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القاعةالعددإسم المادةالشعبةالرقمالرمزالمرجعي. رالوقتالتاري    خاليوم

171C-223أنظمة الويب390371تال1609:0015433-08-1440األحد

جاع المعلومات323371دام1609:0015629-08-1440األحد *62C-323استر

ي البيانات371371دام1609:0021955-08-1440األحد
 
*42C-323التنقيب ف

*1152C-114برمجة الحاسبات140371عال1609:0015476-08-1440األحد

*1162C-114برمجة الحاسبات140372عال1609:0015549-08-1440األحد

*152C-115برمجة الحاسبات140373عال1609:0015550-08-1440األحد

*1102C-115برمجة الحاسبات140374عال1609:0015551-08-1440األحد

*1122C-117برمجة الحاسبات140375عال1609:0015552-08-1440األحد

1172C-118برمجة الحاسبات140376عال1609:0015553-08-1440األحد

*1152C-117برمجة الحاسبات140377عال1609:0015406-08-1440األحد

222C-214تراكيب البيانات242371عال1609:0015486-08-1440األحد

*182C-215تراكيب البيانات242372عال1609:0015487-08-1440األحد

*282C-215تراكيب البيانات242373عال1609:0015488-08-1440األحد

242C-217تراكيب البيانات242374عال1609:0027408-08-1440األحد

252C-218تراكيب البيانات242375عال1609:0027410-08-1440األحد

222C-314تراكيب البيانات242376عال1609:0027411-08-1440األحد

172C-315تراكيب البيانات242377عال1609:0027680-08-1440األحد

*262C-317نظم التشغيل322371عال1609:0015494-08-1440األحد

*102C-317نظم التشغيل322372عال1609:0015495-08-1440األحد

192C-424أمن الشبكات432371عال1609:0015504-08-1440األحد

312C-318أمن الشبكات432372عال1609:0015399-08-1440األحد

*202C-114مبادئ قواعد البيانات320371تال1611:1515396-08-1440األحد

*122C-114مبادئ قواعد البيانات320372تال1611:1516863-08-1440األحد

92C-323أساسيات العمارة331272تال1611:1516866-08-1440األحد

132C-424شبكات المعلومات330371دال1611:1515520-08-1440األحد

2262C-115برمجة الحاسبات 141271عال1611:1518892-08-1440األحد

2272C-117برمجة الحاسبات 141371عال1611:1515442-08-1440األحد

2282C-118برمجة الحاسبات 141372عال1611:1515477-08-1440األحد

2222C-214برمجة الحاسبات 141373عال1611:1515478-08-1440األحد

2262C-215برمجة الحاسبات 141374عال1611:1515479-08-1440األحد

2302C-314برمجة الحاسبات 141375عال1611:1518897-08-1440األحد

2212C-217برمجة الحاسبات 141376عال1611:1518898-08-1440األحد

2282C-218برمجة الحاسبات 141378عال1611:1518900-08-1440األحد

2252C-315برمجة الحاسبات 141379عال1611:1518901-08-1440األحد

*172C-317تصميم وتحليل الخوارزميات215371عال1611:1515480-08-1440األحد

*262C-317تصميم وتحليل الخوارزميات215372عال1611:1515481-08-1440األحد

332C-414شبكات الحاسب330371عال1611:1515496-08-1440األحد

222C-418شبكات الحاسب330372عال1611:1515497-08-1440األحد

202C-318شبكات الحاسب330373عال1611:1515639-08-1440األحد
ي461371دال1709:0015533-08-1440اإلثني  

ون  232C-323النشر اإللكتر
نت438371عال1709:0015448-08-1440اإلثني   322C-123تقنيات األنتر
322C-215حوسبة السحاب439371عال1709:0015449-08-1440اإلثني  
ي قواعد البيانات229371نال1709:0015408-08-1440اإلثني  

 
112C-217مقدمة ف

ي414371نال1709:0015428-08-1440اإلثني  
ون  142C-214تصميم وبناء األعمال اإللكتر

ي414372نال1709:0019693-08-1440اإلثني  
ون  302C-218تصميم وبناء األعمال اإللكتر

*72C-214خدمات المعلومات301371دال1711:1515517-08-1440اإلثني  
*92C-214خدمات المعلومات301372دال1711:1527665-08-1440اإلثني  
282C-215الفقه200371فقه1711:1515522-08-1440اإلثني  
442C-217الفقه200372فقه1711:1515523-08-1440اإلثني  
102C-218الفقه200373فقه1711:1515524-08-1440اإلثني  
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302C-214أمن المعلومات433371نال1809:0015429-08-1440الثالثاء

192C-323أمن المعلومات433372نال1809:0015430-08-1440الثالثاء

ية 140371نجل1809:0015434-08-1440الثالثاء *1142C-215اللغة اإلنجلت  

ية 140373نجل1809:0015557-08-1440الثالثاء *1102C-215اللغة اإلنجلت  

ية 140375نجل1809:0015598-08-1440الثالثاء 1102C-424اللغة اإلنجلت  

302C-217الكتابة التقنية208371نجل1809:0015436-08-1440الثالثاء

292C-218الكتابة التقنية208372نجل1809:0015437-08-1440الثالثاء

*232C-114نظم المشاري    ع413271تال1811:1527391-08-1440الثالثاء

*132C-114نظم المشاري    ع413272تال1811:1527392-08-1440الثالثاء

ة النبوية101371ترخ1811:1515559-08-1440الثالثاء 452C-214الست 

ة النبوية101372ترخ1811:1515403-08-1440الثالثاء 322C-215الست 

ة النبوية101373ترخ1811:1516913-08-1440الثالثاء 422C-217الست 

ية 190271نجل1811:1519698-08-1440الثالثاء *2202C-115اللغة اإلنجلت  

ية 190371نجل1811:1515435-08-1440الثالثاء 2252C-314اللغة اإلنجلت  

ية 190372نجل1811:1519642-08-1440الثالثاء 2322C-117اللغة اإلنجلت  

ية 190373نجل1811:1521696-08-1440الثالثاء 2162C-118اللغة اإلنجلت  

ية 190374نجل1811:1521697-08-1440الثالثاء 2212C-315اللغة اإلنجلت  

ية 190375نجل1811:1521698-08-1440الثالثاء *2132C-317اللغة اإلنجلت  

ية 190376نجل1811:1521700-08-1440الثالثاء *2152C-317اللغة اإلنجلت  

ية 190377نجل1811:1521701-08-1440الثالثاء 2183C-218اللغة اإلنجلت  

ية 190378نجل1811:1521706-08-1440الثالثاء *2172C-115اللغة اإلنجلت  

ية 190379نجل1811:1521709-08-1440الثالثاء 2192C-318اللغة اإلنجلت  

ونية431371دال1909:0015531-08-1440األربعاء 282C-314إدارة السجالت اإللكتر

282C-215مهارات اإلتصال207371علم1909:0015467-08-1440األربعاء

222C-217مهارات اإلتصال207372علم1909:0015468-08-1440األربعاء

ي نظم المعلوما396371نال1909:0015425-08-1440األربعاء
 
302C-214موضوعات مختارة ف

ي نظم المعلوما396372نال1909:0015426-08-1440األربعاء
 
202C-218موضوعات مختارة ف

42C-324تطوير التطبيقات341371دام1911:1521953-08-1440األربعاء

242C-214التحليل العددي للحوسبة401371عال1911:1515508-08-1440األربعاء

192C-215التحليل العددي للحوسبة401372عال1911:1515577-08-1440األربعاء

ي قواعد البيانات320371نال1911:1515418-08-1440األربعاء
 
262C-217مقدمة ف

ي قواعد البيانات320372نال1911:1515419-08-1440األربعاء
 
202C-218مقدمة ف

142C-323شبكات الحاسب340371تال2009:0015405-08-1440الخميس

162C-214نظم التشغيل360371تال2009:0015413-08-1440الخميس

*152C-215نظم التشغيل360372تال2009:0015564-08-1440الخميس

*122C-215نظم التشغيل360373تال2009:0015606-08-1440الخميس

*32C-424حوكمة تقنية المعلومات412371تال2009:0015619-08-1440الخميس

*172C-424المكتبات الرقمية421371دال2009:0015530-08-1440الخميس

232C-217تراكيب محددة104371عال2009:0015470-08-1440الخميس

*62C-314تراكيب محددة104372عال2009:0015471-08-1440الخميس

*142C-314تراكيب محددة104373عال2009:0015472-08-1440الخميس

252C-315تراكيب محددة104374عال2009:0015473-08-1440الخميس

*172C-218تراكيب محددة104375عال2009:0015561-08-1440الخميس

*192C-218تراكيب محددة104376عال2009:0015562-08-1440الخميس

122C-423تنظيم الحاسبات224371عال2009:0015485-08-1440الخميس

222C-317أساسيات أنظمة الحاسبات225372عال2009:0019286-08-1440الخميس

212C-318مبادئ قواعد البيانات370371عال2009:0015501-08-1440الخميس

*312C-114أمن المعلومات310371تال2011:1515566-08-1440الخميس

*82C-114أمن المعلومات310372تال2011:1516862-08-1440الخميس

ونية381371دال2011:1515526-08-1440الخميس *72C-115االرشفة اإللكتر

*132C-115أخالقيات الحاسب213371دام2011:1515410-08-1440الخميس

232C-117المنطق الرقمي106371عال2011:1515474-08-1440الخميس

202C-214المنطق الرقمي106372عال2011:1515475-08-1440الخميس

212C-118المنطق الرقمي106373عال2011:1518879-08-1440الخميس
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*192C-215المنطق الرقمي106374عال2011:1518882-08-1440الخميس

*242C-215المنطق الرقمي106375عال2011:1518884-08-1440الخميس

272C-218المنطق الرقمي106376عال2011:1518886-08-1440الخميس

272C-217المنطق الرقمي106377عال2011:1518889-08-1440الخميس

*212C-314تنظيم حاسبات و برمجة التجميع220371عال2011:1515482-08-1440الخميس

*212C-314تنظيم حاسبات و برمجة التجميع220372عال2011:1515483-08-1440الخميس

252C-315عمارة الحاسبات221371عال2011:1515484-08-1440الخميس

272C-317عمارة الحاسبات221372عال2011:1519285-08-1440الخميس

152C-224برمجة الويب203371نال2011:1515416-08-1440الخميس

192C-123برمجة الويب203372نال2011:1519666-08-1440الخميس

172C-318إدارة قواعد البيانات التطبيقية371371نال2011:1515421-08-1440الخميس

*172C-114قواعد البيانات المتقدمة321371تال2309:0015567-08-1440األحد

*102C-114قواعد البيانات المتقدمة321372تال2309:0016864-08-1440األحد

*262C-115الحوسبة المتنقلة والالسلكية342371تال2309:0016867-08-1440األحد

*112C-115الحوسبة المتنقلة والالسلكية342372تال2309:0021869-08-1440األحد

نت391371دال2309:0015527-08-1440األحد *102C-323التطبيقات المعلوماتية لإلنتر

*42C-323إدارة المشاري    ع351371دام2309:0021954-08-1440األحد

ي113371ريض2309:0015539-08-1440األحد
312C-214حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي113372ريض2309:0015547-08-1440األحد
262C-215حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي113373ريض2309:0015548-08-1440األحد
362C-217حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي113374ريض2309:0015623-08-1440األحد
312C-218حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

خطي ومعادالت تفاضلية227371ريض2309:0015542-08-1440األحد 102C-117جتر

خطي ومعادالت تفاضلية227372ريض2309:0015543-08-1440األحد 382C-118جتر

342C-314نظرية الرسومات403371عال2309:0015509-08-1440األحد

342C-315نظرية الرسومات403372عال2309:0015401-08-1440األحد

*202C-317نظم دعم اتخاذ القرار332371نال2309:0015420-08-1440األحد

*142C-317نظم دعم اتخاذ القرار332372نال2309:0019670-08-1440األحد

62C-424تحليل وتصميم النظم339371نال2309:0015595-08-1440األحد

ي102371ادب2311:1515453-08-1440األحد 202C-323التحرير العرنر

ي114371ريض2311:1515540-08-1440األحد
*132C-214حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي114372ريض2311:1515541-08-1440األحد
*162C-215حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي114373ريض2311:1515450-08-1440األحد
*212C-215حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي114374ريض2311:1518821-08-1440األحد
312C-217حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي114375ريض2311:1518822-08-1440األحد
122C-218حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي114377ريض2311:1518824-08-1440األحد
332C-314حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي114378ريض2311:1518825-08-1440األحد
*102C-214حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي114379ريض2311:1518826-08-1440األحد
332C-315حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

*272C-318التفاعل بي   األنسان والحاسب452371عال2311:1515507-08-1440األحد

*132C-318التفاعل بي   األنسان والحاسب452372عال2311:1527413-08-1440األحد

282C-317تحليل وتصميم النظم309371نال2311:1515417-08-1440األحد

182C-424إدارة المشاري    ع441371نال2311:1515431-08-1440األحد
ي االحتماالت واإلحصاء111371احص2409:0015439-08-1440اإلثني  

 
332C-214مقدمة ف

ي االحتماالت واإلحصاء111372احص2409:0015440-08-1440اإلثني  
 
292C-215مقدمة ف

ي االحتماالت واإلحصاء111373احص2409:0015451-08-1440اإلثني  
 
352C-314مقدمة ف

ي االحتماالت واإلحصاء111374احص2409:0015452-08-1440اإلثني  
 
292C-217مقدمة ف

ي االحتماالت واإلحصاء111375احص2409:0016830-08-1440اإلثني  
 
212C-218مقدمة ف

132C-214إدارة المحتوى322371دام2411:1515628-08-1440اإلثني  
152C-215مبادئ االقتصاد100371قصد2411:1515465-08-1440اإلثني  
222C-217مبادئ االقتصاد100372قصد2411:1515466-08-1440اإلثني  
292C-218مبادئ االقتصاد100373قصد2411:1515412-08-1440اإلثني  

*192C-214التفاعل بي   اإلنسان والحاسب300371تال2509:0015631-08-1440الثالثاء

*152C-214التفاعل بي   اإلنسان والحاسب300372تال2509:0016833-08-1440الثالثاء

222C-215الثقافة اإلسالمية101371ثقف2509:0015607-08-1440الثالثاء

*142C-217مبادئ المحاسبة 100272حسب2509:0027819-08-1440الثالثاء
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*1162C-217مبادئ المحاسبة 100371حسب2509:0015537-08-1440الثالثاء

1392C-218مبادئ المحاسبة 100372حسب2509:0015538-08-1440الثالثاء

*72C-323إدارة الجودة الشاملة462271دار2509:0027394-08-1440الثالثاء

*22C-323تحليل المحتوى261271دال2509:0027849-08-1440الثالثاء

جاع المعلومات401371دال2509:0015528-08-1440الثالثاء *62C-424استر

ياء العامة103371فت  2509:0015512-08-1440الثالثاء *132C-314الفت  

ياء العامة103372فت  2509:0015513-08-1440الثالثاء 132C-315الفت  

ياء العامة103373فت  2509:0015514-08-1440الثالثاء *122C-314الفت  

*42C-424نظم معلومات المؤسسات459371نال2509:0019694-08-1440الثالثاء

*102C-114أساسيات تقنية المعلومات280371تال2511:1515441-08-1440الثالثاء

242C-115أساسيات تقنية المعلومات280372تال2511:1516831-08-1440الثالثاء

*232C-114أساسيات تقنية المعلومات280373تال2511:1516832-08-1440الثالثاء

122C-424أنظمة تقنية المعلومات281371تال2511:1515558-08-1440الثالثاء

*32C-323إدارة المشاري    ع301371تال2511:1515404-08-1440الثالثاء

132C-117أخالقيات الحاسب420271تال2511:1515565-08-1440الثالثاء

332C-118أخالقيات الحاسب420272تال2511:1516914-08-1440الثالثاء

*52C-323تحليل المحتوى المتقدم361371دال2511:1515521-08-1440الثالثاء

*122C-214أساسيات إدارة المعلومات211371دام2511:1515397-08-1440الثالثاء

*102C-214أساسيات إدارة المعلومات211373دام2511:1516979-08-1440الثالثاء

142C-215المعلومات والمجتمع212371دام2511:1515409-08-1440الثالثاء

*182C-217التفاعل بي   اإلنسان والمعلومات314371دام2511:1515414-08-1440الثالثاء

*102C-217التفاعل بي   اإلنسان والمعلومات314372دام2511:1527666-08-1440الثالثاء

ياء تطبيقية104271فت  2511:1515621-08-1440الثالثاء 342C-314فت  

ياء تطبيقية104272فت  2511:1519637-08-1440الثالثاء 352C-315فت  

ي نظم المعلوما397371نال2511:1515427-08-1440الثالثاء
 
312C-317موضوعات مختارة ف

ي نظم المعلوما397372نال2511:1519688-08-1440الثالثاء
 
182C-318موضوعات مختارة ف

ي إدارة األعمال100371دار2609:0015534-08-1440األربعاء
 
*112C-214مقدمة ف

ي إدارة األعمال100372دار2609:0015535-08-1440األربعاء
 
*222C-214مقدمة ف

ي إدارة األعمال100373دار2609:0016917-08-1440األربعاء
 
452C-215مقدمة ف

82C-323تسويق المعلومات451371دال2609:0015532-08-1440األربعاء

142C-424أنظمة وسياسات المعلومات315371دام2609:0015627-08-1440األربعاء

مجة344371عال2609:0015499-08-1440األربعاء 212C-217مبادئ لغات التر

جمات445371عال2609:0015505-08-1440األربعاء 122C-218المتر

142C-314مدخل اىل نظم المعلومات200371نال2609:0015415-08-1440األربعاء

302C-315هندسة المتطلبات394371نال2609:0015423-08-1440األربعاء

*232C-214ذكاء اصطناعي340371عال2611:1515498-08-1440األربعاء

*132C-214ذكاء اصطناعي340372عال2611:1519617-08-1440األربعاء

482C-215التوحيد133371عقد2611:1515510-08-1440األربعاء

452C-217التوحيد133372عقد2611:1515511-08-1440األربعاء

442C-218التوحيد133373عقد2611:1515630-08-1440األربعاء

242C-214تخزين البيانات322372تال2709:0016865-08-1440الخميس

*32C-215سلوكيات المعلومات321371دال2709:0015519-08-1440الخميس

يعاتها411371دال2709:0015529-08-1440الخميس *62C-215أخالقيات المعلومات وتشر

122C-217مصادر وخدمات المعلومات231371دام2709:0015411-08-1440الخميس

102C-214تنمية مصادرالمعلومات371371دال2711:1515525-08-1440الخميس

222C-215تنظيم المعلومات321371دام2711:1515563-08-1440الخميس

مجيات310371عال2711:1515492-08-1440الخميس *212C-217هندسة التر

مجيات310372عال2711:1515493-08-1440الخميس *152C-217هندسة التر

ي نظم المعلوما395371نال2711:1515424-08-1440الخميس
 
232C-218موضوعات مختارة ف

192C-314النحو104371نحو2711:1515545-08-1440الخميس

292C-315النحو104372نحو2711:1515546-08-1440الخميس

ي201271نحو2711:1515609-08-1440الخميس
232C-317النحو التطبيقر

4وحدة شؤون الطالبات              


