
المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

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

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

ت417كيم المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسنظري(ع/ن)نوعه 

انثى121رقم المبنى

انثى0.502رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

انثىالمحاضر

انثى طالبة35سعة شعبة المقرر

انثىالمقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )م449م ، كيم 424كيم(إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )م492كيم

(عملي - نظري  )م417كيمسعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 404سلم 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

(عملي - نظري  ) 10مقرر سعة شعبة المقرر

ت435كيم المقرر

تدريب(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

(1.1203)معمل رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

404سلم 

نظري

121

1.200

EO1+2+5+6

50

 ت435كيم 

عملي

122

(1.1203)معمل 

 طالبة35

نظري

ت423كيم

نظري

 طالبة35

EO1+EO3

0.200/ 0.419 

 طالبة20

 ت434كيم 

نظري

121

0.104

0.106

 طالبة35

121

 طالبة35

ت449ت ، كيم 424كيم(3)مقرر اختياري

م419م أو كيم 418تختار الطالبة مقرر كيم  : (4)م ، مقرر اختياري 449م  أو مقرر كيم 424تختار الطالبة مقرركيم  : (3)مقرر اختياري 
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بيانات أعضاء هيئة التدريس
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العلوم
الكيمياء العامة الكيمياء

الثامن
EO1 1مستوى ثامن كيمياء شعبة

ت417كيم 

نظري

121

0.504

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

األربعاء

ت417كيم

عملي

122

(1.1203)معمل 

 طالبة35

121
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اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

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

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

ت417كيم المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسنظري(ع/ن)نوعه 

انثى121رقم المبنى

انثى0.502رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

انثىالمحاضر

انثى طالبة35سعة شعبة المقرر

انثىالمقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )م449م ، كيم 424كيم(إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )م492كيم

(عملي - نظري  )م417كيمسعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 404سلم 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

(عملي - نظري  ) 10مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

ت435كيم المقرر

تدريب(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

(1.1203)معمل رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

121

1.200

EO1+2+5+6

50

ت417كيم

404سلم 

نظري

هـ      1442/1441الجدول الدراسي لكلية العلوم          الفصل الدراسي الثاني            من العام الجامعي  

0.401

ت417كيم 

نظري

0.512

 طالبة35

 ت435كيم 

عملي

121

0.401

اليوم

األحد

122

(1.1209)معمل 

 ت434كيم 

نظري

121

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

ت423كيم

نظري

121

EO2+EO4

0.411 / 0.413

 طالبة20

بيانات أعضاء هيئة التدريس

العلوم
الكيمياء العامة الكيمياء

الثامن
EO2 2مستوى ثامن كيمياء شعبة

عملي

م419م أو كيم 418تختار الطالبة مقرر كيم  : (4)م ، مقرر اختياري 449م  أو مقرر كيم 424تختار الطالبة مقرركيم  : (3)مقرر اختياري 
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الخميس

 طالبة35

األربعاء

122

االثنين

الثالثاء

 طالبة35

 طالبة35

ت449ت ، كيم 424كيم(4)مقرر اختياري

نظري

121

(1.1203)معمل 

 طالبة35
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ت417كيم المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسنظري(ع/ن)نوعه 

انثى121رقم المبنى

انثى0.502رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

انثىالمحاضر

انثى طالبة35سعة شعبة المقرر

انثىت435كيم المقرر

تدريب(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

سعة الشعبة(1.1209)معمل رقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )م449م ، كيم 424كيم(إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )م492كيم

(عملي - نظري  )م417كيم طالبة35سعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 404سلم 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

(عملي - نظري  ) 10مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

404سلم 

نظري

121

0.417

msalsaleem@pnu.edu.saرفعة المخلص.العنود البهيجي أ.سارة السهلي  أ. البندري العبيدان  أ. منيرة آلسليم  أ. ددمعد الجدول الدراسي

EO3 3مستوى ثامن كيمياء شعبة

الخميس

ت449ت أو مقرر كيم 424تختار الطالبة مقرركيم  : (4مقرر اختياري 

 طالبة35

ت449ت، كيم 424كيم(4)مقرر اختياري

نظري

األربعاء

ت417كيمت423كيم

نظرينظري

121121

0.2000.209

 طالبة35 طالبة35

121

بيانات أعضاء هيئة التدريس

نظري

121

0.508

االثنين

 ت435كيم 

عملي

122

(1.1209)معمل

 طالبة35

الثالثاء

ت417كيم 

عملي

122

(1.1209)معمل 

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

EO1+EO3

0.200 / 0.419

 طالبة20

EO3+8G8

50

الثامن

هـ        1442/1441الجدول الدراسي لكلية العلوم          الفصل الدراسي الثاني          من العام الجامعي  

العلوم
الكيمياء العامة الكيمياء

اليوم

األحد

 ت434كيم 

 طالبة35
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ت435كيم ت417كيم المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريستدريبنظري(ع/ن)نوعه 

انثى121122رقم المبنى

انثى(1.1209-1.123)معمل 0.502رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

انثىالمحاضر

انثى طالبة35 طالبة35سعة شعبة المقرر

انثىالمقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )م449م ، كيم 424كيم(إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )م492كيم

(عملي - نظري  )م417كيمسعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 404سلم 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

(عملي - نظري  ) 10مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

0.104

EO4+8M1+3

50

هـ      1442/1441الجدول الدراسي لكلية العلوم          الفصل الدراسي الثاني           من العام الجامعي  

العلوم

0.502

ت 449ت أو مقرر كيم 424تختار الطالبة مقرركيم  : (4)مقرر اختياري 

121121

0.5040.401

 طالبة35

 طالبة35

 طالبة35

0.411 / 0.413
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األربعاء

ت417كيم

عملي

122

(1.1209)معمل 

 طالبة35

الخميس

بيانات أعضاء هيئة التدريس

عملي

122

(1.1209-1.1203)معمل 

 طالبة20

الكيمياء العامة 

الثامن
EO4 4مستوى ثامن كيمياء شعبة

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

 ت435كيم 

 طالبة35

االثنين

ت423كيم

نظري

121

الثالثاء

 ت434كيم ت417كيم 

نظرينظري

ت449ت ، كيم 424كيم(4)مقرر اختياري

نظري

121

EO2+EO4

الكيمياء

404سلم 

نظري

121
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ت417كيم المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسنظري(ع/ن)نوعه 

انثى121رقم المبنى

انثى0.512رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

انثىالمحاضر

انثى طالبة35سعة شعبة المقرر

انثىالمقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )م449م ، كيم 424كيم(إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )م492كيم

(عملي - نظري  )م417كيمسعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 404سلم 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

(عملي - نظري  ) 10مقرر سعة شعبة المقرر

ت435كيم المقرر

تدريب(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

(1.1209)معمل رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

ت449ت ، كيم 424كيم(3)مقرر اختياري

نظري

121

EO5+EO6

0.413/ 0.419

 طالبة20

هـ        1442/1441الجدول الدراسي لكلية العلوم          الفصل الدراسي الثاني            من العام الجامعي  

العلوم
الكيمياء العامة الكيمياء

الثامن
EO5 5مستوى ثامن كيمياء شعبة

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

404سلم 

50

االثنين

ت417كيم 

نظري

121

1.304

بيانات أعضاء هيئة التدريس

نظري

121

1.200

EO1+2+5+6

 طالبة35

الثالثاء

ت417كيم

عملي

122

(1.1209)معمل 

 طالبة35

األربعاء

 ت435كيم  ت434كيم 

عملينظري

121122

(1.1209)معمل 0.200

 طالبة35 طالبة35

الخميس

ت423كيم

نظري

121

1000. 1

 طالبة35

م419م أو كيم 418تختار الطالبة مقرر كيم  : (4)م ، مقرر اختياري 449م  أو مقرر كيم 424تختار الطالبة مقرركيم  : (3)مقرر اختياري 
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ت417كيم المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسنظري(ع/ن)نوعه 

انثى121رقم المبنى

انثى0.512رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

انثىالمحاضر

انثى طالبة35سعة شعبة المقرر

انثىالمقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )م449م ، كيم 424كيم(إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )م492كيم

(عملي - نظري  )م417كيمسعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 404سلم 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

(عملي - نظري  ) 10مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

ت435كيم المقرر

تدريب(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

(1.1209)معمل رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

 طالبة20

ت449ت ، كيم 424كيم(3)مقرر اختياري

نظري

121

EO5+EO6

هـ      1442/1441الجدول الدراسي لكلية العلوم          الفصل الدراسي الثاني             من العام الجامعي  

العلوم
الكيمياء العامة الكيمياء

الثامن
EO6 6مستوى ثامن كيمياء شعبة

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس404سلم 

نظري

121

1.200

EO1+2+3+6

50

االثنين

ت417كيم ت434كيم 

عملينظري

121122

(1.1203)معمل 1.100

 طالبة35 طالبة35

الثالثاء

ت423كيم

نظري

121

 طالبة35

األربعاء

ت417كيم 

نظري

121

1.306

 طالبة35

الخميس

 ت435كيم 

عملي

122

(1.1209)معمل 

 طالبة35

م419م أو كيم 418تختار الطالبة مقرر كيم  : (4)م ، مقرر اختياري 449م  أو مقرر كيم 424تختار الطالبة مقرركيم  : (3)مقرر اختياري 
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

انثىرقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

م433كيم المقرر

تدريب(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

سعة الشعبة(1.1203)معمل رقم القاعة

رقم االستديو

(عملي - نظري  )م433كيم(إن ُوجد)

 طالبة30المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

haalghulikah2pnu.edu.saرفعة المخلص.رشا السماعيل  أ.أ- العنود البهيجي .أ- حنان الغليقة .دمعد الجدول الدراسي

الخميس

بيانات أعضاء هيئة التدريس

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

الثالثاء

األربعاء

االثنين

 طالبة30

م433كيم

عملي

122

(1.1203)معمل 

 طالبة30

هـ   1441/1440الجدول الدراسي لكلية العلوم          الفصل الدراسي األول             من العام الجامعي  

الكيمياء العامة الكيمياءالعلوم

4مستوى سابع كيمياء شعبة ( احتياط )DO4السابع

م433كيم 

نظري

121

0.413
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ت421كيمالمقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسنظري(ع/ن)نوعه 

انثى121رقم المبنى

انثى0.415رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

انثىالمحاضر

انثى طالبة35سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت421كيم(إن ُوجد)

المحاضر
(نظري   )ت433كيم

سعة شعبة المقرر
(نظري  )ت 448ت، كيم 422كيم 

المقرر
(نظري   )ت447كيم 

(ع/ن)نوعه 
(نظري   )ت419ت، كيم 418كيم

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

ت421كيمت447كيم المقرر

تدريبنظري(ع/ن)نوعه 

121111رقم المبنى

(3.110)معمل 0.419رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35 طالبة35سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

 طالبة35

نظري

121

DO1+DO2

 ت419 ت أو كيم 418تختار الطالبة المقرر كيم : (3) ت ، مقرر اختياري 422 ت أو  كيم 448تختار الطالبة المقرر كيم :(2)مقرر اختياري

 طالبة20

msalsaleem@pnu.edu.sa معد الجدول الدراسي

 طالبة35

0.415 / 0.417

رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.سارة السهلي  أ. البندري العبيدان  أ. منيرة آلسليم  أ. د

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

ت421كيم

عملي

111

(3.110)معمل 

ت421كيم

نظري

121

0.104

0.417

 طالبة35

ت448ت ، كيم 422كيم  (2)مقرر اختياري 

121

 ت419كيم  (3)مقرراختياري 

نظري

121

DO1

هـ   1442/1441الجدول الدراسي لكلية العلوم          الفصل الدراسي الثاني           من العام الجامعي  

الكيمياء العامة الكيمياءالعلوم

1مستوى سابع كيمياء شعبة DO1السابع

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

الخميس

 طالبة35

ت447كيم 

نظري

121

ت433كيم 

نظري

0.411

 طالبة35

0.209
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ت421كيمالمقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسنظري(ع/ن)نوعه 

انثى121رقم المبنى

انثى0.415رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

انثىالمحاضر

انثى طالبة35سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت421كيم(إن ُوجد)

المحاضر
(نظري   )ت433كيم

سعة شعبة المقرر
(نظري  )ت 448ت، كيم 422كيم 

المقرر
(نظري   )ت447كيم 

(ع/ن)نوعه 
(نظري   )ت419ت، كيم 418كيم

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

ت421كيمالمقرر

تدريب(ع/ن)نوعه 

111رقم المبنى

(3.110)معمل رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35سعة شغبة المقرر

ت447كيم المقرر

نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

0.419رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

0.419

 طالبة35

DO1+DO2

0.415 / 0.417

 طالبة20

ت419كيم  (3)مقرراختياري 

نظري

121

DO2

0.209

msalsaleem@pnu.edu.sa

 ت419 ت أو كيم 418تختار الطالبة المقرر كيم : (3) ت ، مقرر اختياري 422 ت أو  كيم 448تختار الطالبة المقرر كيم :(2)مقرر اختياري

نظري

121

0.508

 طالبة35

ت421كيم

عملي

111

(3.110)معمل 

 طالبة35

ت448ت ، كيم 422كيم  (2)مقرر اختياري 

نظري

121

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رفعة المخلص.العنود البهيجي أ.سارة السهلي  أ. البندري العبيدان  أ. منيرة آلسليم  أ. دمعد الجدول الدراسي

 طالبة35

0.419

ت447كيم 

نظري

121

طالبة35

ت433كيم 

نظري

121

بيانات أعضاء هيئة التدريس

2مستوى سابع كيمياء شعبة DO2السابع

اليوم

هـ    1442/1441الجدول الدراسي لكلية العلوم          الفصل الدراسي الثاني           من العام الجامعي  
الكيمياء العامة الكيمياءالعلوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

ت421كيم
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ت421كيمالمقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسنظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

0.415رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت421كيم(إن ُوجد)

المحاضر
(نظري   )ت433كيم

سعة شعبة المقرر
(نظري  )ت 448ت، كيم 422كيم 

المقرر
(نظري   )ت447كيم 

(ع/ن)نوعه 
(نظري   )ت419ت، كيم 418كيم

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

ت421كيمت447كيم المقرر

تدريبنظري(ع/ن)نوعه 

121111رقم المبنى

(3.110)معمل 0.104رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35 طالبة35سعة شعبة المقرر

 ت419 ت أو كيم 418تختار الطالبة المقرر كيم : (3) ت ، مقرر اختياري 422 ت أو  كيم 448تختار الطالبة المقرر كيم :(2)مقرر اختياري

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

0.419

 طالبة20

نظري

121

DO3+DO2

0.504 / 0.106

ت447كيم 

نظري

 طالبة35

0.104

 طالبة35

ت448ت ، كيم 422كيم  (2)مقرر اختياري 

111

(3.110)معمل 

 طالبة35

121

DO3

0.209

 طالبة35

ت421كيم

عملي

بيانات أعضاء هيئة التدريس

ت421كيم

ت419كيم  (3)مقرراختياري 

نظري

121

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

msalsaleem@pnu.edu.saرفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.سارة السهلي  أ. البندري العبيدان  أ. منيرة آلسليم  أ. دمعد الجدول الدراسي

هـ    1442/1441الجدول الدراسي لكلية العلوم          الفصل الدراسي الثاني             من العام الجامعي  
الكيمياء العامة الكيمياءالعلوم

3مستوى سابع كيمياء شعبة DO3السابع

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

نظري

121

0.417

 طالبة35

ت433كيم 

نظري

121
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ت315كيم المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسنظري(ع/ن)نوعه 

انثى121رقم المبنى

انثى0.417رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

انثىالمحاضر

انثى طالبة40سعة شعبة المقرر

انثىت315كيم المقرر

تدريب(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

سعة الشعبة(8)معمل رقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت 346ت أو كيم 361يم (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )ت332كيم 

(عملي - نظري  )ت 315كيم طالبة40سعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 303سلم 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  )ت316كيم

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 5مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

CO1+2+6G2

1.102

303سلم

121

50

121

CO1+CO4

0.417 / 0.419

 طالبة20

0.417

 طالبة40

عملي

ت316كيم

111

ت315كيم

عملي

122

(0.1003)معمل 

 طالبة40

نظري

121

(3.106)معمل 

نظري

ت371كيم + ت 361كيم  (1)مقرر اختياري 

121

نظري

 طالبة40

الخميس

البة40

0.417

 طالبة40

ت332كيم 

 طالبة40

معد الجدول الدراسي

 ت 361تختار الطالبة المقرر كيم:(1)مقرر اختياري

121

(1.208)معمل 

األربعاء

العنود البهيجي .سارة السهلي  أ. البندري العبيدان  أ. منيرة آلسليم  أ. د

ت314كيم

نظري

121

0.419

msalsaleem@pnu.edu.sa

االثنين

ت315كيم

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

الثالثاء

ت316كيم

نظري

121

0.417

ت332كيم 

عملي

 طالبة40

بيانات أعضاء هيئة التدريس

الكيمياء العامةالكيمياءالعلوم

السادس
CO1 1مستوىسادس كيمياء شعبة
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ت315كيم ت315كيم المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريستدريبنظري(ع/ن)نوعه 

انثى121122رقم المبنى

انثى(8)معمل 0.417رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

انثىالمحاضر

انثى طالبة40 طالبة40سعة شعبة المقرر

انثىالمقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت 346ت أو كيم 361يم (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )ت332كيم 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  )ت 315كيم

المقرر
(عملي - نظري  ) 303سلم 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  )ت316كيم

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 5مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

303سلم

CO1+2+6G2

1.102

121

50

رفعة المخلص.العنود البهيجي أ.سارة السهلي  أ. البندري العبيدان  أ. منيرة آلسليم  أ. د

 طالبة20

msalsaleem@pnu.edu.sa

 ت371ت أو كيم 346تختار الطالبة المقرر  كيم :(1)مقرر اختياري

CO2+CO3

200. 0 / 209 . 0 

ت332كيم 

عملي

الكيمياء

 طالبة40

ت316كيم

عملي

معد الجدول الدراسي

CO2

 طالبة40

ت332كيم 

نظري

121

0.419

ت316كيم

121

(1.208)معمل 

الكيمياء العامة

121

(0.208)معمل 

السادس

 طالبة40

الخميس

 طالبة40 طالبة40

 ت371ت أو كيم 361كيم  (1)مقرر اختياري 

نظري

121

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

الثالثاء

ت314كيم

نظري

121

0.104

األربعاء

االثنين

هـ                   1442/1441الجدول الدراسي لكلية العلوم          الفصل الدراسي الثاني            من العام الجامعي  

اليوم

نظري

121

ت315كيم

عملي

0.419

بيانات أعضاء هيئة التدريس

العلوم

122

نظري

121

0.502

 طالبة40

(0.1003)معمل 

 طالبة40

2مستوى سادس كيمياء شعبة 

ت315كيم
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ت315كيم المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسنظري(ع/ن)نوعه 

انثى121رقم المبنى

انثى0.415رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

انثىالمحاضر

انثى طالبة40سعة شعبة المقرر

انثىالمقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت 346ت أو كيم 361يم (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )ت332كيم 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  )ت 315كيم

(عملي - نظري  ) 303سلم ت315كيم المقرر

(عملي - نظري  )ت316كيمتدريب(ع/ن)نوعه 

(عملي - نظري  ) 5مقرر 122رقم المبنى

(عملي - نظري  ) 5مقرر (8)معمل رقم القاعة

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 5مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

(عملي - نظري  ) 5مقرر  طالبة40سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

0
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اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

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

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

ت315كيم المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسنظري(ع/ن)نوعه 

انثى121رقم المبنى

انثى0.512رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

انثىالمحاضر

انثى طالبة40سعة شعبة المقرر

انثىالمقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت 346ت أو كيم 361يم (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )ت332كيم 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  )ت 315كيم

المقرر
(عملي - نظري  ) 303سلم 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  )ت316كيم

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 5مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

ت315كيم المقرر

تدريب(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

(8)معمل رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة40سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

CO3+4+6Y2

303سلم 

1.106

121

50

العلوم

نظري

121

0.417

CO3+4+6Y2

303سلم 

1.106

121

السادس

ت346 ت أو كيم 371تختار الطالبة المقرر كيم:(1)مقرر اختياري

msalsaleem@pnu.edu.saرفعة المخلص.العنود البهيجي أ.سارة السهلي  أ. البندري العبيدان  أ. منيرة آلسليم  أ. دمعد الجدول الدراسي

ت314كيم

نظري

121

0.417

 طالبة40

األربعاء

الخميس

ت315كيم

عملي

122

(0.1003)معمل 

121

0.417

 طالبة40

ت316كيم

عملي

121

(1.208)معمل 

 طالبة40

بيانات أعضاء هيئة التدريس

عملي

122

(0.1003)معمل 

السادس
CO4 4ستوى سادس كيمياء شعبة

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

ت332كيم 

 طالبة40

االثنين

الثالثاء

ت316كيم

نظري

121

1.417

 طالبة40

 طالبة40

الكيمياء العامةالكيمياء

ت346 ت أو كيم 371تختار الطالبة المقرر كيم:(1)مقرر اختياري

الخميس

ت371ت أو كيم 361كيم  (1)مقرر اختياري 

ت315كيم

نظري

121

ت316كيم

ت314كيم

 طالبة40

(1.401)المختبر المركزي 

msalsaleem@pnu.edu.sa

عملي

121

(1.208)معمل 

رفعة المخلص.العنود البهيجي أ.سارة السهلي  أ. البندري العبيدان  أ. منيرة آلسليم  أ. دمعد الجدول الدراسي

 طالبة20 طالبة40

ت315كيم

عملي

122

(0.1003)معمل 

121

CO2+CO3

200. 0 /209. .

ت316كيم

3ستوى سادس كيمياء شعبة 

هـ        1442/1441الجدول الدراسي لكلية العلوم          الفصل الدراسي الثاني            من العام الجامعي  

العلوم
الكيمياء العامةالكيمياء

CO3

 طالبة40

ت332كيم 

عملي

111

نظري

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

0.415

121

نظري

121

0.417

األربعاء

 طالبة40

0.415

االثنين

 طالبة40

 طالبة40

 طالبة40

50

الثالثاء

ت332كيم 

نظري

بيانات أعضاء هيئة التدريس

121

CO1+CO4

0.417 / 0.419

 طالبة20

ت332كيم 

نظري

121

0.510

 طالبة40

ت315كيم

نظري

ت371ت أو كيم 361كيم  (1)مقرر اختياري 

نظري
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ت304فيزالمقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسنظري(ع/ن)نوعه 

انثى121رقم المبنى

انثى0.401رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

انثىالمحاضر

 طالبة35سعة شعبة المقرر

ت307كيمالمقرر

تدريب(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
 (عملي - نظري  )ت 307كيم0.514

المحاضر
(عملي - نظري  )ت304فيز

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  )ت 313كيم 

المقرر
(عملي - نظري  )ت 345كيم

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  )ت331كيم 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

ت345كيمالمقرر

نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

0.401رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35سعة شغبة المقرر

ت313كيم ت331كيمالمقرر

تدريبنظري(ع/ن)نوعه 

121121رقم المبنى

(1)معمل 0.504رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35 طالبة35سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

 طالبة35

ت345كيم 

نظري

121

0.209

 طالبة35

ت331كيم

نظري

121

0.508

 طالبة35

ت304فيز

نظري

121

1000. 1

ت313كيم

نظري

121

0.508

 طالبة35

ت331كيم

عملي

122

(0.1009)معمل 

 طالبة35

122

(0.1009)معمل 

 طالبة35

msalsaleem@pnu.edu.saرفعة المخلص.العنود البهيجي أ.سارة السهلي  أ. البندري العبيدان  أ. منيرة آلسليم  أ. دمعد الجدول الدراسي

اليوم
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ح
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األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس

هـ              1442/1441الجدول الدراسي لكلية العلوم          الفصل الدراسي الثاني            من العام الجامعي  

الكيمياء العامةالكيمياءالعلوم

1مستوىخامس كيمياء شعبة 5H1الخامس

الخميس

الثالثاء

األربعاء

 طالبة35

االثنين

ت307كيم

عملي

121

0.500

ت331كيم 

تدريب

122

(7)معمل 

ت313كيم

عملي
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ت304فيزالمقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسنظري(ع/ن)نوعه 

انثى121رقم المبنى

انثى0.401رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

انثىالمحاضر

 طالبة35سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت 307كيم(إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )ت304فيز

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  )ت 313كيم 

ت313كيم المقرر
(عملي - نظري  )ت 345كيم

تدريب(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  )ت331كيم 

122رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

(عملي - نظري  ) 7مقرر (0.1009)معمل رقم القاعة

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

(عملي - نظري  ) 10مقرر  طالبة35سعة شعبة المقرر

ت307كيمت345كيم3المقرر

تدريبنظري(ع/ن)نوعه 

121121رقم المبنى

0.4110.514رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35سعة شغبة المقرر

ت331كيمالمقرر

نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

0.401رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

121

1.500

 طالبة35

ت307كيم

عملي

121

1.314

 طالبة35

121

1000. 1

 طالبة35

ت331كيم

121

0.502

 طالبة35

ت313كيم

ت331كيم 

تدريب

122

(7)معمل
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األربعاء

الخميس

(0.202)معمل 

 طالبة35 طالبة35

ت313كيم

عملي

122

(0.1009) معمل

 طالبة35

نظري

نظري

ت304فيز

بيانات أعضاء هيئة التدريس

2مستوى خامس كيمياء شعبة 5H2الخامس

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد
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الكيمياء العامةالكيمياءالعلوم

الثالثاء

ت331كيمت345كيم 

عملينظري

121121

1.401 االثنين

نظري
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ت304فيزالمقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسنظري(ع/ن)نوعه 

انثى121رقم المبنى

انثى0.401رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

انثىالمحاضر

 طالبة35سعة شعبة المقرر

ت313كيم المقرر

تدريب(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

سعة الشعبة(0.1009)معمل رقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت 307كيم(إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )ت304فيز

(عملي - نظري  )ت 313كيم  طالبة30سعة شعبة المقرر

(عملي - نظري  )ت 345كيمت307كيمالمقرر

(عملي - نظري  )ت331كيم تدريب(ع/ن)نوعه 

(عملي - نظري  ) 6مقرر 121رقم المبنى

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(إن ُوجد)
(عملي - نظري  ) 8مقرر 0.514

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

ت345كيمالمقرر

نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

0.411رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35سعة شغبة المقرر

ت331كيمالمقرر

نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

0.504رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

 طالبة35

msalsaleem@pnu.edu.sa

 طالبة35

 طالبة35

عملي

122

(0.1009) معمل

ت313كيم

ت313كيم

ت307كيم

1000. 1

ت345كيم 
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نظري

121

0.413

نظري

121

0.401

بيانات أعضاء هيئة التدريس

3ستوى خامس كيمياء شعبة 5H3الخامس

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

هـ    1442/1441الجدول الدراسي لكلية العلوم          الفصل الدراسي الثاني            من العام الجامعي  

الكيمياء العامةالكيمياءالعلوم

الخميس

122

الثالثاء

األربعاء

122

(0.1009) معمل االثنين

ت331كيم

ت331كيم 

تدريب

(7)معمل

 طالبة30

عملي

121

0.5

عملي

ت304فيز

نظري

121

 طالبة35

 طالبة35

ت331كيم

نظري

121

0.504

 طالبة35
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

انثىرقم المبنى

انثىرقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت244كيم (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )ت251كيم

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  )ت 212كيم

المقرر
(عملي - نظري  ) 202سلم 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  )م205سلم

رقم المبنى
(عملي - نظري  )ت 243كيم

رقم القاعة
(عملي - نظري  )ت242طصح

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

242طصح/205سلم 

نظري

121

0.413

 طالبة50

50

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس

الثالثاء

االثنين

الخميس

األربعاء

ت243كيم

نظري

ت251كيم

عملي

121

(0.208)معمل  (0.202)معمل 

 طالبة50

ت251كيم

نظري

هـ             1442/1441الجدول الدراسي لكلية العلوم          الفصل الدراسي الثاني            من العام الجامعي  

الكيمياء العامةالكيمياءالعلوم

1مستوى رابع كيمياء شعبة 4H1الرابع

121

0.413

 طالبة50

202سلم 

نظري

121

عملي
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121

0.413

 طالبة50

ت212كيم

نظري

111

(3.110)معمل - (3.106)معمل 

 طالبة50

ت244كيم 

121

0.209/0.200

4H1+3
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المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

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

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

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

انثىرقم المبنى

انثىرقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت244كيم (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )ت251كيم

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  )ت 212كيم

المقرر
(عملي - نظري  ) 202سلم 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  )م205سلم

رقم المبنى
(عملي - نظري  )ت 243كيم

رقم القاعة
(عملي - نظري  )ت242طصح

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

 طالبة50

رفعة المخلص.العنود البهيجي أ.سارة السهلي  أ. البندري العبيدان  أ. منيرة آلسليم  أ. د

ت251كيم

MSALSALEEM@PNU.EDU.SA معد الجدول الدراسي

طصح/205سلم 

نظري

121

 طالبة50

0.209/0.200

4H2+7G4

50

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

2مستوى رابع كيمياء شعبة 4H2الرابع

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

الثالثاء

ت243كيم

نظري

الخميس

 طالبة50

األربعاء

ت244كيم 

عملي

111

(3.110)معمل - (3.106)معمل 

121121

نظري

121

202سلم 

نظري

0.413

 طالبة50
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الكيمياء العامةالكيمياءالعلوم

ت212كيم

نظري

121

0.106

 طالبة50

0.415

ت251كيم

عملي

121

(1.208)معمل  (1.202)معمل 
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المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

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

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

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

انثىرقم المبنى

انثىرقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت244كيم (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )ت251كيم

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  )ت 212كيم

المقرر
(عملي - نظري  ) 202سلم 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  )م205سلم

رقم المبنى
(عملي - نظري  )ت 243كيم

رقم القاعة
(عملي - نظري  )ت242طصح

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

ت251كيم

عملي

121

50

MSALSALEEM@PNU.EDU.SAرفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.سارة السهلي  أ. البندري العبيدان  أ. منيرة آلسليم  أ. دمعد الجدول الدراسي

نظري

121

0.415

 طالبة50

اليوم

121

0.209/0.200

4H1+3

هـ       1442/1441الجدول الدراسي لكلية العلوم          الفصل الدراسي الثاني           من العام الجامعي  

الكيمياء العامةالكيمياءالعلوم

الرابع

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

ت251كيم

121

(0.208)معمل  (0.202)معمل 

 طالبة50

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

الثالثاء

الخميس

ت212كيم

نظري

121

0.417

 طالبة50

األربعاء

202سلم 

نظري

3ستوى رابع كيمياء شعبة 

ت244كيم 

عملي

121

(0.208)معمل  (0.202)معمل 

 طالبة50

4H3

242طصح/205سلم 

نظري

0.415

 طالبة50

ت243كيم

نظري

121
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المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

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

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

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

انثىرقم المبنى

انثىرقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت244كيم (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )ت251كيم

(عملي - نظري  )ت 212كيمسعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 202سلم 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  )م205سلم

رقم المبنى
(عملي - نظري  )ت 243كيم

رقم القاعة
(عملي - نظري  )ت242طصح

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

(عملي - نظري  ) 10مقرر سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

نظري

121

0.209/0.502
4H4+6Y1+2

50

هـ       1442/1441الجدول الدراسي لكلية العلوم          الفصل الدراسي الثاني            من العام الجامعي  

العلوم
الكيمياء العامةالكيمياء

الرابع
4H4 4ستوى رابع كيمياء شعبة
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 طالبة50

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

االثنين

202سلم  ت244كيم  ت244كيم 

عمليعملي

ت212كيم

نظري

121

0.415

نظري

111111121

(3.110)معمل - (3.106)معمل (3.110)معمل - (3.106)معمل 

بيانات أعضاء هيئة التدريس

 طالبة50 طالبة50

 طالبة50 طالبة50

نظرينظري

121121

0.4150.413

242طصح/205سلم

الخميس

121

(0.208)معمل  (0.202)معمل 

 طالبة50

ت251كيم

عملي

الثالثاء

األربعاء

ت243كيمت251كيم
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المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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ت211كيم المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريستدريب(ع/ن)نوعه 

انثى111رقم المبنى

انثى(1.401)معملرقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

المحاضر

 طالبة35سعة شعبة المقرر

ت242كيم المقرر

تدريب(ع/ن)نوعه 

111رقم المبنى

سعة الشعبة(1.401)معملرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت 261ريض(إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )ت221ريض 

(عملي - نظري  )ت 211كيم طالبة35سعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  ) 202عرب

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  )ت291كيم 

رقم المبنى
(عملي - نظري  )ت 242كيم

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

ت242كيم المقرر

نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

0.200رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

ت261ريض

تمارين

121

0.401

 طالبة35

ت291كيم 

نظري

121

0.200

 طالبة35

ت211كيم

عملي

112

3.113

 طالبة35

ت242كيم

عملي

121

(1.202)معمل  - (1.208)معمل 

الخميس

ت221ريض

تمارين

121

2.209

 طالبة50

121

1.702

 طالبة35

 طالبة35
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ت242كيم

نظري

121

0.200

 طالبة35

ت261ريض

نظري

202عرب

نظري

121

ت211كيم 

نظري

121

0.502

االثنين

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس
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الكيمياء العامةالكيمياءالعلوم

1مستوى ثالث كيمياء شعبة 3H1الثالث

الثالثاء

ت221ريض 

نظري

121

0.413

 طالبة35 طالبة50

األربعاء
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المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

انثىرقم المبنى

انثىرقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
انثى

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت 261ريض(إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )ت221ريض 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  )ت 211كيم

(عملي - نظري  ) 202عربت242كيم المقرر

(عملي - نظري  )ت291كيم تدريب(ع/ن)نوعه 

(عملي - نظري  )ت 242كيم111رقم المبنى

(عملي - نظري  ) 7مقرر (1.401)معملرقم القاعة

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

(عملي - نظري  ) 10مقرر  طالبة35سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

ت211كيم  ت242كيم المقرر

تدريبنظري(ع/ن)نوعه 

121111رقم المبنى

(1.401)معمل0.200رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35 طالبة35سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

0.209

 طالبة35

 طالبة50

الكيمياء العامةالكيمياء

نظري

2مستوى ثالث كيمياء شعبة 

ت291كيم 

نظري

121

0.200

 طالبة35

 طالبة35

 طالبة35

202عرب

 طالبة35

121

ت242كيم

عملي

121

(1.202)معمل  - (1.208)معمل 

 طالبة35

0.200

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

األربعاء

ت242كيم

ت221ريض 

نظري

نظري

121
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ت261ريض

تمارين

121

0.512

 طالبة35

ت211كيم

عملي

122

(0.1009)معمل 

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

الثالثاء

ت211كيم 

ت261ريض

نظري

الخميس

ت221ريض

تمارين

121

0.415

 طالبة50

121

0.209

0.413

نظري

121

121

3H2الثالث

العلوم
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اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

انثىرقم المبنى

انثىرقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

 ت102كيم ت103ريض المقرر

نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

سعة الشعبة0.106رقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت102كيم (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )ت 103ريض 

 طالبة50 طالبة50سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 101سلم

المقرر
(عملي - نظري  )ت 141كيم 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 101عرب 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

ت141كيم المقرر

نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

0.411رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة50سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev.3

101عرب 

نظري

msalsaleem@pnu.edu.sa رفعة المخلص.العنود البهيجي أ.سارة السهلي  أ. البندري العبيدان  أ. منيرة آلسليم  أ. دمعد الجدول الدراسي

121

0.106

 طالبة50

ت103ريض 

تمارين

121

0.106

بيانات أعضاء هيئة التدريس

عملي

121

 طالبة50

ت102كيم

نظري

121

0.411

 طالبة50

ت103ريض 

نظري

ت141كيم 

نظري

121

0.411

121

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

ت102كيم

(1.202)معمل  - (1.208)معمل 

 طالبة50

121

ت141كيم 

عملي

121

(0.208)معمل  - (0.202)معمل 

 طالبة50
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العلوم
الكيمياء العامةالكيمياء

1مستوى ثاني كيمياء شعبة 2H1الثاني

101سلم

نظري

 طالبة50
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المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

ت103ريض المقرر

نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

سعة الشعبة0.106رقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت102كيم (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )ت 103ريض 

(عملي - نظري  ) 101سلم طالبة50سعة شعبة المقرر

(عملي - نظري  )ت 141كيم ت102كيم المقرر

(عملي - نظري  ) 101عرب تدريب(ع/ن)نوعه 

(عملي - نظري  ) 6مقرر 122رقم المبنى

(عملي - نظري  ) 7مقرر (5)معمل رقم القاعة

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

(عملي - نظري  ) 10مقرر  طالبة50سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

ت141كيم المقرر

نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

0.411رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة50سعة شعبة المقرر

msalsaleem@pnu.edu.saالبريد االلكتروني رفعة المخلص.العنود البهيجي  أ.سارة السهلي  أ. البندري العبيدان  أ. منيرة آلسليم  أ. دمعد الجدول الدراسي

 طالبة50

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

عملي

121

(0.208)معمل  - (0.202)معمل 

 طالبة50

نظري

101عرب 

نظري

121

121

0.411

 طالبة50

ت141كيم 

ت103ريض 

نظري

 طالبة50

ت141كيم 

ت102كيم

نظري

121

0.413

نظري

121

بيانات أعضاء هيئة التدريس
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العلوم
الكيمياء العامةالكيمياء

2مستوى ثاني كيمياء شعبة 2H2الثاني

101سلم

ت103ريض 

تمارين

121

0.413

121

0.106

 طالبة50

ت102كيم

عملي

121

(1.202)معمل  - (1.208)معمل 

 طالبة50
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المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

ت103ريض المقرر

نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

سعة الشعبة0.106رقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت102كيم (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )ت 103ريض 

(عملي - نظري  ) 101سلم طالبة50سعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  )ت 141كيم 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 101عرب 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

ت102كيم المقرر

تدريب(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

(5)معمل رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة35سعة شغبة المقرر

ت141كيم المقرر

نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

0.411رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة50سعة شعبة المقرر

المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة
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ت102كيم المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريستدريب(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

(5)معمل رقم القاعة

 طالبة50

 طالبة50

ت102كيم

نظري

121

0.411

121121

(0.208)معمل  - (0.202)معمل 1.104

ت103ريض 

نظري

121

0.104

 طالبة50

ت102كيم

عملي

121

(1.202)معمل  - (1.208)معمل 

 طالبة50

ت141كيم 

نظري

121

0.411

عمليتمارين

ت141كيم ت103ريض 

بيانات أعضاء هيئة التدريس

نظري

121
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العلوم
الكيمياء العامةالكيمياء

3مستوى ثاني كيمياء شعبة  2H3 الثاني

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

101سلم

 طالبة50 طالبة50

101عرب 

نظري

121

بيانات أعضاء هيئة التدريس

121

ت141كيم 

نظري

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا
101سلم

121

0.413
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العلوم
الكيمياء العامةالكيمياء

4مستوى ثاني كيمياء شعبة 2H4الثاني

نظري



رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة50سعة شعبة المقرر

ت103ريض المقرر

نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

سعة الشعبة0.106رقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت102كيم (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )ت 103ريض 

(عملي - نظري  ) 101سلم طالبة50سعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  )ت 141كيم 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 101عرب 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

ت141كيم المقرر

نظري(ع/ن)نوعه 

121رقم المبنى

0.411رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

 طالبة50سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

0.411

نظري

عملي

 طالبة50

ت103ريض 

نظري

121

 طالبة50

0.104

 طالبة50 طالبة50

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

ت141كيم 

101عرب 

121

(0.208)معمل  - (0.202)معمل 

ت102كيم

ت102كيم

عملي

121
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ت103ريض 

تمارين

121

0.502

 طالبة50

(1.202)معمل  - (1.208)معمل 

 طالبة50

نظري
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  )ت101كيم(إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  )ت101ريض 

(عملي - نظري  )ت 101فيزسعة شعبة المقرر

المقرر
(عملي - نظري  )ت 101حيا

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

ت101فيزالمقرر

عملي(ع/ن)نوعه 

112مبنى رقم المبنى

1.1000معمل رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

 طالبة35المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكترونيرفعة المخلص.أالعنود البهيجي .سارة السهلي  أ. البندري العبيدان  أ. منيرة آلسليم  أ. د
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ت101حيا

ت101ريض

عملي

نظري

111مبنى 

121

1.1208

0.106

 طالبة35

 طالبة35

 طالبة35

 طالبة35
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