
الوقتالتاري    خاليومالقاعةالعددأسم المقررالشعبةالرقمالرمزالمرجعي. رت

ي االحتماالت واإلحصاء111171احص117843
 
2409:00-08-1440اإلثني  153030مقدمة ف

ي االحتماالت واإلحصاء111172احص217862
 
2409:00-08-1440اإلثني  143029مقدمة ف

ي االحتماالت واإلحصاء111173احص317895
 
2409:00-08-1440اإلثني  133051مقدمة ف

ي االحتماالت واإلحصاء111174احص417807
 
2409:00-08-1440اإلثني  363139مقدمة ف

ي االحتماالت واإلحصاء111175احص517939
 
2409:00-08-1440اإلثني  203028مقدمة ف

ي102171ادب617949 2311:15-08-1440األحد113043التحرير العرب 

2511:15-08-1440الثالثاء383051أساسيات تقنية المعلومات280171تال717756

2511:15-08-1440الثالثاء203026أنظمة تقنية المعلومات281171تال817813

2509:00-08-1440الثالثاء243026التفاعل بي   اإلنسان والحاسب300171تال917902

2511:15-08-1440الثالثاء183028إدارة المشاري    ع301171تال1017913

2011:15-08-1440الخميس83040أمن المعلومات310171تال1117914

1611:15-08-1440األحد203167مبادئ قواعد البيانات320171تال1217903

2309:00-08-1440األحد103168قواعد البيانات المتقدمة321171تال1317952

2709:00-08-1440الخميس273026تخزين البيانات322171تال1417991

1611:15-08-1440األحد43168أساسيات العمارة331171تال1517917

2009:00-08-1440الخميس133041شبكات الحاسب340171تال1617911

2309:00-08-1440األحد103169الحوسبة المتنقلة والالسلكية342171تال1717950

2009:00-08-1440الخميس253051نظم التشغيل360171تال1817904

1609:00-08-1440األحد113151أنظمة الويب390171تال1917912

2009:00-08-1440الخميس183139حوكمة تقنية المعلومات412171تال2017918

1811:15-08-1440الثالثاء123168نظم المشاري    ع413171تال2117992

2511:15-08-1440الثالثاء203027أخالقيات الحاسب420171تال2217829

ة النبوية101171ترخ2325199 1811:15-08-1440الثالثاء403051السي 

ة النبوية101172ترخ2425200 1811:15-08-1440الثالثاء283139السي 

2509:00-08-1440الثالثاء223027الثقافة اإلسالمية101171ثقف2517920

2509:00-08-1440الثالثاء1103165مبادئ المحاسبة 100171حسب2617731

2509:00-08-1440الثالثاء1223166مبادئ المحاسبة 100172حسب2717800

2509:00-08-1440الثالثاء1143165مبادئ المحاسبة 100173حسب2817835

2509:00-08-1440الثالثاء113165مبادئ المحاسبة 100771حسب2927808
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ي إدارة األعمال100171دار3017744
 
2609:00-08-1440األربعاء123026مقدمة ف

ي إدارة األعمال100172دار3117824
 
2609:00-08-1440األربعاء253027مقدمة ف

ي إدارة األعمال100173دار3217832
 
2609:00-08-1440األربعاء283028مقدمة ف

2509:00-08-1440الثالثاء53167إدارة الجودة الشاملة462171دار3317749

2509:00-08-1440الثالثاء13167إدارة الجودة الشاملة462771دار3427636

ي دراسة المعلومات101171دال3527647
 
1711:15-08-1440اإلثني  43028مقدمة ف

2009:00-08-1440الخميس53043علم المعلومات211171دال3626961

2009:00-08-1440الخميس13043علم المعلومات211771دال3727857

2509:00-08-1440الثالثاء43040تحليل المحتوى261171دال3826962

نت271171دال3926963 2309:00-08-1440األحد43040تصميم مواقع اإلنير

نت271771دال4027855 2309:00-08-1440األحد13040تصميم مواقع اإلنير

1711:15-08-1440اإلثني  53029خدمات المعلومات301171دال4117810

2011:15-08-1440الخميس13169نظم المعلومات المتكاملة311171دال4217777

2709:00-08-1440الخميس73027سلوكيات المعلومات321171دال4317811

2709:00-08-1440الخميس13027سلوكيات المعلومات321771دال4427856

1611:15-08-1440األحد43169شبكات المعلومات330171دال4517788

2511:15-08-1440الثالثاء23043تحليل المحتوى المتقدم361171دال4617779

2711:15-08-1440الخميس43041تنمية مصادرالمعلومات371171دال4717785

ونية381171دال4817778 2011:15-08-1440الخميس103167االرشفة اإللكير

نت391171دال4917787 2309:00-08-1440األحد33041التطبيقات المعلوماتية لإلنير

جاع المعلومات401171دال5017790 2509:00-08-1440الثالثاء143028اسير

يعاتها411171دال5117780 2709:00-08-1440الخميس43028أخالقيات المعلومات وتشر

2009:00-08-1440الخميس113043المكتبات الرقمية421171دال5217781

ونية431171دال5317782 1909:00-08-1440األربعاء153028إدارة السجالت اإللكير

2609:00-08-1440األربعاء93040تسويق المعلومات451171دال5417783

ي461171دال5517784
وب  1709:00-08-1440اإلثني  153028النشر اإللكير

2511:15-08-1440الثالثاء163169أساسيات إدارة المعلومات211171دام5617927

2511:15-08-1440الثالثاء163168المعلومات والمجتمع212171دام5717930

2011:15-08-1440الخميس93168أخالقيات الحاسب213171دام5817929

2709:00-08-1440الخميس163029مصادر وخدمات المعلومات231171دام5917928

2511:15-08-1440الثالثاء43167التفاعل بي   اإلنسان والمعلومات314171دام6017948
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2609:00-08-1440األربعاء13043أنظمة وسياسات المعلومات315171دام6117981

2711:15-08-1440الخميس63043تنظيم المعلومات321171دام6217947

2411:15-08-1440اإلثني  83030إدارة المحتوى322171دام6317979

جاع المعلومات323171دام6417980 1609:00-08-1440األحد53147اسير

2309:00-08-1440األحد13043إدارة المشاري    ع351171دام6518911

ي البيانات371171دام6618909
 
1609:00-08-1440األحد13150التنقيب ف

ي113171ريض6717793
2309:00-08-1440األحد333026حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي113172ريض6817872
2309:00-08-1440األحد383051حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي113173ريض6917921
2309:00-08-1440األحد303028حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي113174ريض7017962
2309:00-08-1440األحد323027حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي114171ريض7117847
2311:15-08-1440األحد273169حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي114172ريض7217851
2311:15-08-1440األحد303167حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي114173ريض7317940
2311:15-08-1440األحد143168حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي114174ريض7418817
2311:15-08-1440األحد123166حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي114175ريض7518818
2311:15-08-1440األحد173165حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

ي114177ريض7618820
2311:15-08-1440األحد93168حساب التفاضل والتكامل التطبيقر

خطي ومعادالت تفاضلية227171ريض7717856 2309:00-08-1440األحد253165جي 

خطي ومعادالت تفاضلية227172ريض7817888 2309:00-08-1440األحد273167جي 

خطي ومعادالت تفاضلية227173ريض7917772 2309:00-08-1440األحد153166جي 

2009:00-08-1440الخميس283026تراكيب محددة104171عال8017791

2009:00-08-1440الخميس313028تراكيب محددة104172عال8117871

2009:00-08-1440الخميس353029تراكيب محددة104173عال8217740

2009:00-08-1440الخميس273030تراكيب محددة104174عال8317923

2009:00-08-1440الخميس293027تراكيب محددة104175عال8417953

2011:15-08-1440الخميس143027المنطق الرقمي106171عال8517878

2011:15-08-1440الخميس183028المنطق الرقمي106172عال8618828

2011:15-08-1440الخميس233029المنطق الرقمي106173عال8717880

2011:15-08-1440الخميس223030المنطق الرقمي106174عال8818829

2011:15-08-1440الخميس213026المنطق الرقمي106175عال8918830

1609:00-08-1440األحد1233026برمجة الحاسبات140171عال9017792

1609:00-08-1440األحد1253027برمجة الحاسبات140172عال9117870
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1609:00-08-1440األحد1213028برمجة الحاسبات140173عال9217741

1609:00-08-1440األحد1253029برمجة الحاسبات140174عال9317743

1609:00-08-1440األحد1213030برمجة الحاسبات140175عال9417794

1609:00-08-1440األحد1243042برمجة الحاسبات140176عال9517727

1609:00-08-1440األحد1233040برمجة الحاسبات140177عال9617954

1609:00-08-1440األحد1193041برمجة الحاسبات140178عال9717955

1611:15-08-1440األحد2203040برمجة الحاسبات 14171عال9818838

1611:15-08-1440األحد2243026برمجة الحاسبات 141171عال9917874

1611:15-08-1440األحد2153029برمجة الحاسبات 141172عال10017850

1611:15-08-1440األحد2243051برمجة الحاسبات 141173عال10117759

1611:15-08-1440األحد2233030برمجة الحاسبات 141174عال10217768

1611:15-08-1440األحد2173041برمجة الحاسبات 141175عال10317841

1611:15-08-1440األحد2243042برمجة الحاسبات 141176عال10417941

1611:15-08-1440األحد2273043برمجة الحاسبات 141177عال10517942

1611:15-08-1440األحد2233027برمجة الحاسبات 141178عال10618836

1611:15-08-1440األحد2213028برمجة الحاسبات 141179عال10718837

1611:15-08-1440األحد173139تصميم وتحليل الخوارزميات215171عال10817842

1611:15-08-1440األحد163139تصميم وتحليل الخوارزميات215172عال10917845

2011:15-08-1440الخميس243165تنظيم حاسبات و برمجة التجميع220171عال11017853

2011:15-08-1440الخميس273166تنظيم حاسبات و برمجة التجميع220172عال11117887

2011:15-08-1440الخميس233051عمارة الحاسبات221171عال11217861

2009:00-08-1440الخميس103167تنظيم الحاسبات224171عال11317883

2009:00-08-1440الخميس153167تنظيم الحاسبات224172عال11417884

2009:00-08-1440الخميس213168أساسيات أنظمة الحاسبات225171عال11517828

1609:00-08-1440األحد283165تراكيب البيانات242171عال11617854

1609:00-08-1440األحد243166تراكيب البيانات242172عال11717859

1609:00-08-1440األحد263167تراكيب البيانات242173عال11817771

1609:00-08-1440األحد233043تراكيب البيانات242174عال11917755

1609:00-08-1440األحد273168تراكيب البيانات242175عال12017729

1609:00-08-1440األحد293169تراكيب البيانات242176عال12117972

مجيات310171عال12217944 2711:15-08-1440الخميس133030هندسة الي 
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1609:00-08-1440األحد293051نظم التشغيل322171عال12317796

1609:00-08-1440األحد193139نظم التشغيل322172عال12417758

1611:15-08-1440األحد123165شبكات الحاسب330171عال12517733

1611:15-08-1440األحد303166شبكات الحاسب330173عال12618864

2611:15-08-1440األربعاء53026ذكاء اصطناعي340171عال12717732

2611:15-08-1440األربعاء123026ذكاء اصطناعي340172عال12817945

مجة344171عال12917864 2609:00-08-1440األربعاء223029مبادئ لغات الي 

مجة344172عال13017795 2609:00-08-1440األربعاء73029مبادئ لغات الي 

2009:00-08-1440الخميس213169مبادئ قواعد البيانات370171عال13117863

2009:00-08-1440الخميس63169مبادئ قواعد البيانات370172عال13217924

1911:15-08-1440األربعاء183030التحليل العددي للحوسبة401171عال13317899

1911:15-08-1440األربعاء143030التحليل العددي للحوسبة401172عال13417931

2309:00-08-1440األحد373139نظرية الرسومات403171عال13517900

1609:00-08-1440األحد173146أمن الشبكات432171عال13617736

2011:15-08-1440الخميس73040أمن الشبكات432771عال13727885

نت438171عال13817909 1709:00-08-1440اإلثني  271099تقنيات األنير

نت438771عال13927887 1909:00-08-1440األربعاء73029تقنيات األنير

نت438772عال14027971 1609:00-08-1440األحد13151تقنيات األنير

1709:00-08-1440اإلثني  123029حوسبة السحاب439171عال14117910

جمات445171عال14217737 2609:00-08-1440األربعاء133030المير

جمات445172عال14317933 2609:00-08-1440األربعاء153030المير

2311:15-08-1440األحد113040التفاعل بي   األنسان والحاسب452171عال14417886

2509:00-08-1440الثالثاء23026التفاعل بي   األنسان والحاسب452771عال14527884

مجيات494771عال14627888 وع الي  1811:15-08-1440الثالثاء13168إدارة مشر

2611:15-08-1440األربعاء283028التوحيد133171عقد14717857

2611:15-08-1440األربعاء313029التوحيد133172عقد14817891

2611:15-08-1440األربعاء293030التوحيد133173عقد14917761

2611:15-08-1440األربعاء273027التوحيد133174عقد15017770

1909:00-08-1440األربعاء343139مهارات اإلتصال207171علم15117866

1909:00-08-1440األربعاء353051مهارات اإلتصال207172علم15217799

1909:00-08-1440األربعاء223030مهارات اإلتصال207173علم15317838
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1711:15-08-1440اإلثني  353139الفقه200171فقه15417865

1711:15-08-1440اإلثني  223030الفقه200172فقه15517798

1711:15-08-1440اإلثني  323051الفقه200173فقه15617896

ياء العامة103171في  15717876 2509:00-08-1440الثالثاء273029الفي  

ياء العامة103172في  15817877 2509:00-08-1440الثالثاء333051الفي  

ياء العامة103173في  15917882 2509:00-08-1440الثالثاء283030الفي  

ياء العامة103174في  16017925 2509:00-08-1440الثالثاء283139الفي  

ياء تطبيقية104171في  16117879 2511:15-08-1440الثالثاء283029في  

ياء تطبيقية104172في  16217881 2511:15-08-1440الثالثاء173030في  

2411:15-08-1440اإلثني  163051مبادئ االقتصاد100171قصد16317730

2411:15-08-1440اإلثني  323139مبادئ االقتصاد100172قصد16417797

2411:15-08-1440اإلثني  153051مبادئ االقتصاد100173قصد16517765

2609:00-08-1440األربعاء113051مدخل اىل نظم المعلومات200171نال16617754

2609:00-08-1440األربعاء143051مدخل اىل نظم المعلومات200172نال16717757

2011:15-08-1440الخميس61054برمجة الويب203171نال16817816

2011:15-08-1440الخميس321055برمجة الويب203172نال16917817

ي قواعد البيانات229171نال17017936
 
1709:00-08-1440اإلثني  63030مقدمة ف

2311:15-08-1440األحد33051تحليل وتصميم النظم309171نال17117825

2311:15-08-1440األحد273051تحليل وتصميم النظم309172نال17217833

2311:15-08-1440األحد93041تحليل وتصميم النظم309173نال17317915

ي قواعد البيانات320171نال17417753
 
1911:15-08-1440األربعاء283051مقدمة ف

ي قواعد البيانات320172نال17517885
 
1911:15-08-1440األربعاء133139مقدمة ف

2309:00-08-1440األحد133030نظم دعم اتخاذ القرار332171نال17617836

2309:00-08-1440األحد153030نظم دعم اتخاذ القرار332172نال17717840

2309:00-08-1440األحد13030نظم دعم اتخاذ القرار332771نال17827810

2011:15-08-1440الخميس73139إدارة قواعد البيانات التطبيقية371171نال17917826

2011:15-08-1440الخميس23139إدارة قواعد البيانات التطبيقية371172نال18017834

2609:00-08-1440األربعاء73139هندسة المتطلبات394171نال18117814

2609:00-08-1440األربعاء283139هندسة المتطلبات394172نال18217815

ي نظم المعلوما395171نال18317818
 
2711:15-08-1440الخميس93029موضوعات مختارة ف

ي نظم المعلوما395172نال18417819
 
2711:15-08-1440الخميس43029موضوعات مختارة ف
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ي نظم المعلوما396171نال18517820
 
1909:00-08-1440األربعاء113029موضوعات مختارة ف

ي نظم المعلوما396172نال18617822
 
1909:00-08-1440األربعاء73029موضوعات مختارة ف

ي نظم المعلوما397171نال18717821
 
2511:15-08-1440الثالثاء233166موضوعات مختارة ف

ي نظم المعلوما397172نال18817823
 
2511:15-08-1440الثالثاء103165موضوعات مختارة ف

ي414171نال18917750
وب  1709:00-08-1440اإلثني  173051تصميم وبناء األعمال اإللكير

ي414172نال19017746
وب  1709:00-08-1440اإلثني  203139تصميم وبناء األعمال اإللكير

1809:00-08-1440الثالثاء223051أمن المعلومات433171نال19117762

1809:00-08-1440الثالثاء183139أمن المعلومات433172نال19217767

2311:15-08-1440األحد243139إدارة المشاري    ع441171نال19317763

2311:15-08-1440األحد33139إدارة المشاري    ع441172نال19417766

ية 140171نجل19517868 1809:00-08-1440الثالثاء1273028اللغة اإلنجلي  

ية 140172نجل19617873 1809:00-08-1440الثالثاء1283026اللغة اإلنجلي  

ية 140173نجل19717916 1809:00-08-1440الثالثاء1193027اللغة اإلنجلي  

ية 190171نجل19817848 1811:15-08-1440الثالثاء2233167اللغة اإلنجلي  

ية 190172نجل19917937 1811:15-08-1440الثالثاء2243029اللغة اإلنجلي  

ية 190173نجل20017938 1811:15-08-1440الثالثاء2263030اللغة اإلنجلي  

ية 190174نجل20118812 1811:15-08-1440الثالثاء2243166اللغة اإلنجلي  

ية 190175نجل20218813 1811:15-08-1440الثالثاء2253027اللغة اإلنجلي  

ية 190176نجل20318814 1811:15-08-1440الثالثاء2263028اللغة اإلنجلي  

ية 190177نجل20418815 1811:15-08-1440الثالثاء2163165اللغة اإلنجلي  

ية 190178نجل20518816 1811:15-08-1440الثالثاء2263026اللغة اإلنجلي  

1809:00-08-1440الثالثاء103029الكتابة التقنية208171نجل20617892

1809:00-08-1440الثالثاء143040الكتابة التقنية208172نجل20717846

1809:00-08-1440الثالثاء143029الكتابة التقنية208173نجل20817773

1809:00-08-1440الثالثاء163043الكتابة التقنية208174نجل20917775

1809:00-08-1440الثالثاء133030الكتابة التقنية208175نجل21017804

2711:15-08-1440الخميس313028النحو104171نحو21117858

2711:15-08-1440الخميس203026النحو104172نحو21217890

2711:15-08-1440الخميس293027النحو104173نحو21317894

ي201171نحو21417908
2711:15-08-1440الخميس113040النحو التطبيقر
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