
المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

2202202202222220220المبنى رقم

0.300b0.300b0.300b0.3030.303القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.5081.5080.300b0.300b0.3030.303القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

22022022022222222المبنى رقم

0.300b0.300b0.300b0.3030.3030.3030.303القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ععععنن)ع/ن( نوعھ

220220250250220220المبنى رقم

0.300b0.300b1.2051.2050.3030.303القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.300b0.300b0.300b1.5041.504القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
ترا

اس
 

الة
ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

1AA األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.300a0.300a0.300a0.3010.3010.3010.301القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.300a0.300a0.300a0.300a0.3010.301القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننعنننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.300a0.300a0.300a0.3011.5040.3010.301القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

)ع/ن( نوعھ
ععننعع

250250220220220220المبنى رقم

القاعة رقم
1.2051.2050.300a0.300a0.3010.301

االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.300a0.300a0.300a1.5081.508القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

2AB األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلب121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.302a0.302a0.302a0.3070.3070.307القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

)ع/ن( نوعھ
ععننعع

250250220220220220المبنى رقم

1.2051.2050.302a0.302a0.3070.307القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.302a0.302a0.302a0.3070.3070.3070.307القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.302a0.302a0.302a0.302a0.3070.307القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم
0.302a0.302a0.302a1.5121.512القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

3AC األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.302b0.302b0.302b1.4011.401القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.5041.5040.302b0.302b0.3090.309القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220250250المبنى رقم

0.302b0.302b0.302b0.3090.309القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.302b0.302b0.302b0.302b0.3090.309القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.302b0.302b0.302b0.3090.3090.3090.309القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

4AD األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220250250220220المبنى رقم

0.304a0.304a0.304a1.4071.4070.202a0.202aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.5081.5080.304a0.304a0.202a0.202aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.304a0.304a0.304a0.202a0.202aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.304a0.304a0.304a0.304a0.202a0.202aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.304a0.304a0.304a0.202a0.202a0.202a0.202aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

5AE األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220250250220220المبنى رقم

0.304b0.304b0.304b1.2051.2050.202b0.202bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.5121.5120.304b0.304b0.202b0.202bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.304b0.304b0.304b0.202b0.202bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.304b0.304b0.304b0.304b0.202b0.202bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننععننن)ع/ن( نوعھ

2202202202202202222المبنى رقم

0.304b0.304b0.304b0.202b0.202b0.202b0.202bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

6AF األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.306a0.306a0.306a0.305b0.305b0.305b0.305bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالمقرر الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.306a0.306a0.306a0.306a0.305b0.305bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220250250المبنى رقم

0.306a0.306a0.306a0.305b0.305b1.4011.401القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععنننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.306a0.306a0.306a0.306a1.5041.504القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.306a0.306a0.306a0.305b0.305bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

7AG األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.306b0.306b0.306b0.305d0.305d0.305d0.305dالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالمقرر الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.306b0.306b0.306b0.306b0.305d0.305dالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220250250المبنى رقم

0.306b0.306b0.306b0.305d0.305d1.4071.407القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععنننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.306b0.306b0.306b0.306b1.5081.508القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.306b0.306b0.306b0.305d0.305dالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

8AH األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.204a1.204a1.204a1.3021.3021.3021.302القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالمقرر الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.204a1.204a1.204a1.204a1.3021.302القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220250250المبنى رقم

1.204a1.204a1.204a1.3021.3021.2051.205القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععنننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.204a1.204a1.204a1.204a1.5121.512القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.204a1.204a1.204a1.3021.302القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

9AI األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.204b1.204b1.204b1.3041.3041.3041.304القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععنننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.204b1.204b1.204b1.204b1.5041.504القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.204b1.204b1.204b1.3041.304القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.204b1.204b1.204b1.204b1.3041.304القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ععننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220250250المبنى رقم

1.204b1.204b1.204b1.3041.3041.4011.401القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

10AJ األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.201.201.201.2081.208القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععنننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.201.201.201.201.5081.508القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.201.201.201.2081.208القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

)ع/ن( نوعھ
نننننن

المبنى رقم
220220220220220220

القاعة رقم
1.21.21.201.201.2081.208

االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءنالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

عع220نننن)ع/ن( نوعھ

2202202202201.208250250المبنى رقم

1.201.201.201.2081.2081.4071.407القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

11AK األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.2021.2021.2021.5001.5001.5001.500القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نعنننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.2021.2021.2021.2021.5121.500القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.2021.2021.2021.5001.500القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.2021.2021.2021.2021.5001.500القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ععننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220250250المبنى رقم

1.2021.2021.2021.5001.5001.2051.205القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

12AL األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلبالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.305C0.305C0.305C1.2061.2061.2061.206القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.305C0.305C0.305C0.305C1.2061.206القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220250250220220المبنى رقم

0.305C0.305C0.305C1.4011.4011.2061.206القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء

ععععنن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.305C0.305C1.5121.5121.2061.206القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.305C0.305C0.305C1.2061.206القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

13AM األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلبالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

القاعة رقم

االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععنننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

القاعة رقم

االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220250250220220المبنى رقم

1.4071.407القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.5121.512القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

القاعة رقم

االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

14AN األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلبالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

القاعة رقم

االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععنننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

القاعة رقم

االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععععننن)ع/ن( نوعھ

220220220250250220220المبنى رقم

1.2051.2051.5121.512القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

2202202222220220المبنى رقم

القاعة رقم

االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

القاعة رقم

االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

15AO األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

2222220220220220220المبنى رقم

0.3010.3010.300a0.300a0.300aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعععع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.3010.3011.5041.5040.300a0.300a0.300aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعع)ع/ن( نوعھ

250250220220220المبنى رقم

1.4011.4010.300a0.300a0.300aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.3010.3010.3010.3010.300a0.300a0.300aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

250250220220220المبنى رقم

0.3010.3010.300a0.300a0.300aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

16BA األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

2222220220220220220المبنى رقم

0.3010.3010.300a0.300a0.300aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعععع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.3010.3011.5041.5040.300a0.300a0.300aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعع)ع/ن( نوعھ

250250220220220المبنى رقم

1.4011.4010.300a0.300a0.300aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.3010.3010.3010.3010.300a0.300a0.300aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

250250220220220المبنى رقم

0.3010.3010.300a0.300a0.300aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

16BA األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

250250220220220220220المبنى رقم

1.4011.4010.302b0.302b0.302b0.302b0.302bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.3090.3090.3090.3090.302b0.302b0.302bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.5041.5040.302b0.302b0.302bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.3090.3090.3090.3090.302b0.302b0.302bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.3090.3090.302b0.302b0.302bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

19BB األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.3021.3021.204a1.204a1.204a1.204a1.204aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.3021.3021.3021.3021.204a1.204a1.204aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.3021.3021.204a1.204a1.204aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالمقرر 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعععع)ع/ن( نوعھ

250250220220220220220المبنى رقم

1.4011.40115041.5041.204a1.204a1.204aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.3021.3021.204a1.204a1.204aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

24BC األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.5041.5041.2001.2001.2001.21.2القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننععنن)ع/ن( نوعھ

220220250250220220220المبنى رقم

1.2081.2081.4011.4011.2001.2001.200القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.2081.2081.2001.2001.200القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.2081.2081.2081.2081.2001.2001.200القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.2081.2081.2001.2001.200القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

26BD األول

المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

2202202202222220220المبنى رقم

0.300b0.300b0.300b0.3030.303القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.5081.5080.300b0.300b0.3030.303القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

22022022022222222المبنى رقم

0.300b0.300b0.300b0.3030.3030.3030.303القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ععععنن)ع/ن( نوعھ

220220250250220220المبنى رقم

0.300b0.300b1.2051.2050.3030.303القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.300b0.300b0.300b1.5041.504القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
ترا

اس
 

الة
ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

1AA األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.5001.5001.2021.2021.2021.2021.202القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

250250220220220220220المبنى رقم

1.4011.4011.51.51.2021.2021.202القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.5001.5001.2021.2021.202القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.5041.5041.5001.5001.2021.2021.202القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.5001.5001.2021.2021.202القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

27BF األول
المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.3041.3041.204b1.204b1.204bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننععنن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.3041.3041.3041.3041.204b1.204b1.204bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.3041.3041.204b1.204b1.204bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننععنن)ع/ن( نوعھ

220220250250220220220المبنى رقم

1.3041.3041.4011.4011.204b1.204b1.204bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.5041.5041.204b1.204b1.204bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

25BE األول

المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.300a0.300a0.300a0.3010.3010.3010.301القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.300a0.300a0.300a0.300a0.3010.301القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننعنننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.300a0.300a0.300a0.3011.5040.3010.301القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

)ع/ن( نوعھ
ععننعع

250250220220220220المبنى رقم

القاعة رقم
1.2051.2050.300a0.300a0.3010.301

االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.300a0.300a0.300a1.5081.508القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

2AB األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.5001.5001.2021.2021.2021.2021.202القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

250250220220220220220المبنى رقم

1.4011.4011.51.51.2021.2021.202القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.5001.5001.2021.2021.202القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.5041.5041.5001.5001.2021.2021.202القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.5001.5001.2021.2021.202القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

27BF األول

المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلب121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.302a0.302a0.302a0.3070.3070.307القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

)ع/ن( نوعھ
ععننعع

250250220220220220المبنى رقم

1.2051.2050.302a0.302a0.3070.307القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.302a0.302a0.302a0.3070.3070.3070.307القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.302a0.302a0.302a0.302a0.3070.307القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم
0.302a0.302a0.302a1.5121.512القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

3AC األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.305b0.305b0.306a0.306a0.306aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننععنن)ع/ن( نوعھ

2222220220220220220المبنى رقم

0.305b0.305b0.305b0.305b0.306a0.306a0.306aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.305b0.305b0.306a0.306a0.306aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننععنن)ع/ن( نوعھ

220220250250220220220المبنى رقم

0.305b0.305b1.4071.4070.306a0.306a0.306aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.5081.5080.306a0.306a0.306aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

22BG األول

المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.302b0.302b0.302b1.4011.401القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.5041.5040.302b0.302b0.3090.309القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220250250المبنى رقم

0.302b0.302b0.302b0.3090.309القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.302b0.302b0.302b0.302b0.3090.309القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.302b0.302b0.302b0.3090.3090.3090.309القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

4AD األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.305d0.305d0.306b0.306b0.306b0.306b0.306bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

250250220220220220220المبنى رقم

1.4071.4070.305d0.305d0.306b0.306b0.306bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.305d0.305d0.306b0.306b0.306bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.5081.5080.305d0.305d0.306b0.306b0.306bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.305d0.305d0.306b0.306b0.306bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة
ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

23BH األول

المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220250250220220المبنى رقم

0.304a0.304a0.304a1.4071.4070.202a0.202aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.5081.5080.304a0.304a0.202a0.202aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.304a0.304a0.304a0.202a0.202aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.304a0.304a0.304a0.304a0.202a0.202aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.304a0.304a0.304a0.202a0.202a0.202a0.202aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

5AE األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.3030.3030.300b0.300b0.300bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعععع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.3030.3031.5081.5080.300b0.300b0.300bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعع)ع/ن( نوعھ

250250220220220المبنى رقم

1.4071.4070.300b0.300b0.300bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.3030.3030.3030.3030.300b0.300b0.300bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.3030.3030.300b0.300b0.300bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

17BI األول

المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220250250220220المبنى رقم

0.304b0.304b0.304b1.2051.2050.202b0.202bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.5121.5120.304b0.304b0.202b0.202bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.304b0.304b0.304b0.202b0.202bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.304b0.304b0.304b0.304b0.202b0.202bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننععننن)ع/ن( نوعھ

2202202202202202222المبنى رقم

0.304b0.304b0.304b0.202b0.202b0.202b0.202bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

6AF األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.3070.3070.302a0.302a0.302aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعععع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.3070.3071.5121.5120.302a0.302a0.302aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعع)ع/ن( نوعھ

250250220220220المبنى رقم

1.2051.2050.302a0.302a0.302aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

)ع/ن( نوعھ
ننننننن

المبنى رقم
220220220220220220220

القاعة رقم
0.3070.3070.3070.3070.302a0.302a0.302a

االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.3070.3070.302a0.302a0.302aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

18BJ األول

المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.306a0.306a0.306a0.305b0.305b0.305b0.305bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالمقرر الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.306a0.306a0.306a0.306a0.305b0.305bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220250250المبنى رقم

0.306a0.306a0.306a0.305b0.305b1.4011.401القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععنننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.306a0.306a0.306a0.306a1.5041.504القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.306a0.306a0.306a0.305b0.305bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

7AG األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

250250220220220220220المبنى رقم

1.4071.4070.304a0.304a0.304a0.304a0.304aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.202a0.202a0.202a0.202a0.304a0.304a0.304aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.5081.5080.304a0.304a0.304aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.202a0.202a0.202a0.202a0.304a0.304a0.304aالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.202a0.202a0.304a0.304a0.304aالقاعة رقم
االستدیو رقم
  )ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

20BK األول

المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.306b0.306b0.306b0.305d0.305d0.305d0.305dالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالمقرر الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.306b0.306b0.306b0.306b0.305d0.305dالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220250250المبنى رقم

0.306b0.306b0.306b0.305d0.305d1.4071.407القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععنننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

0.306b0.306b0.306b0.306b1.5081.508القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.306b0.306b0.306b0.305d0.305dالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

8AH األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعن)ع/ن( نوعھ

220250220220220220220المبنى رقم

1.2061.4010.305c0.305c0.305c0.305c0.305cالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.2061.2061.2061.2060.305c0.305c0.305cالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.2061.2060.305c0.305c0.305cالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالمقرر 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعععع)ع/ن( نوعھ

250250220220220220220المبنى رقم

1.4071.4071.5081.5080.305c0.305c0.305cالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.2061.2060.305c0.305c0.305cالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

28BM األول

المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

250250220220220220220المبنى رقم

1.2051.2050.304b0.304b0.304b0.304b0.304bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.202b0.202b0.202b0.202b0.304b0.304b0.304bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.5121.5120.304b0.304b0.304bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.202b0.202b0.202b0.202b0.304b0.304b0.304bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.202b0.202b0.304b0.304b0.304bالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

21BL األول

المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.204a1.204a1.204a1.3021.3021.3021.302القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحاتالمقرر الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.204a1.204a1.204a1.204a1.3021.302القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220250250المبنى رقم

1.204a1.204a1.204a1.3021.3021.2051.205القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععنننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.204a1.204a1.204a1.204a1.5121.512القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.204a1.204a1.204a1.3021.302القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

9AI األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعن)ع/ن( نوعھ

220250220220220220220المبنى رقم

1.2061.4010.305c0.305c0.305c0.305c0.305cالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.2061.2061.2061.2060.305c0.305c0.305cالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.2061.2060.305c0.305c0.305cالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالمقرر 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعععع)ع/ن( نوعھ

250250220220220220220المبنى رقم

1.4071.4071.5081.5080.305c0.305c0.305cالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.2061.2060.305c0.305c0.305cالقاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

28BM األول

المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.204b1.204b1.204b1.3041.3041.3041.304القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععنننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.204b1.204b1.204b1.204b1.5041.504القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.204b1.204b1.204b1.3041.304القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.204b1.204b1.204b1.204b1.3041.304القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ععننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220250250المبنى رقم

1.204b1.204b1.204b1.3041.3041.4011.401القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

10AJ األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.5121.5120.3050.3050.305القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننععنن)ع/ن( نوعھ

220220250250220220220المبنى رقم

0.305a0.305a1.2051.2050.3050.3050.305القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.305a0.305a0.3050.3050.305القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.305a0.305a0.305a0.305a0.3050.3050.305القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.305a0.305a0.3050.3050.305القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

30BO األول

المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

220h220h220h220h220h220h220hالمبنى رقم

1.5081.5080.3110.3110.311القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننععنن)ع/ن( نوعھ

220hh220hh250250220h220h220hالمبنى رقم

0.3070.3071.4071.4070.3110.3110.311القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220h220h220h220h220hالمبنى رقم

0.3070.3070.3110.3110.311القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220h220h220h220h220h220h220hالمبنى رقم

القاعة رقم
0.3070.3070.3070.3070.3110.3110.311

االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعع)ع/ن( نوعھ

220h220h220h220h220hالمبنى رقم

0.3070.3070.3110.3110.311القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

29BN األول

المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.201.201.201.2081.208القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععنننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.201.201.201.201.5081.508القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.201.201.201.2081.208القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

)ع/ن( نوعھ
نننننن

المبنى رقم
220220220220220220

القاعة رقم
1.21.21.201.201.2081.208

االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءنالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

عع220نننن)ع/ن( نوعھ

2202202202201.208250250المبنى رقم

1.201.201.201.2081.2081.4071.407القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا
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ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

11AK األول



المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.5121.5120.3050.3050.305القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننععنن)ع/ن( نوعھ

220220250250220220220المبنى رقم

0.305a0.305a1.2051.2050.3050.3050.305القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.305a0.305a0.3050.3050.305القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر
1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

0.305a0.305a0.305a0.305a0.3050.3050.305القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاءالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننعع)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

0.305a0.305a0.3050.3050.305القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

30BO األول

المسارالقسمالكلیة

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بدایة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نھایة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة جامعي متطلبجامعي متطلب114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ننننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220220المبنى رقم

1.2021.2021.2021.5001.5001.5001.500القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة الصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نعنننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.2021.2021.2021.2021.5121.500القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

ععننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220المبنى رقم

1.2021.2021.2021.5001.500القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء121 تحض الصحیة للتخصصات إحصاء122 تحض طبیة مصطلحات122 تحض طبیة مصطلحات1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة

نننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220220المبنى رقم

1.2021.2021.2021.2021.5001.500القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شغبة سعة

1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغةالمقرر 1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاءالصحیة للتخصصات إنسان أحیاء1 الصحیة للتخصصات أكادیمیة انجلیزیة لغة 114 تحض الصحیة للتخصصات عامة كیمیاء

ععننننن)ع/ن( نوعھ

220220220220220250250المبنى رقم

1.2021.2021.2021.5001.5001.2051.205القاعة رقم
االستدیو رقم
)ُوجد إن(

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البرید

FM-08-04-01Rev.3

الدراسي الجدول معد

الیوم

حة
را
ست
ا

 
الة

ص

األحد

االثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

           1442-1441      الجامعي العام من           األول   الدراسي الفصل         الصحیة للكلیات التحضیریة السنة لعمادة الدراسي الجدول
 الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة الصحیة للكلیات التأسیسیة السنة التحضیریة السنة عمادة

12AL األول


