
الرقمالرمزالمرجعي. ر
الشع

بة
الوقتالتاري    خاليومالقاعةإسم المادة

ة النبوية101171ترخ20636 سير نSR-01ال نير 1410:00-08-1439اإلث

ة النبوية101172ترخ20637 سير نSR-01ال نير 1410:00-08-1439اإلث

168:00-08-1439األربعاء3042قواعد البيانات المتقدمة321171تال25548

168:00-08-1439األربعاء3042أنظمة الويب390171تال20510

168:00-08-1439األربعاء2137خدمات المعلومات301171دال20406

168:00-08-1439األربعاء13026برمجة الحاسبات140171عال20386

168:00-08-1439األربعاء13027برمجة الحاسبات140172عال20467

168:00-08-1439األربعاء13029برمجة الحاسبات140173عال20333

168:00-08-1439األربعاء13040برمجة الحاسبات140174عال20335

168:00-08-1439األربعاء13041برمجة الحاسبات140175عال20388

168:00-08-1439األربعاء13043برمجة الحاسبات140176عال20321

168:00-08-1439األربعاء13028برمجة الحاسبات140177عال26320

168:00-08-1439األربعاء13028برمجة الحاسبات140178عال26321

168:00-08-1439األربعاء2053تراكيب البيانات242171عال20451

168:00-08-1439األربعاء2028تراكيب البيانات242172عال20456

168:00-08-1439األربعاء2029تراكيب البيانات242173عال20365

168:00-08-1439األربعاء2031تراكيب البيانات242174عال20347

168:00-08-1439األربعاء2032تراكيب البيانات242175عال20319

168:00-08-1439األربعاء3139نظم التشغيل322171عال20390

168:00-08-1439األربعاء3051نظم التشغيل322172عال20351
168:00-08-1439األربعاء3051نظم التشغيل322173عال20349

شبكات432171عال20328 168:00-08-1439األربعاء3030أمن ال

شبكات432172عال22018 168:00-08-1439األربعاء3030أمن ال

1610:15-08-1439األربعاء3043مبادئ قواعد البيانات320171تال20501

1610:15-08-1439األربعاء3040شبكات المعلومات330171دال20382

1610:15-08-1439األربعاء23026برمجة الحاسبات 141171عال20471

1610:15-08-1439األربعاء23027برمجة الحاسبات 141172عال20447

1610:15-08-1439األربعاء23028برمجة الحاسبات 141173عال20352

1610:15-08-1439األربعاء23139برمجة الحاسبات 141174عال20362



1610:15-08-1439األربعاء23139برمجة الحاسبات 141175عال20438

1610:15-08-1439األربعاء23030برمجة الحاسبات 141176عال20710

1610:15-08-1439األربعاء23051برمجة الحاسبات 141177عال20711

1610:15-08-1439األربعاء23051برمجة الحاسبات 141178عال20712

1610:15-08-1439األربعاء23029برمجة الحاسبات 141179عال20713

1610:15-08-1439األربعاء2032تصميم وتحليل الخوارزميات215171عال20439

1610:15-08-1439األربعاء2032تصميم وتحليل الخوارزميات215172عال20442

1610:15-08-1439األربعاء2137شبكات الحاسب330171عال20325

1610:15-08-1439األربعاء2137شبكات الحاسب330172عال20395

1610:15-08-1439األربعاء2053شبكات الحاسب330173عال20361

ي461171دال20378
ونن 178:00-08-1439الخميس3026النشر اإللكير

ت438171عال20507 ن 178:00-08-1439الخميس1055تقنيات األنير

سحاب439171عال20508 178:00-08-1439الخميس3029حوسبة ال

ي414171نال20342
ونن مال اإللكير 178:00-08-1439الخميس3028تصميم وبناء األع

ي414172نال20338
ونن مال اإللكير 178:00-08-1439الخميس3028تصميم وبناء األع

سلوك التنظيمي325171دار20402 1710:15-08-1439الخميس3026ال

فقه200171فقه20462 1710:15-08-1439الخميس3028ال

فقه200172فقه20392 1710:15-08-1439الخميس3027ال

فقه200173فقه20494 1710:15-08-1439الخميس3029ال

د3026أمن المعلومات433171نال20355 208:00-08-1439األح

د3027أمن المعلومات433172نال20360 208:00-08-1439األح

ية 140171نجل20465 ن جلير لغة اإلن د13051ال 208:00-08-1439األح

ية 140172نجل20470 ن جلير لغة اإلن د13051ال 208:00-08-1439األح

ية 140173نجل20514 ن جلير لغة اإلن د13051ال 208:00-08-1439األح

د3040الكتابة التقنية208171نجل20490 208:00-08-1439األح

د3030الكتابة التقنية208172نجل20443 208:00-08-1439األح

د3030الكتابة التقنية208173نجل20367 208:00-08-1439األح

د3029الكتابة التقنية208174نجل20369 208:00-08-1439األح



د3028الكتابة التقنية208175نجل20400 208:00-08-1439األح

د3040أساسيات العمارة331171تال20520 2010:15-08-1439األح

ية 190171نجل20445 ن جلير لغة اإلن د23028ال 2010:15-08-1439األح

ية 190172نجل20603 ن جلير لغة اإلن د23027ال 2010:15-08-1439األح

ية 190173نجل20604 ن جلير لغة اإلن د23030ال 2010:15-08-1439األح

ية 190174نجل20605 ن جلير لغة اإلن د23026ال 2010:15-08-1439األح

ية 190175نجل20608 ن جلير لغة اإلن د23029ال 2010:15-08-1439األح

ية 190176نجل20610 ن جلير لغة اإلن د23026ال 2010:15-08-1439األح

ية 190177نجل20611 ن جلير لغة اإلن د23027ال 2010:15-08-1439األح

ن3030إدارة قواعد البيانات372171تال25320 نير 218:00-08-1439اإلث

ن3051التحليل العددي للحوسبة401171عال20497 نير 218:00-08-1439اإلث

ن3051التحليل العددي للحوسبة401172عال20552 نير 218:00-08-1439اإلث

ن3026مهارات اإلتصال207171علم20463 نير 218:00-08-1439اإلث

ن3027مهارات اإلتصال207172علم20393 نير 218:00-08-1439اإلث

ن3027مهارات اإلتصال207173علم20435 نير 218:00-08-1439اإلث

ي نظم المعلومات396171نال20416
ن

ن3028موضوعات مختارة ف نير 218:00-08-1439اإلث

ي نظم المعلوما396172نال20418
ن

ن3029موضوعات مختارة ف نير 218:00-08-1439اإلث

ونية431171دال20376 سجالت اإللكير ن3026إدارة ال نير 2110:15-08-1439اإلث

ي قواعد البيانات320171نال20345
ن

ن3027مقدمة ف نير 2110:15-08-1439اإلث

ي قواعد البيانات320172نال20483
ن

ن3028مقدمة ف نير 2110:15-08-1439اإلث

228:00-08-1439الثالثاء3151شبكات الحاسب340171تال20509

228:00-08-1439الثالثاء2053نظم التشغيل360171تال20502

228:00-08-1439الثالثاء3146حوكمة تقنية المعلومات412171تال20521

228:00-08-1439الثالثاء3042علم المعلومات211171دال20398

ت271171دال20404 ن 228:00-08-1439الثالثاء3041تصميم مواقع اإلنير

228:00-08-1439الثالثاء3139المكتبات الرقمية421171دال20375

228:00-08-1439الثالثاء3026تراكيب محددة104171عال20385



228:00-08-1439الثالثاء3027تراكيب محددة104172عال20468

228:00-08-1439الثالثاء3028تراكيب محددة104173عال20332

228:00-08-1439الثالثاء3029تراكيب محددة104174عال20531

228:00-08-1439الثالثاء3030تراكيب محددة104175عال26319

228:00-08-1439الثالثاء2028تنظيم حاسبات و برمجة التجميع220171عال20450

228:00-08-1439الثالثاء2029تنظيم حاسبات و برمجة التجميع220172عال20485

228:00-08-1439الثالثاء2031تنظيم الحاسبات224171عال20481

228:00-08-1439الثالثاء2032تنظيم الحاسبات224172عال20482

228:00-08-1439الثالثاء3030أساسيات أنظمة الحاسبات225171عال20424

228:00-08-1439الثالثاء3040مبادئ قواعد البيانات370171عال20460

228:00-08-1439الثالثاء3043مبادئ قواعد البيانات370172عال20540

2210:15-08-1439الثالثاء3040نظم المعلومات المتكاملة311171دال20371

ونية381171دال20372 2210:15-08-1439الثالثاء3030االرشفة اإللكير

2210:15-08-1439الثالثاء3043أخالقيات الحاسب213171دام20549

2210:15-08-1439الثالثاء3028المنطق الرقمي106171عال20475

2210:15-08-1439الثالثاء3029المنطق الرقمي106172عال20477

2210:15-08-1439الثالثاء3026المنطق الرقمي106173عال20480

2210:15-08-1439الثالثاء3027المنطق الرقمي106174عال20704

2210:15-08-1439الثالثاء3028المنطق الرقمي106175عال20705

2210:15-08-1439الثالثاء3051عمارة الحاسبات221171عال20458

2210:15-08-1439الثالثاء3051عمارة الحاسبات221172عال22014

2210:15-08-1439الثالثاء1055برمجة الويب203171نال20412

2210:15-08-1439الثالثاء1055برمجة الويب203172نال20413

2210:15-08-1439الثالثاء3041إدارة قواعد البيانات التطبيقية371171نال20422

نت391171دال20381 238:00-08-1439األربعاء3040التطبيقات المعلوماتية لإلنير

ي113171ريض20387
تكامل التطبيقر 238:00-08-1439األربعاء3026حساب التفاضل وال

ي113172ريض20469
تكامل التطبيقر 238:00-08-1439األربعاء3028حساب التفاضل وال



ي113173ريض20524
تكامل التطبيقر 238:00-08-1439األربعاء3027حساب التفاضل وال

خطي ومعادالت تفاضلية227171ريض20453 238:00-08-1439األربعاء3029جير

خطي ومعادالت تفاضلية227172ريض20486 238:00-08-1439األربعاء3030جير

خطي ومعادالت تفاضلية227173ريض20366 238:00-08-1439األربعاء3029جير

خطي ومعادالت تفاضلية227174ريض20423 238:00-08-1439األربعاء3030جير

238:00-08-1439األربعاء3051نظرية الرسومات403171عال20498

238:00-08-1439األربعاء3051نظرية الرسومات403172عال20553

قرار332171نال20433 238:00-08-1439األربعاء3139نظم دعم اتخاذ ال

قرار332172نال20437 238:00-08-1439األربعاء3139نظم دعم اتخاذ ال

السلكية342171تال25319 2310:15-08-1439األربعاء3028الحوسبة المتنقلة وال

2310:15-08-1439األربعاء3040توصيف البيانات201171دال20399

ي114171ريض20444
تكامل التطبيقر 2310:15-08-1439األربعاء3051حساب التفاضل وال

ي114172ريض20448
تكامل التطبيقر 2310:15-08-1439األربعاء3030حساب التفاضل وال

ي114173ريض20650
تكامل التطبيقر 2310:15-08-1439األربعاء3139حساب التفاضل وال

ي114174ريض20651
تكامل التطبيقر 2310:15-08-1439األربعاء3139حساب التفاضل وال

ي114175ريض20652
تكامل التطبيقر 2310:15-08-1439األربعاء3030حساب التفاضل وال

حاسب452171عال20484 سان وال ن األن 2310:15-08-1439األربعاء3028التفاعل بير

2310:15-08-1439األربعاء3029نظم إدارة قواعد البيانات471171عال20499

2310:15-08-1439األربعاء3027تحليل وتصميم النظم309171نال20421

2310:15-08-1439األربعاء3026تحليل وتصميم النظم309172نال20430

ع441171نال20356 2310:15-08-1439األربعاء3029إدارة المشاري    

ع441172نال20359 2310:15-08-1439األربعاء3029إدارة المشاري    



صاء111171احص20440 تماالت واإلح ي االح
ن

248:00-08-1439الخميس3029مقدمة ف

صاء111172احص20459 تماالت واإلح ي االح
ن

248:00-08-1439الخميس3026مقدمة ف

صاء111173احص20493 تماالت واإلح ي االح
ن

248:00-08-1439الخميس3028مقدمة ف

صاء111174احص20403 تماالت واإلح ي االح
ن

248:00-08-1439الخميس3030مقدمة ف

صاء111175احص20632 تماالت واإلح ي االح
ن

248:00-08-1439الخميس3027مقدمة ف

2410:15-08-1439الخميس3026تنظيم المعلومات321171دام22025

2410:15-08-1439الخميس3027مبادئ االقتصاد100171قصد20322

2410:15-08-1439الخميس3028مبادئ االقتصاد100172قصد20391

2410:15-08-1439الخميس3027مبادئ االقتصاد100173قصد20358

د13027مبادئ المحاسبة 100171حسب20323 278:00-08-1439األح

د13028مبادئ المحاسبة 100172حسب20394 278:00-08-1439األح

د13029مبادئ المحاسبة 100173حسب20432 278:00-08-1439األح

شاملة462171دار20341 د3040إدارة الجودة ال 278:00-08-1439األح

حاسب300171تال20500 سان وال ن اإلن د3026التفاعل بير 278:00-08-1439األح

جاع المعلومات401171دال20384 د3043اسير 278:00-08-1439األح

ن20473 ياء العامة103171فير ن فير د3139ال 278:00-08-1439األح

ن20474 ياء العامة103172فير ن فير د3051ال 278:00-08-1439األح

ن20479 ياء العامة103173فير ن فير د3030ال 278:00-08-1439األح

ن20541 ياء العامة103174فير ن فير د3051ال 278:00-08-1439األح

د3026أساسيات تقنية المعلومات280171تال20348 2710:15-08-1439األح

د3027أنظمة تقنية المعلومات281171تال20409 2710:15-08-1439األح

ع301171تال20511 د3028إدارة المشاري     2710:15-08-1439األح

د3040أخالقيات الحاسب420171تال20426 2710:15-08-1439األح

د3041تحليل المحتوى261171دال20401 2710:15-08-1439األح

د3139تحليل المحتوى المتقدم361171دال20373 2710:15-08-1439األح

د3042أساسيات إدارة المعلومات211171دام20547 2710:15-08-1439األح

مجتمع212171دام20550 د3043المعلومات وال 2710:15-08-1439األح

معلومات314171دام22026 سان وال ن اإلن د3146التفاعل بير 2710:15-08-1439األح



ن20476 ياء تطبيقية104171فير ن د3029فير 2710:15-08-1439األح

ن20478 ياء تطبيقية104172فير ن د3030فير 2710:15-08-1439األح

ي نظم المعلومات397171نال20417
ن

د3051موضوعات مختارة ف 2710:15-08-1439األح

ي نظم المعلومات397172نال20419
ن

د3051موضوعات مختارة ف 2710:15-08-1439األح

ي102171ادب22027 ن3026التحرير العرنر نير 288:00-08-1439اإلث

شبكات341171تال20546 ن3027أمن ال نير 288:00-08-1439اإلث

مال100171دار20336 ي إدارة األع
ن

ن3028مقدمة ف نير 288:00-08-1439اإلث

مال100172دار20420 ي إدارة األع
ن

ن3029مقدمة ف نير 288:00-08-1439اإلث

مال100173دار20429 ي إدارة األع
ن

ن3030مقدمة ف نير 288:00-08-1439اإلث

ن3040تسويق المعلومات451171دال20377 نير 288:00-08-1439اإلث

مجة344171عال20461 ن3043مبادئ لغات الير نير 288:00-08-1439اإلث

مجة344172عال20389 ن3043مبادئ لغات الير نير 288:00-08-1439اإلث

جمات445171عال20329 ن3139المير نير 288:00-08-1439اإلث

جمات445172عال20554 ن3139المير نير 288:00-08-1439اإلث

ن3041مدخل اىل نظم المعلومات200171نال20346 نير 288:00-08-1439اإلث

ن3041مدخل اىل نظم المعلومات200172نال20350 نير 288:00-08-1439اإلث

ن3051هندسة المتطلبات394171نال20410 نير 288:00-08-1439اإلث

ن3051هندسة المتطلبات394172نال20411 نير 288:00-08-1439اإلث

ن3051ذكاء اصطناعي340171عال20324 نير 2810:15-08-1439اإلث

ن3051ذكاء اصطناعي340172عال22017 نير 2810:15-08-1439اإلث

ن3028التوحيد133171عقد20454 نير 2810:15-08-1439اإلث

ن3028التوحيد133172عقد20489 نير 2810:15-08-1439اإلث

ن3029التوحيد133173عقد20354 نير 2810:15-08-1439اإلث

ن3030التوحيد133174عقد20364 نير 2810:15-08-1439اإلث

298:00-08-1439الثالثاء3026الثقافة اإلسالمية101171ثقف20523

298:00-08-1439الثالثاء3027سلوكيات المعلومات321171دال20407

عاتها411171دال20374 ي 298:00-08-1439الثالثاء3028أخالقيات المعلومات وتشر

298:00-08-1439الثالثاء3029مصادر وخدمات المعلومات231171دام20548

2910:15-08-1439الثالثاء3139تنمية مصادرالمعلومات371171دال20379



ي نظم المعلومات395171نال20414
ن

2910:15-08-1439الثالثاء3026موضوعات مختارة ف

ي نظم المعلومات395172نال20415
ن

2910:15-08-1439الثالثاء3027موضوعات مختارة ف

2910:15-08-1439الثالثاء3030النحو104171نحو20455

2910:15-08-1439الثالثاء3030النحو104172نحو20488

2910:15-08-1439الثالثاء3029النحو104173نحو20492

ي201171نحو20506
2910:15-08-1439الثالثاء3028النحو التطبيقر

2910:15-08-1439الثالثاء3030النحو104171نحو20455

2910:15-08-1439الثالثاء3030النحو104172نحو20488

2910:15-08-1439الثالثاء3029النحو104173نحو20492

ي201171نحو20506
2910:15-08-1439الثالثاء3028النحو التطبيقر

2910:15-08-1439الثالثاء3030النحو104171نحو20455

2910:15-08-1439الثالثاء3030النحو104172نحو20488

2910:15-08-1439الثالثاء3029النحو104173نحو20492

ي201171نحو20506
2910:15-08-1439الثالثاء3028النحو التطبيقر

مجيات310171عال22016 2910:15-08-1439الثالثاء3051هندسة الير

مجيات310172عال20457 2910:15-08-1439الثالثاء3051هندسة الير


