 ز ال إدارة المشار دالع 1310:15-04-1439األحد303030ماجد ع
ة 1401711نجل18013693 ياللغة اإلنجل ض المط 088:00-04-1439الثالثاء233148خالد بن مع
ة 1401721نجل18113698 ياللغة اإلنجل ض المط 088:00-04-1439الثالثاء253149خالد بن مع
ة 1401731نجل18223591 088:00-04-1439الثالثاء263151طارق احمد االم الجع اللغة اإلنجل
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ة 1401741نجل18323592 اناللغة اإلنجل د الغد 088:00-04-1439الثالثاء293165سلمان بن ع
ة 1401751نجل18423593 088:00-04-1439الثالثاء253147احمد محمد االحمرياللغة اإلنجل
ة 1401761نجل18523594 088:00-04-1439الثالثاء223166سلمان عطا الشمرياللغة اإلنجل
ة 1401771نجل18623595 088:00-04-1439الثالثاء213150احمد محمد االحمرياللغة اإلنجل
ة 1901712نجل18713670 0810:15-04-1439الثالثاء263030محمد عج حسناللغة اإلنجل
ة208171نجل18813721 ة التقن تا فال داللط 088:00-04-1439الثالثاء233030محمد محمود ع
ة208172نجل18913668 ة التقن تا دالرحمنال د جعفري ع 088:00-04-1439الثالثاء243027ع
ة208173نجل19011813 ة التقن تا 088:00-04-1439الثالثاء243029عو محمود العق ال
ة208174نجل19111815 ة التقن تا 088:00-04-1439الثالثاء223146طارق احمد االم الجع ال
ة208175نجل19211884 ة التقن تا دالرحمنال د جعفري ع 088:00-04-1439الثالثاء233028ع
ريالنحو104171نحو19313680 س273029نا بن محمد بن نا ك 1710:15-04-1439الخم
در العتي النحو104172نحو19413718 س103030لؤي ال 1710:15-04-1439الخم
در العتي النحو104173نحو19513723 س203030لؤي ال 1710:15-04-1439الخم
احالنحو104174نحو19623596 د بن راح ال س83027فه 1710:15-04-1439الخم
د بن ثا الرو النحو التطب 201171نحو19713739 س133028ع 1710:15-04-1439الخم
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