
 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم31    ص 1 3 5 08:00

 ريض 106 3517التكامل حساب

 ريض 106 88نعم31    ص 264 10:00التكامل حساب

 ريض 106 17نعم31    ص 364 11:00التكامل حساب

ص 2 10:00

 ريض 106 88نعم31    م 275 01:00التكامل حساب

 ريض 106 17نعم15    ص 371 3 5 11:00التكامل حساب

 ريض 106 88نعم15    م 285 01:00التكامل حساب

 ريض 106 17نعم31    ص 3101 3 5 10:00التكامل حساب

 ريض 106 88نعم31    ص 2114 08:00التكامل حساب

 ريض 106 17نعم31    ص 3131 3 5 08:00التكامل حساب

 ريض 106 88نعم31    م 2141 01:00التكامل حساب

 ريض 106 17نعم15   31    ص 3141 3 5 11:00التكامل حساب

 ريض 106 88نعم31    ص 2154 08:00التكامل حساب

 ريض 111 46نعم15    ص 331 3 5 09:00التكامل حساب

 ريض 111 88نعم15    م 231 01:00التكامل حساب

 ريض 111 46نعم15    ص 391 3 5 11:00التكامل حساب

 ريض 111 88نعم15    م 291 01:00التكامل حساب

 ريض 111 46نعم15    ص 3131 3 5 11:00التكامل حساب

 ريض 111 88نعم15    م 2142 01:00التكامل حساب

 ريض 131 236نعم15    ص 321 3 5 08:00الرياضيات اسس

 ريض 131 88نعم15    م 234 01:00الرياضيات اسس

 ريض 132 156نعم15    ص 212 08:00الرياضي المنطق

 ريض 132 88نعم15    م 214 01:00الرياضي المنطق

 ريض 151 226نعم31    ص 331 3 5 10:00المحددة الرياضيات

 ريض 151 88نعم31    ص 242 10:00المحددة الرياضيات

 ريض 151 226نعم31    ص 391 3 5 09:00المحددة الرياضيات

 ريض 151 88نعم31    ص 2101 10:00المحددة الرياضيات

 ريض 151 226نعم31    ص 3151 3 5 11:00المحددة الرياضيات ص 35011:50محاضرة 10192

ص 35111:50تمارين 5808

ص 35109:50محاضرة 5807

ص 27111:50تمارين 2095

ص 27110:50محاضرة 2093

م 30102:50تمارين 54946

ص 30109:50محاضرة 54945

م 401102:50تمارين 26847

ص 401108:50محاضرة 26846

م 30302:50تمارين 44085

ص 30311:50محاضرة 44084

م 30702:50تمارين 26858

ص 30711:50محاضرة 26857

م 33602:50تمارين 24462

ص 33609:50محاضرة 24461

ص 40109:50تمارين 56175

ص 40111:50محاضرة 56174

م 402402:50تمارين 52237

ص 402408:50محاضرة 52236

ص 30109:50تمارين 42007

ص 30110:50محاضرة 42006

م 43102:50تمارين 39864

ص 43111:50محاضرة 39863

ص 11:50

م 40002:50تمارين 39861

ص 40011:50محاضرة 39860

40محاضرة 25186

ص 40111:50تمارين 25187

إلى
ص 108:50

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم31    ص 2 08:00

 ريض 151 21688المحددة الرياضيات

 ريض 151 226نعم31    ص 3161 3 5 11:00المحددة الرياضيات

 ريض 151 88نعم31    م 2171 01:00المحددة الرياضيات

 ريض 151 226نعم31    ص 3171 3 5 09:00المحددة الرياضيات

 ريض 151 88نعم31    م 2181 01:00المحددة الرياضيات

 ريض 151 226نعم31    ص 3181 3 5 11:00المحددة الرياضيات

 ريض 151 88نعم31    م 2192 01:00المحددة الرياضيات

 ريض 151 226نعم31    ص 3191 3 5 08:00المحددة الرياضيات

 ريض 151 88نعم31    ص 2202 08:00المحددة الرياضيات

 ريض 151 226نعم31    ص 3201 3 5 10:00المحددة الرياضيات

 ريض 151 88نعم31    ص 2214 08:00المحددة الرياضيات

 ريض 151 226نعم31    ص 3211 3 5 08:00المحددة الرياضيات

 ريض 151 88نعم31    م 2225 01:00المحددة الرياضيات

 ريض 201 217نعم15    ص 331 3 5 09:00والتكامل التفاضل حساب

 ريض 201 88نعم15    ص 244 08:00والتكامل التفاضل حساب

 ريض 201 217نعم15    ص 341 3 5 11:00والتكامل التفاضل حساب

 ريض 201 88نعمم 253 01:00والتكامل التفاضل حساب

 ريض 202 127نعم15    ص 321 3 5 10:00المتجهات حساب

 ريض 202 88نعم15    ص 232 08:00المتجهات حساب

 ريض 206 17نعم15    ص 311 3 5 10:00المتغيرات متعدد والتكامل التفاضل حساب

 ريض 206 88نعم15    م 212 01:00المتغيرات متعدد والتكامل التفاضل حساب

 ريض 209 47نعم15    ص 311 3 5 10:00تفاضلية معادالت

 ريض 209 88نعم15    م 215 01:00تفاضلية معادالت

 ريض 211 37نعم15    ص 311 3 5 11:00للكيميائيين الرياضيات

 ريض 211 37نعم15    ص 321 3 5 11:00للكيميائيين الرياضيات

 ريض 225 126نعم15    ص 311 3 5 08:00التفاضلية المعادالت في مقدمة

 ريض 225 88نعم15    م 212 01:00التفاضلية المعادالت في مقدمة

 ريض 240 116نعم15    ص 311 3 5 08:00الخطي الجبر في مقدمة ص 373308:50محاضرة 41402

م 301002:50تمارين 25502

ص 301008:50محاضرة 25501

ص 30711:50محاضرة 55388

ص 50311:50محاضرة 54944

م 311902:50تمارين 25500

ص 311910:50محاضرة 25499

م 30002:50تمارين 56505

ص 30010:50محاضرة 56504

ص 401109:50تمارين 27351

ص 401110:50محاضرة 27350

م 401302:50تمارين 56171

ص 401311:50محاضرة 56170

ص 301209:50تمارين 43502

ص 301209:50محاضرة 43501

م 45202:50تمارين 54126

ص 45208:50محاضرة 54125

ص 45009:50تمارين 54124

ص 45010:50محاضرة 54123

ص 30009:50تمارين 42013

ص 30008:50محاضرة 42012

م 38102:50تمارين 42011

ص 38111:50محاضرة 42010

م 31102:50تمارين 39880

ص 31109:50محاضرة 39879

م 35002:50تمارين 39878

35تمارين 10193

ص 35011:50محاضرة 39877

إلى
ص 009:50

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    ص 4 10:00

 ريض 240 2188الخطي الجبر في مقدمة

 ريض 243 17نعم15    ص 311 3 5 11:00االعداد نظرية

 ريض 243 88نعم15    م 225 01:00االعداد نظرية

 ريض 244 216نعم31    ص 361 3 5 09:00الخطي الجبر

 ريض 244 88نعم31    م 273 01:00الخطي الجبر

 ريض 244 216نعم31    ص 3121 3 5 11:00الخطي الجبر

 ريض 244 88نعم31    ص 2134 10:00الخطي الجبر

 ريض 244 216نعم31    ص 3151 3 5 08:00الخطي الجبر

 ريض 244 88نعم31    م 2161 01:00الخطي الجبر

 ريض 244 216نعم15    ص 3161 3 5 10:00الخطي الجبر

 ريض 244 88نعم15    م 2175 01:00الخطي الجبر

 ريض 244 216نعم31    ص 3171 3 5 11:00الخطي الجبر

 ريض 244 88نعم31    م 2185 01:00الخطي الجبر

 ريض 244 216نعم31    ص 3201 3 5 10:00الخطي الجبر

 ريض 244 88نعم31    م 2202 01:00الخطي الجبر

 ريض 246 147نعم15    ص 321 3 5 08:00الخطي الجبر

 ريض 246 88نعم15    م 224 01:00الخطي الجبر

 ريض 254 246نعم31    ص 321 3 5 08:00العددية الطرائق

 ريض 254 88نعم31    م 225 01:00العددية الطرائق

 ريض 254 246نعم31    ص 331 3 5 09:00العددية الطرائق

 ريض 254 88نعم31    م 233 01:00العددية الطرائق

 ريض 254 246نعم15   31    ص 341 3 5 11:00العددية الطرائق

 ريض 254 88نعم15   31    م 245 01:00العددية الطرائق

 ريك 262 56نعم15    ص 311 3 5 11:00االكتوارية الشركات مالية

 ريض 280 246نعم15    ص 311 3 5 10:00الحقيقي التحليل في مقدمة

 ريض 280 88نعم15    م 211 01:00الحقيقي التحليل في مقدمة

 ريض 316 137نعم15    ص 311 3 5 10:00الرياضية الطرائق

 ريض 316 88نعم15    ص 222 10:00الرياضية الطرائق ص 25411:50تمارين 2575

ص 25410:50محاضرة 2561

م 353302:50تمارين 41401

ص 353310:50محاضرة 41400

ص 303611:50محاضرة 57573

م 40002:50تمارين 60122

ص 40011:50محاضرة 60121

م 40002:50تمارين 56191

ص 40009:50محاضرة 56190

م 40002:50تمارين 56185

ص 40008:50محاضرة 56184

م 301202:50تمارين 29758

ص 301208:50محاضرة 29757

م 404202:50تمارين 60234

ص 404210:50محاضرة 60233

م 403102:50تمارين 56181

ص 403111:50محاضرة 56180

م 40902:50تمارين 52253

ص 40910:50محاضرة 52252

م 403002:50تمارين 52251

ص 403008:50محاضرة 52250

ص 302111:50تمارين 25506

ص 302111:50محاضرة 25505

م 303002:50تمارين 9015

ص 303009:50محاضرة 9014

م 361302:50تمارين 2556

ص 361311:50محاضرة 2555

إلى
ص 3311:50

37تمارين 41403

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    ص 1 3 5 08:00

 ريض 343 3117الزمر نظرية

 ريض 343 88نعم15    م 223 01:00الزمر نظرية

 ريض 352 العددي التحليل 226نعم15    ص 311 3 5 09:00(1) 

 ريض 352 العددي التحليل 88نعم15    م 211 01:00(1) 

 ريك 361 المالية الرياضيات 216نعم15    ص 311 3 5 09:00(1) 

 ريك 362 اإلكتوارية الرياضيات 246نعم15    ص 311 3 5 09:00(1) 

 ريك 363 اإلكتوارية الرياضيات معمل 17نعم15    م 211 01:00(1) 

 ريك 364 اإلكتوارية الرياضيات معمل 226نعم15    م 212 01:00(2) 

 ريك 371 216نعم15    ص 311 3 5 09:00المالية الرياضيات

 ريك 371 88نعم15    ص 212 10:00المالية الرياضيات

 ريك 372 االكتوارية الرياضيات نماذج 246نعم15    ص 311 3 5 09:00(1) 

 ريك 372 االكتوارية الرياضيات نماذج 88نعم15    م 213 01:00(1) 

 ريض 373 47نعم15    ص 311 3 5 11:00التوبولوجيا فى مقدمة

 ريض 373 88نعم15    م 225 01:00التوبولوجيا فى مقدمة

 ريض 380 156نعم15    ص 311 3 5 11:00العشوائية العمليات

 ريض 380 88نعم15    ص 214 08:00العشوائية العمليات

 ريض 382 الحقيقي التحليل 56نعم15    ص 311 3 5 10:00(1) 

 ريض 382 الحقيقي التحليل 88نعم15    م 214 01:00(1) 

 ريض 425 116نعم15    ص 311 3 5 08:00جزئية تفاضلية معادالت

 ريض 425 88نعم15    ص 214 10:00جزئية تفاضلية معادالت

 ريض 431 الرسومات ونظرية التركيبات 146نعم15    ص 311 3 5 11:00(1) 

 ريض 431 الرسومات ونظرية التركيبات 88نعم15    م 213 01:00(1) 

 ريض 441 37نعم15    ص 311 3 5 10:00والحقول الحلقات

 ريض 441 88نعم15    م 211 01:00والحقول الحلقات

 ريك 461 المالية الرياضيات 27نعم15    ص 311 3 5 08:00(2) 

 ريك 461 المالية الرياضيات 88نعم15    م 212 01:00(2) 

 ريك 462 اإلكتوارية الرياضيات 246نعم15    ص 311 3 5 08:00(2)  ص 32008:50محاضرة 44099

م 30602:50تمارين 44098

ص 30608:50محاضرة 44097

م 301402:50تمارين 27420

ص 301410:50محاضرة 27419

م 301002:50تمارين 27431

ص 301011:50محاضرة 27430

ص 301111:50تمارين 27365

ص 301108:50محاضرة 27364

م 30702:50تمارين 25527

ص 30710:50محاضرة 25526

ص 30409:50تمارين 44095

ص 30411:50محاضرة 44094

م 25402:50تمارين 2535

ص 25411:50محاضرة 2534

م 30302:50تمارين 59607

ص 30309:50محاضرة 59606

ص 303011:50تمارين 57575

ص 303009:50محاضرة 57574

م 15002:50عملي 60332

م 30502:50عملي 44103

ص 30209:50محاضرة 44096

ص 1309:50محاضرة 41404

م 25502:50تمارين 25534

ص 25509:50محاضرة 25533

م 33302:50تمارين 2531

إلى
ص 308:50

33محاضرة 2530

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    ص 2 08:00

 ريك 464 3147المخاطرة نظرية

ص 4 08:00

 ريك 465 56نعم15    ص 312 10:00المصداقية نظرية

ص 4 10:00

 ريك 466 156نعم15    ص 312 11:00الخسارة توزيعات

ص 4 09:00

 ريك 468 216نعم15    ص 311 3 5 09:00المالية الكمية الطرائق

 ريك 468 88نعم15    م 214 01:00المالية الكمية الطرائق

 ريك 471 27نعم15    ص 311 3 5 08:00المالية المشتقات

 ريك 472 االكتوارية الرياضيات نماذج 246نعم15    ص 311 3 5 08:00(2) 

 ريض 473 127نعم15    ص 311 3 5 11:00التفاضلية الهندسة في مقدمة

 ريض 473 88نعم15    م 214 01:00التفاضلية الهندسة في مقدمة

 ريك 473 216نعم15    ص 311 3 5 09:00المالي االقتصاد نماذج

 ريك 473 88نعم15    م 214 01:00المالي االقتصاد نماذج

 ريك 474 47نعم15    ص 314 08:00المخاطرة نظرية

ص 2 08:00

 ريض 481 الحقيقي التحليل 216نعم15    ص 314 08:00(2) 

ص 2 08:00

 ريض 481 الحقيقي التحليل 88نعم15    م 215 01:00(2) 

 ريض 487 57نعم15    ص 314 08:00المركب التحليل

ص 2 08:00

 ريض 487 88نعم15    م 215 01:00المركب التحليل

 ريض 499 88نعم15    61بحث مشروع

 ريض 499 88نعم15    62بحث مشروع

 ريض 499 88نعم15    63بحث مشروع

 ريض 499 88نعم15    64بحث مشروع

 ريك 499 88نعم15    11ميداني تدريب

 ريك 499 88نعم15    41ميداني تدريب الكلية من يحدد لم527تدريب 47496

الكلية من يحدد لم527محاضرة 47495

الكلية من يحدد لم10مشروع 60375

الكلية من يحدد لم10مشروع 60374

الكلية من يحدد لم10مشروع 60373

الكلية من يحدد لم11مشروع 60372

ص 08:50

م 30302:50تمارين 29820

ص 30309:50محاضرة 29819

ص 09:50

م 301302:50تمارين 27394

ص 09:50

ص 301308:50محاضرة 27393

ص 302508:50محاضرة 59609

م 302602:50تمارين 59612

ص 302609:50محاضرة 59611

م 30302:50تمارين 29817

ص 30311:50محاضرة 29816

ص 302608:50محاضرة 59608

ص 30208:50محاضرة 59605

م 0002:50عملي 57565

ص 09:50

ص 0009:50محاضرة 57564

ص 11:50

م 301912:50محاضرة 47487

30محاضرة 44100

ص 08:50

ص 301910:50محاضرة 47486

إلى
ص 009:50

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم

 ريك 499 1288ميداني تدريب

 ريك 499 88نعم42ميداني تدريب

 ريك 499 88نعم15    13ميداني تدريب

 ريك 499 88نعم15    43ميداني تدريب

 ريك 499 88نعم14ميداني تدريب

 ريك 499 88نعم15    44ميداني تدريب

 بحث 100 226نعم15    ص 311 3 5 08:00العمليات بحوث في مقدمة

 بحث 100 88نعم15    ص 214 08:00العمليات بحوث في مقدمة

 احص 105 117نعم15    ص 312 4 11:00احصائية طرق

 احص 105 88نعم15    م 215 01:00احصائية طرق

 احص 105 117نعم15    ص 322 4 11:00احصائية طرق

 احص 105 88نعم15    م 222 01:00احصائية طرق

 بحث 122 17نعم31    ص 211 09:00العمليات بحوث في مقدمة

 بحث 122 88نعم31    ص 214 08:00العمليات بحوث في مقدمة

 احص 145 113نعم15    م 211 01:00الحيوي اإلحصاء

27نعم15    ص 321 3 11:00(1) احتمال احص 215

88نعم15    ص 225 11:00(1) احتمال احص 215

 احص 216 27نعم15    ص 312 08:00اكتواري احتمال

ص 4 09:00

 احص 216 88نعم15    م 213 01:00اكتواري احتمال

 احص 322 246نعم15    ص 214 08:00القرارات نظريه

 احص 328 146نعم15    ص 222 08:00احصائية حزم

 احص 328 88نعم15    م 213 01:00احصائية حزم

 احص 328 146نعم15    ص 234 08:00احصائية حزم

 احص 328 88نعم15    م 224 01:00احصائية حزم

 احص 331 17نعم15    ص 211 08:00المعاينة تقنيات

 احص 331 88نعم15    ص 214 10:00المعاينة تقنيات

 احص 332 236نعم15    ص 212 08:00االنحدار تحليل ص 301409:50محاضرة 58870

ص 301311:50تمارين 55948

ص 301309:50محاضرة 55947

م 30002:50عملي 59647

ص 30009:50محاضرة 59646

م 303602:50عملي 55911

ص 303609:50محاضرة 55910

ص 301909:50محاضرة 56002

ص 09:50

م 301202:50تمارين 55716

ص 301209:50محاضرة 55715

م 301112:50تمارين 44147

م 301112:30محاضرة 44146

م 40602:50محاضرة 55134

ص 45009:50تمارين 45635

ص 45010:50محاضرة 45634

م 30002:50تمارين 51965

م 30012:30محاضرة 51964

م 30502:50تمارين 51942

م 30512:30محاضرة 51941

ص 30309:50تمارين 54519

ص 30308:50محاضرة 54518

الكلية من يحدد لم50تدريب 61369

الكلية من يحدد لم50محاضرة 61368

الكلية من يحدد لم50تدريب 61363

الكلية من يحدد لم0

الكلية من يحدد لم50محاضرة 61362

5محاضرة 59388

5تدريب 59389

إلى
الكلية من يحدد لم0

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    ص 5 08:00

 احص 332 2188االنحدار تحليل

 احص 332 236نعم15    ص 222 10:00االنحدار تحليل

 احص 332 88نعم15    ص 224 10:00االنحدار تحليل

 احص 333 126نعم15    ص 212 10:00معلمية ال احصائية طرق

 احص 333 88نعم15    م 214 01:00معلمية ال احصائية طرق

 احص 336 136نعم15    م 213 01:00وتنبؤ زمنيه سالسل

 احص 336 88نعمص 211 10:00وتنبؤ زمنيه سالسل

 احص 336 136نعم15    ص 223 11:00وتنبؤ زمنيه سالسل

 احص 336 88نعم15    م 223 01:00وتنبؤ زمنيه سالسل

 احص 337 126نعمص 213 10:00التجارب وتحليل تصميم

 احص 337 88نعمص 215 10:00التجارب وتحليل تصميم

 احص 339 37نعمص 212 10:00بيانات تحليل

 احص 339 88نعمص 214 10:00بيانات تحليل

 احص 340 اإلحصاء نظرية 57نعم15    ص 212 08:00(1) 

 احص 340 اإلحصاء نظرية 88نعم15    م 215 01:00(1) 

 احص 362 116نعم15    ص 313 08:00الموثوقية نظرية

 احص 419 اإلحصاء نظرية 147نعمص 212 08:00(2 ) 

 احص 419 اإلحصاء نظرية 88نعمص 215 08:00(2 ) 

 احص 429 47نعمم 312 12:00اإلحصائي المسح طرق

 احص 434 256نعمم 311 12:00خطية نماذج

 احص 436 136نعم15    21وتنبؤ زمنية سالسل

 احص 436 88نعم21وتنبؤ زمنية سالسل

 احص 438 216نعمص 211 08:00المتغيرات متعددة احصائية طرق

 احص 438 88نعمم 214 01:00المتغيرات متعددة احصائية طرق

 بحث 441 116نعم15    م 314 12:00والمحاكاة النمذجة

 بحث 441 88نعم15    ص 212 08:00والمحاكاة النمذجة

 احص 497 تخرج مشروع 88نعم21(1) 

 احص 497 تخرج مشروع 88نعم22(1)  الكلية من يحدد لم10مشروع 59970

الكلية من يحدد لم17مشروع 59969

ص 401809:50تمارين 47518

م 401802:50محاضرة 47517

م 30802:50عملي 59599

ص 30809:50محاضرة 59598

الكلية من يحدد لم303تمارين 61498

الكلية من يحدد لم303محاضرة 61497

م 30002:50محاضرة 57213

م 30902:50محاضرة 59600

ص 30909:50تمارين 59597

ص 30909:50محاضرة 59596

ص 30010:50محاضرة 59626

م 30202:50تمارين 59638

ص 30209:50محاضرة 59637

ص 30311:50عملي 59602

ص 30311:50محاضرة 59601

ص 30311:50عملي 59604

ص 30311:50محاضرة 59603

م 402202:50عملي 59651

م 402212:50محاضرة 59650

ص 30411:50عملي 59629

م 30402:50محاضرة 59628

م 301402:50تمارين 55997

ص 301411:50محاضرة 55996

ص 30211:50عملي 58873

ص 30211:50محاضرة 58872

إلى
ص 1409:50

30عملي 58871

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم

 احص 497 تخرج مشروع  (1)2388

 احص 497 تخرج مشروع 88نعم24(1) 

 احص 497 تخرج مشروع 88نعم25(1) 

 احص 497 تخرج مشروع 88نعم26(1) 

 احص 497 تخرج مشروع 88نعم27(1) 

 احص 497 تخرج مشروع 88نعم28(1) 

 احص 497 تخرج مشروع 88نعم29(1) 

 فيز 101 عامة فيزياء 146نعم15    ص 3231 3 5 08:00(1) 

 فيز 101 عامة فيزياء 88نعم15    ص 2243 10:00(1) 

 فلك 102 141نعم15    ص 232 08:00والشمسية النجمية المجموعة مقدمة

 فلك 102 88نعم15    م 234 01:00والشمسية النجمية المجموعة مقدمة

 فلك 102 141نعم15    ص 244 10:00والشمسية النجمية المجموعة مقدمة

 فلك 102 88نعم15    م 243 01:00والشمسية النجمية المجموعة مقدمة

 فيز 102 عامه فيزياء 136نعم15    ص 311 3 5 08:00(2) 

 فيز 102 عامه فيزياء 88نعم15    م 212 01:00(2) 

 فيز 103 عامة فيزياء 37نعم31    ص 311 3 5 08:00(1) 

 فيز 103 عامة فيزياء 88نعم31    م 234 01:00(1) 

 فيز 103 عامة فيزياء 88نعم31    م 212 01:00(1) 

 فيز 103 عامة فيزياء 37نعم31    ص 321 3 5 09:00(1) 

 فيز 103 عامة فيزياء 88نعم31    م 221 01:00(1) 

 فيز 103 عامة فيزياء 88نعم31    م 243 01:00(1) 

 فيز 103 عامة فيزياء 37نعم31    ص 331 3 5 08:00(1) 

 فيز 103 عامة فيزياء 88نعم31    ص 254 10:00(1) 

 فيز 103 عامة فيزياء 88نعم15    م 264 01:00(1) 

 فيز 104 عامه فيزياء 57نعم31    ص 311 3 5 11:00(2) 

 فيز 104 عامه فيزياء 88نعم31    م 2174 01:00(2) 

 فيز 104 عامه فيزياء 88نعم31    م 224 01:00(2) 

 فيز 104 عامه فيزياء 57نعم31    ص 3141 3 5 10:00(2)  ص 35310:50محاضرة 39881

م 20502:50عملي 1942

م 20002:50عملي 54122

ص 40511:50محاضرة 1940

م 20002:50عملي 59965

ص 20011:50عملي 55478

ص 40008:50محاضرة 55477

م 20102:50عملي 54121

م 20102:50عملي 42001

ص 40209:50محاضرة 42000

م 15102:50عملي 41947

م 15102:50عملي 54120

ص 30208:50محاضرة 41946

م 401902:50عملي 55651

ص 401908:50محاضرة 55650

م 35002:50عملي 51910

ص 35011:50محاضرة 51909

م 35502:50عملي 51908

ص 35509:50محاضرة 51907

ص 251611:50عملي 24480

ص 251608:50محاضرة 24479

الكلية من يحدد لم10مشروع 59977

الكلية من يحدد لم10مشروع 59976

الكلية من يحدد لم10مشروع 59975

الكلية من يحدد لم10مشروع 59974

الكلية من يحدد لم0

الكلية من يحدد لم10مشروع 59973

1مشروع 59971

1مشروع 59972

إلى
الكلية من يحدد لم0

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم31    م 4 01:00

 فيز 104 عامه فيزياء  (2)21888

 فيز 104 عامه فيزياء 88نعم31    م 2153 01:00(2) 

 فيز 104 عامه فيزياء 57نعم31    ص 3151 3 5 08:00(2) 

 فيز 104 عامه فيزياء 88نعم31    ص 2194 10:00(2) 

 فيز 104 عامه فيزياء 88نعم31    م 2161 01:00(2) 

 فيز 110 عامة فيزياء 236نعم15    ص 311 3 5 11:00(1) 

 فيز 110 عامة فيزياء 88نعم15    ص 244 10:00(1) 

 فيز 110 عامة فيزياء 88نعم15    م 222 01:00(1) 

 فيز 111 عامة فيزياء 116نعم15    ص 311 3 5 08:00(2) 

 فيز 111 عامة فيزياء 88نعم15    ص 214 08:00(2) 

 فيز 111 عامة فيزياء 88نعم15    ص 232 10:00(2) 

 فيز 201 رياضية فيزياء 126نعم15    ص 222 10:00(1) 

 فيز 201 رياضية فيزياء 88نعم15    ص 214 10:00(1) 

 فيز 201 رياضية فيزياء 126نعم31    ص 244 10:00(1) 

 فيز 201 رياضية فيزياء 88نعم31    ص 252 08:00(1) 

 فيز 201 رياضية فيزياء 126نعم15    ص 254 08:00(1) 

 فيز 201 رياضية فيزياء 88نعم15    م 261 01:00(1) 

 فيز 201 رياضية فيزياء 126نعم15    ص 262 08:00(1) 

 فيز 201 رياضية فيزياء 88نعم15    ص 274 10:00(1) 

 فيز 209 126نعم15    ص 324 09:00حيوية فيزياء

ص 5 10:00

 فيز 212 تقليدية ميكانيكا 226نعم15    ص 314 10:00(1) 

ص 2 10:00

17نعم15    ص 311 3 5 08:00(1) كهرومغناطيسيه فيز 221

 فيز 230 156نعم15    ص 311 3 5 11:00وموجات اهتزازات

 فيز 234 156نعم15    ص 311 3 5 11:00وموجات إهتزازات

 فيز 234 88نعم15    م 211 01:00وموجات إهتزازات م 20002:50تمارين 61681

ص 20011:50محاضرة 61680

ص 301911:50محاضرة 56289

ص 11:50

ص 301108:50محاضرة 56345

ص 11:50

ص 301310:50محاضرة 56358

ص 30609:50محاضرة 35027

ص 30011:50تمارين 59986

ص 30009:50محاضرة 59985

م 301902:50تمارين 59980

ص 301909:50محاضرة 59979

ص 43009:50تمارين 44647

ص 43011:50محاضرة 44646

ص 35011:50تمارين 24589

ص 35011:50محاضرة 24485

ص 20211:50عملي 54116

ص 20209:50عملي 27829

ص 40408:50محاضرة 26749

م 20202:50عملي 27848

ص 20111:50عملي 54115

ص 40311:50محاضرة 26747

م 201402:50عملي 39884

ص 201311:50عملي 55206

ص 402708:50محاضرة 39883

م 18202:50عملي 39882

إلى
م 102:50

17عملي 55205

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    ص 2 10:00

 فيز 241 31146حراريه فيزياء

ص 4 09:00

 فيز 301 رياضية فيزياء 17نعم15    ص 211 3 10:00(2) 

 فيز 301 رياضية فيزياء 88نعم15    م 213 01:00(2) 

 فيز 312 تقليدية ميكانيكا 246نعم15    ص 312 08:00(2) 

ص 4 08:00

116نعم15    ص 311 3 5 08:00(2) كهرومغناطيسية فيز 323

126نعم15    ص 214 08:00إلكترونيات فيز 325

88نعم15    م 211 01:00إلكترونيات فيز 325

216نعم15    ص 311 3 5 11:00بصريات فيز 331

 فيز 342 226نعم15    ص 321 3 5 11:00إحصائية فيزياء

 فيز 343 226نعم15    ص 311 3 5 08:00وإحصائية حرارية فيزياء

 فيز 343 88نعم15    م 213 01:00وإحصائية حرارية فيزياء

 فيز 352 37نعم15    ص 311 3 5 09:00حديثة فيزياء

 فيز 352 88نعم15    م 211 01:00حديثة فيزياء

 فيز 353 1- حديثه فيزياء 37نعم15    ص 311 3 5 09:00-

 فيز 371 جوامد فيزياء 57نعم15    ص 311 3 5 09:00(1) 

 فيز 391 88نعم15    م 414 01:00حرارية فيزياء مختبر

ص 4 10:00

 فيز 393 88نعم15    ص 412 10:00حديثة فيزياء مختبر

م 2 01:00

 فيز 394 88نعم15    ص 414 10:00كهرومغناطيسية مختبر

م 4 01:00

 فيز 395 88نعم15    م 412 01:00موجيه فيزياء مختبر

ص 2 10:00

 فيز 396 88نعم15    ص 612 10:00حديثة فيزياء مختبر

م 2 01:00

 فيز 400 41نعم15    ص 114 09:00حاسوبية فيزياء

م 04:50

ص 30409:50محاضرة 27962

ص 11:50

ص 20811:50عملي 27844

م 02:50

م 201402:50عملي 27838

م 02:50

ص 201711:50عملي 27837

ص 11:50

ص 30511:50عملي 59995

م 201702:50عملي 27836

ص 302509:50محاضرة 27843

ص 301309:50محاضرة 56291

م 20602:50تمارين 27835

ص 20609:50محاضرة 27834

م 20102:50تمارين 27842

ص 20108:50محاضرة 27841

ص 301311:50محاضرة 59992

ص 201711:50محاضرة 52152

م 201702:50عملي 27840

ص 201709:50محاضرة 27839

ص 08:50

ص 302008:50محاضرة 56290

ص 311709:50محاضرة 26751

م 202002:50تمارين 27851

30محاضرة 56292

ص 09:50

ص 202010:50محاضرة 27850

إلى
ص 1211:50

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    م 5 01:00

 فيز 400 2188حاسوبية فيزياء

 فيز 404 رياضية فيزياء 116نعم15    ص 321 3 5 08:00(3) 

 فيز 411 فلكية فيزياء 13نعم15    م 211 01:00(1) 

 فيز 452 156نعم15    ص 321 3 5 10:00الكم ميكانيكا

 فيز 453 156ال15    ص 311 3 5 10:00الكم ميكانيكا

 فيز 453 88ال15    م 211 01:00الكم ميكانيكا

 فيز 460 136نعم15    ص 311 3 5 10:00حيوية فيزياء

 فيز 473 136نعم15    ص 211 3 09:00المواد علم

 فيز 473 88نعم15    م 213 01:00المواد علم

 فيز 476 241نعم15    ص 222 08:00النانو وتقنيات علم في مقدمة

 فيز 480 51نعم15    ص 211 3 11:00األولية الجسيمات فيزياء

 فيز 481 النوويه الفيزياء 236نعم15    ص 321 3 5 11:00(1) 

 فيز 485 211نعم15    ص 224 08:00المعجالت فيزياء

 فيز 490 88نعم15    41بحثية مهارات

 فيز 491 88نعم15    ص 412 10:00الجوامد فيزياء مختبر

م 2 01:00

 فيز 492 88نعم15    ص 414 10:00النووية الفيزياء مختبر

م 4 01:00

 فيز 499 88نعم11    61بحث مشروع

 فيز 499 88نعم15    62بحث مشروع

 فيز 499 88نعم15    63بحث مشروع

 فيز 499 88نعم15    64بحث مشروع

 فيز 499 88نعم15    65بحث مشروع

 فيز 499 88نعم15    66بحث مشروع

 فيز 499 88نعم15    67بحث مشروع

 فيز 499 88نعم15    68بحث مشروع

 فيز 499 88نعم15    69بحث مشروع

 فيز 499 88نعم15    610بحث مشروع الكلية من يحدد لم10مشروع 60068

الكلية من يحدد لم10مشروع 60067

الكلية من يحدد لم10مشروع 60064

الكلية من يحدد لم10مشروع 60061

الكلية من يحدد لم10مشروع 60060

الكلية من يحدد لم10مشروع 60059

الكلية من يحدد لم10مشروع 60058

الكلية من يحدد لم10مشروع 60057

الكلية من يحدد لم10مشروع 60054

م 02:50

الكلية من يحدد لم10مشروع 60051

م 02:50

ص 20011:50عملي 29886

ص 20011:50عملي 29885

الكلية من يحدد لم124عملي 58868

ص 40009:50محاضرة 61212

ص 20311:50محاضرة 27958

ص 30011:50محاضرة 47467

ص 40009:50محاضرة 61211

م 30002:50عملي 59948

ص 30009:50محاضرة 59947

ص 20010:50محاضرة 43331

م 30002:50تمارين 60245

ص 30010:50محاضرة 60244

ص 30310:50محاضرة 59996

م 30002:50محاضرة 51911

30عملي 27963

ص 8108:50محاضرة 50165

إلى
م 402:50

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    

 فيز 499 61188بحث مشروع

 حين 103 216نعم15    ص 211 3 08:00الحيوان علم في مبادئ

 حين 103 88نعم15    ص 213 11:00الحيوان علم في مبادئ

 حين 103 216نعم15    ص 231 5 08:00الحيوان علم في مبادئ

 حين 103 88نعم15    ص 234 08:00الحيوان علم في مبادئ

 حين 103 216نعم15    ص 241 5 08:00الحيوان علم في مبادئ

 حين 103 88نعم15    م 243 01:00الحيوان علم في مبادئ

 حين 103 216نعم15    ص 254 08:00الحيوان علم في مبادئ

 حين 103 88نعم15    م 254 01:00الحيوان علم في مبادئ

 حين 262 111نعم15    م 115 01:00مجهرية تحضيرات

 حين 262 88نعم15    ص 215 08:00مجهرية تحضيرات

 حين 352 27نعم15    ص 155 11:00الوراثة علم أساسيات

 حين 352 88نعم15    م 255 01:00الوراثة علم أساسيات

 كيح 101 146نعم15    ص 311 3 5 10:00عامة حيوية كيمياء

 كيح 101 88نعم15    ص 253 08:00عامة حيوية كيمياء

 كيح 101 88نعم15    ص 223 08:00عامة حيوية كيمياء

 كيح 101 146نعم15    ص 331 3 5 11:00عامة حيوية كيمياء

 كيح 101 88نعم15    ص 244 08:00عامة حيوية كيمياء

 كيح 101 88نعم15    ص 264 08:00عامة حيوية كيمياء

 كيح 103 111نعم15    ص 222 4 10:00الحياتية الحيوية الكيمياء أسس

 كيح 103 111نعمص 232 4 10:00الحياتية الحيوية الكيمياء أسس

 كيح 202 156نعم15    ص 321 3 5 10:00عامة حيوية كيمياء

 كيح 202 88نعم15    ص 222 11:00عامة حيوية كيمياء

 كيح 202 156نعم15    ص 331 3 5 10:00عامة حيوية كيمياء

 كيح 202 88نعم15    ص 232 11:00عامة حيوية كيمياء

 كيح 220 211نعم15    ص 211 5 09:00للدم الحيوية الكيمياء أساسيات

 كيح 220 88نعم15    ص 212 10:00للدم الحيوية الكيمياء أساسيات

 كيح 220 211نعم15    ص 221 5 11:00للدم الحيوية الكيمياء أساسيات ص 30411:50محاضرة 56080

ص 30511:50عملي 55167

ص 30509:50محاضرة 55166

م 40212:50عملي 59934

ص 40210:50محاضرة 59933

م 40312:50عملي 55106

ص 40310:50محاضرة 55105

ص 0410:50محاضرة 58187

ص 40310:50محاضرة 55124

ص 25309:50عملي 56062

ص 25409:50عملي 1855

ص 50711:50محاضرة 1854

ص 20609:50عملي 1853

ص 20609:50عملي 56061

ص 401210:50محاضرة 1852

م 40002:50عملي 38204

ص 40011:50محاضرة 38203

ص 40009:50عملي 29747

م 40001:50محاضرة 29746

م 40002:50عملي 29975

ص 40009:50محاضرة 29974

م 40902:50عملي 29971

ص 40908:50محاضرة 29970

ص 40209:50عملي 29969

ص 40208:50محاضرة 29968

ص 308:50

م 40312:50عملي 29965

1مشروع 60069

40محاضرة 29964

إلى
الكلية من يحدد لم0

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    ص 4 10:00

 كيح 220 2288للدم الحيوية الكيمياء أساسيات

 كيح 303 56نعم15    ص 212 4 09:00للبروتينات الحيوية الكيمياء

 كيح 303 88نعم15    ص 211 11:00للبروتينات الحيوية الكيمياء

 كيح 312 251نعم15    ص 241 3 09:00الحيوية الكيمياء حسابات

 كيح 312 88نعم15    ص 244 11:00الحيوية الكيمياء حسابات

157نعم15    ص 321 3 5 08:00االنزيمات كيح 320

 كيح 322 88نعم15    م 413 01:00االنزيمات عملي

 كيح 332 223نعم15    ص 311 3 5 09:00الفيزيائية الحيوية الكيمياء

 كيح 333 88نعم15    م 412 01:00الفيزيائية الكيمياءالحيوية عملي

127نعم15    ص 311 3 5 11:00(1) االيض كيح 340

 كيح 350 213نعم15    ص 212 4 10:00نباتيه حيويه كيمياء

 كيح 361 47نعم15    ص 311 3 5 10:00الجزيئية األحياء

 كيح 361 88نعم15    م 211 01:00الجزيئية األحياء

31نعم15    ص 321 3 5 09:00(2) األيض كيح 440

31نعمص 331 3 5 10:00(2) األيض كيح 440

 كيح 445 31نعم15    ص 212 4 09:00للتغذية الحيوية الكيمياء

 كيح 445 88نعم15    م 214 01:00للتغذية الحيوية الكيمياء

 كيح 447 88نعم15    م 411 01:00األيض عملي

 كيح 447 88نعم15    م 422 01:00األيض عملي

 كيح 450 241نعم15    ص 212 4 11:00المتخصصة لألنسجة الحيوية الكيمياء

 كيح 452 113نعم15    ص 221 3 09:00الخلوي والتأشير الحيوية األغشية

211نعم15    ص 212 4 10:00الهرمونات كيح 453

211نعم15    ص 222 4 09:00الهرمونات كيح 453

 كيح 462 57نعم15    ص 232 4 08:00الوراثية والهندسة الحيوية التقنية

 كيح 462 88نعم15    م 433 01:00الوراثية والهندسة الحيوية التقنية

 كيح 463 131نعم15    ص 115 08:00الحياتية المعلوماتية

 كيح 463 88نعم15    م 412 01:00الحياتية المعلوماتية

 كيح 463 131نعم15    ص 122 08:00الحياتية المعلوماتية ص 30908:50محاضرة 59566

م 301505:00عملي 29675

ص 301508:50محاضرة 29674

م 402105:00عملي 29677

ص 402108:50محاضرة 29676

ص 301609:50محاضرة 59560

ص 202010:50محاضرة 29671

ص 402209:50محاضرة 27333

ص 40011:50محاضرة 27330

م 221005:00عملي 27339

م 221805:00عملي 27338

م 40902:50عملي 38636

ص 40909:50محاضرة 38635

ص 201910:50محاضرة 58393

ص 20809:50محاضرة 27329

م 252302:50عملي 27327

ص 252310:50محاضرة 27326

ص 30010:50محاضرة 59554

ص 301711:50محاضرة 27325

م 301504:50عملي 27323

ص 301609:50محاضرة 27322

م 202004:50عملي 25581

ص 202008:50محاضرة 25580

م 201412:50عملي 26199

ص 201409:50محاضرة 26198

م 301312:50عملي 56094

30عملي 56081

ص 301309:50محاضرة 56093

إلى
ص 411:50

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    م 4 01:00

 كيح 463 4288الحياتية المعلوماتية

 كيح 464 51نعم15    ص 211 3 11:00الجيني التعبير

 كيح 465 51نعم15    ص 211 3 11:00الجزيئية الوراثة

 كيح 466 151نعم15    ص 211 3 08:00للسرطان البيولوجية األسس

 كيح 466 151نعم15    ص 221 3 08:00للسرطان البيولوجية األسس

 كيح 471 243نعم15    ص 212 4 10:00للدم الحيوية الكيمياء

 كيح 471 88نعم15    ص 214 11:00للدم الحيوية الكيمياء

 كيح 472 143نعم15    ص 222 4 09:00البيولوجية للسوائل الحيوية الكيمياء

 كيح 472 88نعم15    م 221 01:00البيولوجية للسوائل الحيوية الكيمياء

 كيح 476 241نعم15    ص 212 4 09:00الحيوية المضادات كيمياء

 كيح 477 111نعم15    ص 211 3 09:00المناعة كيمياء

 كيح 477 111نعم15    ص 221 3 10:00المناعة كيمياء

 كيح 484 88نعم15    ص 115 10:00العلمي البحث مهارات في مقدمة

 كيح 484 88نعم15    ص 215 11:00العلمي البحث مهارات في مقدمة

 كيح 484 88نعم15    ص 125 11:00العلمي البحث مهارات في مقدمة

 كيح 484 88نعم15    م 225 12:00العلمي البحث مهارات في مقدمة

 كيح 485 88نعم15    ص 215 11:00العلمي البحث ومهارات مباديء في التدريب

 كيح 497 88نعم15    11وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15    41وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15    12وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15    42وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15    13وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15    43وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15    14وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15    44وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15    15وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15    45وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15    17وندوة بحث الكلية من يحدد لم20محاضرة 29694

الكلية من يحدد لم20عملي 29691

الكلية من يحدد لم20محاضرة 29690

الكلية من يحدد لم20عملي 29689

الكلية من يحدد لم20محاضرة 29688

الكلية من يحدد لم20عملي 29687

الكلية من يحدد لم20محاضرة 29686

الكلية من يحدد لم20عملي 29685

الكلية من يحدد لم20محاضرة 29684

الكلية من يحدد لم211عملي 29683

الكلية من يحدد لم211محاضرة 29682

م 20412:50تدريب 29680

م 301601:50تمارين 59931

ص 301611:50محاضرة 59930

م 30812:50تمارين 59926

ص 30810:50محاضرة 59925

ص 30810:50محاضرة 59557

ص 302709:50محاضرة 29679

ص 30009:50محاضرة 59555

م 40002:50عملي 27347

ص 40009:50محاضرة 27346

م 251812:50عملي 27341

ص 251810:50محاضرة 27340

ص 30008:50محاضرة 59558

ص 30008:50محاضرة 59556

ص 30011:50محاضرة 29678

ص 30011:50محاضرة 59559

إلى
م 904:50

30عملي 59567

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    

 كيح 497 4788وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15   31    18وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15    48وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15    19وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15    49وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15    110وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15    410وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15    111وندوة بحث

 كيح 497 88نعم15    411وندوة بحث

 كيح 497 88نعم112وندوة بحث

 كيح 497 88نعم412وندوة بحث

 كيح 497 88نعم113وندوة بحث

 كيح 497 88نعم413وندوة بحث

 كيح 497 88نعم114وندوة بحث

 كيح 497 88نعم414وندوة بحث

 كيح 497 88نعم115وندوة بحث

 كيح 497 88نعم415وندوة بحث

 كيم 108 136نعم15    ص 311 3 5 09:00العضوية الكيمياء في مقدمه

 كيم 108 88نعم15    ص 214 08:00العضوية الكيمياء في مقدمه

 كيم 108 136نعم15    ص 321 3 5 09:00العضوية الكيمياء في مقدمه

 كيم 108 88نعم15    ص 224 11:00العضوية الكيمياء في مقدمه

 كيم 201 عامة كيمياء 216نعم15    ص 311 3 5 09:00(2) 

 كيم 201 عامة كيمياء 88نعم15    ص 212 08:00(2) 

 كيم 201 عامة كيمياء 216نعم15    ص 321 3 5 09:00(2) 

 كيم 201 عامة كيمياء 88نعم15    ص 222 08:00(2) 

 كيم 223 216نعم15    ص 311 3 5 09:00الرئيسية المجموعات كيمياء

 كيم 232 52نعم15    ص 211 5 11:00الكيميائي الثيرموداينمك

 كيم 232 88نعم15    ص 212 08:00الكيميائي الثيرموداينمك ص 302309:50عملي 55915

ص 302311:50محاضرة 55914

ص 302309:50محاضرة 55899

ص 30409:50عملي 54911

ص 30409:50محاضرة 54910

ص 30309:50عملي 54909

ص 30309:50محاضرة 54908

م 30512:50عملي 52299

ص 30509:50محاضرة 52298

ص 30609:50عملي 25512

ص 30609:50محاضرة 25511

الكلية من يحدد لم20عملي 58359

الكلية من يحدد لم20محاضرة 58358

الكلية من يحدد لم20عملي 58357

الكلية من يحدد لم20محاضرة 58356

الكلية من يحدد لم00عملي 58355

الكلية من يحدد لم00محاضرة 58354

الكلية من يحدد لم20عملي 58353

الكلية من يحدد لم20محاضرة 58352

الكلية من يحدد لم20عملي 55204

الكلية من يحدد لم20محاضرة 55203

الكلية من يحدد لم20عملي 55202

الكلية من يحدد لم20محاضرة 55201

الكلية من يحدد لم20عملي 55200

الكلية من يحدد لم20محاضرة 55199

الكلية من يحدد لم0

الكلية من يحدد لم20عملي 29697

2عملي 29695

2محاضرة 29696

إلى
الكلية من يحدد لم0

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    ص 1 3 10:00

 كيم 233 2121الكيميائي الثيرمودايناميك مبادىء

 كيم 233 88نعم15    ص 215 09:00الكيميائي الثيرمودايناميك مبادىء

 كيم 240 العضوية الكيمياء 143نعم15    ص 232 4 10:00(1) 

 كيم 240 العضوية الكيمياء 143نعم15    ص 242 4 10:00(1) 

 كيم 241 العضوية الكيمياء 143نعم15    ص 212 4 10:00(2) 

 كيم 247 88نعم15    م 422 01:00العضوية المركبات على التعرف

 كيم 247 88نعم15    م 432 01:00العضوية المركبات على التعرف

 كيم 251 231نعم15    ص 212 4 08:00التحليلية الكيمياء

 كيم 251 88نعم15    ص 213 11:00التحليلية الكيمياء

 كيم 252 111نعم15    ص 211 5 10:00التحليلية الكيمياء أساسيات

 كيم 252 88نعم15    ص 214 08:00التحليلية الكيمياء أساسيات

 كيم 252 111نعم15    ص 221 5 10:00التحليلية الكيمياء أساسيات

 كيم 252 88نعم15    ص 224 08:00التحليلية الكيمياء أساسيات

 كيم 253 221نعم15    ص 114 10:00التحليلية الكيمياء مباديء

 كيم 253 88نعم15    ص 215 10:00التحليلية الكيمياء مباديء

 كيم 256 21نعم15    ص 211 5 10:00الطيفي التحليل طرق

 كيم 256 88نعم15    م 214 01:00الطيفي التحليل طرق

 كيم 320 الكم كيمياء 31نعم15    ص 213 08:00(1) 

 كيم 322 الكم كيمياء 111نعم15    ص 211 3 08:00(1) 

 كيم 322 الكم كيمياء 88نعم15    ص 215 08:00(1) 

 كيم 323 156نعم15    ص 311 3 5 10:00اإلنتقالية العناصر كيمياء

 كيم 329 211نعم15    ص 212 4 10:00العضوية غير المركبات أطياف

 كيم 330 223نعم15    ص 121 11:00للبوليمرات الفيزيائية الكيمياء

 كيم 330 88نعم15    ص 225 11:00للبوليمرات الفيزيائية الكيمياء

 كيم 332 31نعم15    ص 213 11:00الكيميائية الحركية

 كيم 332 88نعم15    م 214 12:00الكيميائية الحركية

 كيم 333 131نعم15    ص 222 10:00الصناعية الكيمياء

 كيم 334 13نعم15    م 221 01:00واإلشعاعية النووية الكيمياء م 30002:50محاضرة 56033

ص 30011:50محاضرة 56032

م 38012:50تمارين 27284

م 38012:50محاضرة 27283

م 301712:50عملي 55929

ص 301711:50محاضرة 55928

ص 301610:50محاضرة 27282

ص 301810:50محاضرة 55921

ص 30008:50عملي 27250

ص 30008:50محاضرة 27249

ص 301609:50محاضرة 59587

م 301302:50عملي 55902

ص 301310:50محاضرة 55901

ص 301011:50عملي 55895

ص 301010:50محاضرة 55894

ص 301109:50عملي 54918

ص 301110:50محاضرة 54917

ص 30909:50عملي 54915

ص 30910:50محاضرة 54914

م 30712:50عملي 26710

ص 30708:50محاضرة 26709

م 30904:50عملي 54916

م 30804:50عملي 54913

ص 301910:50محاضرة 55917

ص 30910:50محاضرة 54912

ص 30810:50محاضرة 54907

ص 301810:50عملي 56317

إلى
ص 1810:50

30محاضرة 56316

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    ص 3 08:00

 كيم 335 21113الكيميائية الحركية

 كيم 335 88نعم15    ص 214 10:00الكيميائية الحركية

 كيم 336 213نعم15    ص 211 5 09:00للمحاليل الفيزيائية الكيمياء

 كيم 336 88نعمص 213 10:00للمحاليل الفيزيائية الكيمياء

 كيم 341 131نعم15    ص 212 4 09:00المتجانسة غير العضوية الكيمياء

 كيم 341 131نعم15    ص 221 3 10:00المتجانسة غير العضوية الكيمياء

 كيم 342 11نعم15    ص 211 5 08:00والبتروكيماويات البوليمرات

 كيم 344 22نعم15    ص 212 4 08:00العضوية التفاعالت ميكانيكية

 كيم 345 88نعم15    م 413 01:00عضوية تحضيرات

 كيم 353 41نعم15    ص 111 09:00الكهروكيميائية التحليل طرق

 كيم 353 88نعم15    ص 212 10:00الكهروكيميائية التحليل طرق

 كيم 422 141نعم15    ص 212 4 08:00الصلبة الحالة كيمياء

 كيم 422 88نعم15    م 214 01:00الصلبة الحالة كيمياء

 كيم 423 41نعم15    ص 231 10:00العضوية غير التفاعالت ميكانيكية

 كيم 423 88نعم15    23العضوية غير التفاعالت ميكانيكية

 كيم 424 21نعم15    ص 231 5 10:00العضومعدنية الكيمياء

 كيم 424 88نعم15    ص 232 11:00العضومعدنية الكيمياء

 كيم 425 21نعم15    ص 211 5 08:00العضوية غير التفاعالت ميكانيكية

 كيم 426 231نعم15    ص 212 09:00الحيوية العضوية غير الكيمياء

م 1 12:00

 كيم 426 88نعم15    ص 212 11:00الحيوية العضوية غير الكيمياء

 كيم 427 121نعم15    م 212 5 12:00الصناعية العضوية غير الكيمياء

 كيم 427 88نعم15    م 215 01:00الصناعية العضوية غير الكيمياء

 كيم 429 العضوية غير كيمياء عملي 88نعم15    ص 413 09:00(2) 

 كيم 430 51نعم15    ص 211 5 09:00الكهربية الكيمياء

 كيم 430 88نعم15    ص 214 10:00الكهربية الكيمياء

 كيم 435 221نعم15    ص 215 11:00البينية السطوح كيمياء

 كيم 436 211نعم15    م 215 01:00والحفز السطوح كيمياء م 30902:50محاضرة 27304

م 30112:50محاضرة 27297

ص 30911:50عملي 59592

ص 30909:50محاضرة 59591

م 20012:50عملي 30232

م 30002:50عملي 55162

م 30012:50محاضرة 55161

م 12:50

ص 30011:50تمارين 44307

ص 30009:50محاضرة 44306

ص 302008:50محاضرة 59590

ص 30611:50تمارين 33392

ص 30610:50محاضرة 33391

الكلية من يحدد لم300تمارين 47260

ص 30011:50محاضرة 47259

م 40302:50عملي 27296

ص 40308:50محاضرة 27295

ص 302211:50عملي 55925

ص 302209:50محاضرة 55924

م 303004:50عملي 56331

ص 303508:50محاضرة 55920

ص 301308:50محاضرة 27288

ص 30010:50محاضرة 25550

ص 30809:50محاضرة 25549

ص 301611:50عملي 59589

ص 301609:50محاضرة 59588

ص 302111:50عملي 56031

إلى
ص 2109:50

30محاضرة 56030

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    م 1 01:00

 كيم 438 فيزيائية كيمياء عملي  (2)4188

 كيم 441 241نعم15    ص 212 4 09:00العضوية المركبات أطياف

 كيم 445 41نعم15    م 222 01:00الطبيعية المنتجات كيمياء

 كيم 445 88نعم15    م 224 12:00الطبيعية المنتجات كيمياء

 كيم 447 88نعم15    م 414 01:00متقدم عضوية كيمياء عملي

 كيم 451 231نعم15    م 114 12:00والكروماتوجرافية الكيميائية الفصل طرق

 كيم 451 88نعم15    ص 211 11:00والكروماتوجرافية الكيميائية الفصل طرق

 كيم 451 88نعم15    ص 224 10:00والكروماتوجرافية الكيميائية الفصل طرق

 كيم 453 151نعم15    ص 111 08:00البيئي التحليل

 كيم 453 88نعم15    م 212 01:00البيئي التحليل

 كيم 453 88نعم15    ص 222 11:00البيئي التحليل

 كيم 458 222نعم15    ص 112 08:00والكروماتوجرافية الكيميائية الفصل طرق

 كيم 458 88نعم15    ص 215 11:00والكروماتوجرافية الكيميائية الفصل طرق

 كيم 497 88نعم15    ص 413 10:00الكيميائية اآللي التحليل أجهزة على التدريب

 كيم 497 88نعم15    42الكيميائية اآللي التحليل أجهزة على التدريب

 كيم 499 88نعم15    61التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    62التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    63التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    64التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    65التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    66التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    67التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    68التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    69التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    610التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    611التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    612التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    613التخرج مشروع الكلية من يحدد لم10مشروع 60109

الكلية من يحدد لم10مشروع 60108

الكلية من يحدد لم10مشروع 60107

الكلية من يحدد لم10مشروع 60106

الكلية من يحدد لم10مشروع 60105

الكلية من يحدد لم10مشروع 60104

الكلية من يحدد لم10مشروع 60103

الكلية من يحدد لم10مشروع 60102

الكلية من يحدد لم10مشروع 60101

الكلية من يحدد لم10مشروع 60100

الكلية من يحدد لم10مشروع 60099

الكلية من يحدد لم10مشروع 60098

الكلية من يحدد لم15مشروع 60097

الكلية من يحدد لم302عملي 59595

م 30601:50عملي 58866

م 30712:50عملي 59594

ص 30708:50محاضرة 59593

م 15012:50عملي 60134

م 15002:50عملي 30126

ص 30008:50محاضرة 30125

ص 15211:50عملي 60133

م 15212:50عملي 30228

م 30412:50محاضرة 30227

م 20004:50عملي 27294

م 30012:50تمارين 43963

م 30002:50محاضرة 43962

20عملي 27299

ص 302809:50محاضرة 27300

إلى
م 004:50

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    

 كيم 499 61488التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    615التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    616التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    617التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    618التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    619التخرج مشروع

 كيم 499 88نعم15    620التخرج مشروع

 نبت 102 41نعم15    ص 211 5 10:00النبات علم

 نبت 102 88نعم15    ص 213 08:00النبات علم

 نبت 102 41نعم15    ص 224 08:00النبات علم

 نبت 102 88نعم15    م 224 01:00النبات علم

 نبت 102 41نعم15    ص 231 5 09:00النبات علم

 نبت 102 88نعم15    ص 232 10:00النبات علم

 حدق 140 231نعم15   31    ص 211 5 09:00الدقيقة اإلحياء علم

 حدق 140 88نعم15   31    ص 214 10:00الدقيقة اإلحياء علم

 حدق 140 231نعم15   31    ص 251 5 11:00الدقيقة اإلحياء علم

 حدق 140 88نعم15   31    ص 252 08:00الدقيقة اإلحياء علم

 حدق 140 231نعم15   31    ص 261 5 09:00الدقيقة اإلحياء علم

 حدق 140 88نعم15   31    ص 264 08:00الدقيقة اإلحياء علم

 حدق 140 231نعم15   31    ص 274 10:00الدقيقة اإلحياء علم

 حدق 140 88نعم15   31    ص 272 08:00الدقيقة اإلحياء علم

 حدق 140 231نعم15   31    ص 281 5 11:00الدقيقة اإلحياء علم

 حدق 140 88نعم15   31    ص 282 08:00الدقيقة اإلحياء علم

 نبت 211 31نعم15    ص 211 5 09:00النبات تشريح علم

 نبت 211 88نعم15    ص 213 08:00النبات تشريح علم

 نبت 212 231نعم15    ص 221 3 08:00نبات تشريح

 نبت 212 88نعم15    م 433 01:00نبات تشريح

 نبت 213 223نعم15    م 123 12:00مجهرية تحضيرات م 201312:50محاضرة 25596

م 30004:50عملي 25592

ص 30008:50محاضرة 25591

ص 20909:50عملي 55786

ص 20909:50محاضرة 55785

ص 36009:50عملي 59386

ص 36011:50محاضرة 59385

ص 40009:50عملي 29293

ص 40011:50محاضرة 29292

ص 40209:50عملي 29268

ص 40209:50محاضرة 29267

ص 62609:50عملي 27636

ص 62611:50محاضرة 27635

ص 31311:50عملي 24512

ص 31309:50محاضرة 24511

ص 30111:50عملي 29270

ص 30109:50محاضرة 29269

م 30002:50عملي 25600

ص 30009:50محاضرة 25599

ص 30209:50عملي 24516

ص 30210:50محاضرة 24515

الكلية من يحدد لم10مشروع 60116

الكلية من يحدد لم10مشروع 60115

الكلية من يحدد لم10مشروع 60114

الكلية من يحدد لم10مشروع 60113

الكلية من يحدد لم0

الكلية من يحدد لم10مشروع 60112

1مشروع 60110

1مشروع 60111

إلى
الكلية من يحدد لم0

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    ص 4 10:00

 نبت 213 2388مجهرية تحضيرات

 حدق 222 53نعم15    ص 112 08:00الدقيقة لألحياء الدقيق التركيب

 حدق 222 88نعم15    ص 213 10:00الدقيقة لألحياء الدقيق التركيب

 حدق 222 53نعم15    ص 122 09:00الدقيقة لألحياء الدقيق التركيب

 حدق 222 88نعم15    م 223 01:00الدقيقة لألحياء الدقيق التركيب

 نبت 222 153نعم15    ص 222 4 09:00زهرية نباتات تصنيف اساسيات

 نبت 222 88نعم15    ص 232 10:00زهرية نباتات تصنيف اساسيات

 حدق 240 88نعم15   31    م 413 01:00مخبرية مهارات

 حدق 240 88نعم15   31    م 421 01:00مخبرية مهارات

 حدق 240 88نعم15   31    م 434 01:00مخبرية مهارات

 نبت 241 243نعم15    ص 222 4 08:00النباتية البيئة عوامل

 نبت 241 88نعم15    ص 233 10:00النباتية البيئة عوامل

 حدق 250 243نعم15    ص 211 08:00العام الفيروسات علم

 حدق 250 88نعم15    ص 211 10:00العام الفيروسات علم

 حدق 250 243نعم15    ص 222 4 11:00العام الفيروسات علم

 حدق 250 88نعم15    م 222 01:00العام الفيروسات علم

 حدق 251 33نعم15    ص 114 10:00الجزيئية األحياء

 حدق 251 88نعم15    م 211 01:00الجزيئية األحياء

 نبت 251 123نعم15    ص 213 5 08:00الخلوية والوارثة اإلحيائية الخلية

 نبت 251 88نعم15    ص 215 10:00الخلوية والوارثة اإلحيائية الخلية

 نبت 253 51نعم15    ص 321 3 5 09:00الوراثة علم

 نبت 253 88نعم15    ص 234 10:00الوراثة علم

 نبت 254 51نعم15    ص 211 5 08:00الوراثة علم

 نبت 254 88نعم15    م 211 01:00الوراثة علم

 حدق 260 133نعم15    ص 221 08:00العام البكتيريا علم

 حدق 260 88نعم15    ص 221 10:00العام البكتيريا علم

 حدق 260 133نعم15    ص 232 4 11:00العام البكتيريا علم

 حدق 260 88نعم15    م 232 01:00العام البكتيريا علم م 40002:50عملي 61701

ص 40011:50محاضرة 61698

ص 30111:50عملي 33713

ص 30109:50محاضرة 33712

م 201102:50عملي 55802

ص 201108:50محاضرة 55801

ص 10111:50عملي 25608

ص 10109:50محاضرة 25607

ص 20911:50عملي 25629

ص 20908:50محاضرة 25628

م 30002:50عملي 27628

ص 30010:50محاضرة 27627

م 40102:50عملي 38506

ص 40111:50محاضرة 38505

ص 40111:50عملي 25723

ص 40109:50محاضرة 25722

ص 20511:50عملي 25605

ص 20508:50محاضرة 25604

م 30204:50عملي 56216

م 42004:50عملي 41263

م 40104:50عملي 25720

ص 20911:50عملي 24518

ص 20909:50محاضرة 24517

م 40002:50عملي 61784

ص 40009:50محاضرة 61781

ص 30111:50عملي 55872

ص 30108:50محاضرة 55871

إلى
ص 1311:50

20عملي 25597

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    ص 2 4 09:00

 حدق 270 21223العام الفطريات علم

 حدق 270 88نعم15    م 214 01:00العام الفطريات علم

 حدق 270 223نعم15    ص 224 08:00العام الفطريات علم

 حدق 270 88نعم15    م 224 01:00العام الفطريات علم

 نبت 271 51نعم15    ص 223 10:00النبات فسيولوجيا

 نبت 271 88نعم15    ص 432 08:00النبات فسيولوجيا

 نبت 272 53نعم15    ص 213 5 09:00النبات فسيولوجيا

 نبت 272 88نعم15    م 214 01:00النبات فسيولوجيا

 حدق 280 113نعم15    ص 114 08:00الدقيقة الطحالب أحيائية

 حدق 280 88نعم15    م 213 01:00الدقيقة الطحالب أحيائية

 حدق 280 113نعم15    ص 122 10:00الدقيقة الطحالب أحيائية

 حدق 280 88نعم15    ص 223 10:00الدقيقة الطحالب أحيائية

 حدق 320 211نعم15    م 111 12:00ميكروبي تشخيص

 حدق 320 88نعم15    ص 215 08:00ميكروبي تشخيص

 حدق 320 211نعم15    ص 124 08:00ميكروبي تشخيص

 حدق 320 88نعمم 223 01:00ميكروبي تشخيص

 نبت 322 23نعم15    م 114 12:00تجريبي تصنيف

 نبت 322 88نعم15    م 215 01:00تجريبي تصنيف

 حدق 330 221نعم15    ص 221 08:00الدقيقة الميكروبات فسيولوجيا

 حدق 330 88نعم15    ص 223 08:00الدقيقة الميكروبات فسيولوجيا

 حدق 331 221نعم15    ص 211 08:00الميكروبات فسيولوجي

 حدق 331 88نعم15    ص 213 08:00الميكروبات فسيولوجي

 حدق 334 51نعم15    ص 111 10:00الكيموحيوية االجهزة تقنية

 حدق 334 88نعم15    م 211 01:00الكيموحيوية االجهزة تقنية

 حدق 335 51نعم15    م 115 02:00حيوي تحلل

 حدق 335 88نعم15    م 214 01:00حيوي تحلل

 حدق 340 111نعم15    ص 211 10:00والتلوث الدقيقة األحياء بيئة

 حدق 340 88نعم15    ص 212 08:00والتلوث الدقيقة األحياء بيئة ص 301209:50عملي 25745

ص 301211:50محاضرة 25744

م 30002:50عملي 28250

م 30002:50محاضرة 28249

م 30502:50عملي 27619

ص 30510:50محاضرة 27618

ص 301109:50عملي 55878

ص 301109:50محاضرة 55877

ص 30009:50عملي 47452

ص 30009:50محاضرة 47451

م 20002:50عملي 38504

م 20012:50محاضرة 38503

م 30002:50عملي 55875

ص 30008:50محاضرة 55874

ص 301309:50عملي 27615

م 301312:50محاضرة 27614

ص 40011:50عملي 61774

ص 40010:50محاضرة 61772

م 30102:50عملي 25739

ص 30108:50محاضرة 25738

م 301002:50عملي 55778

ص 301009:50محاضرة 55777

ص 20011:50عملي 25610

ص 20011:50محاضرة 25609

م 40002:50عملي 61716

ص 40009:50محاضرة 61714

م 30202:50عملي 25735

إلى
ص 209:50

30محاضرة 25734

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    ص 3 10:00

 نبت 341 11231البيئي النظام

 نبت 342 113نعم15    ص 113 08:00النباتية المجتمعات علم

 نبت 342 88نعم15    ص 215 08:00النباتية المجتمعات علم

 حدق 344 123نعم15    م 113 12:00الصحي والصرف المياه ميكروبيولوجيا

 حدق 344 88نعم15    ص 213 10:00الصحي والصرف المياه ميكروبيولوجيا

 حدق 345 51نعم15    ص 115 11:00الدقيقة األحياء بين التفاعل

 حدق 345 88نعم15    ص 214 08:00الدقيقة األحياء بين التفاعل

 حدق 345 51نعم15    ص 125 11:00الدقيقة األحياء بين التفاعل

 حدق 345 88نعم15    ص 224 08:00الدقيقة األحياء بين التفاعل

 نبت 345 131نعم15    ص 112 08:00السعودية العربية المملكة فلورا

 نبت 345 88نعم15    م 224 01:00السعودية العربية المملكة فلورا

 نبت 346 223نعم15    ص 113 10:00البيئة وحماية التلوث

 نبت 346 88نعم15    ص 222 10:00البيئة وحماية التلوث

 نبت 347 153نعم15    ص 215 10:00النباتية الجغرافيا

 حدق 348 121نعم15    م 113 12:00األشنات علم

 حدق 348 88نعم15    ص 213 10:00األشنات علم

 حدق 349 13نعم15    ص 115 10:00الخمائر علم

 حدق 349 88نعم15    م 214 01:00الخمائر علم

 نبت 349 151نعم15    ص 112 09:00بيئية فسيولوجيا

 نبت 349 88نعم15    ص 211 10:00بيئية فسيولوجيا

 حدق 351 143نعم15    ص 211 08:00الدقيقة األحياء وراثة

 حدق 351 88نعم15    ص 212 10:00الدقيقة األحياء وراثة

 نبت 358 11نعم15    م 211 5 12:00للنبات الجزيئية األحياء

 نبت 358 88نعم15    ص 215 08:00للنبات الجزيئية األحياء

 نبت 359 53نعم15    ص 113 09:00العشائر وراثة

 نبت 359 88نعم15    ص 214 10:00العشائر وراثة

 نبت 359 88نعم15    ص 221 08:00العشائر وراثة

 حدق 362 53نعم15    ص 112 09:00الدقيقة الحية للكائنات الدقيق التركيب ص 30209:50محاضرة 27624

ص 20609:50عملي 55844

ص 20611:50عملي 29834

ص 401209:50محاضرة 29833

ص 20609:50عملي 29832

م 20612:50محاضرة 29831

ص 30811:50عملي 27621

ص 30809:50محاضرة 27620

ص 201211:50عملي 25710

ص 201209:50محاضرة 25709

م 25002:50عملي 25751

ص 25010:50محاضرة 25750

ص 25011:50عملي 25748

م 25012:50محاضرة 25747

ص 25011:50محاضرة 24438

ص 30711:50عملي 2284

ص 30710:50محاضرة 2281

م 30902:50عملي 2277

ص 30908:50محاضرة 2273

ص 30009:50عملي 61868

ص 30011:50محاضرة 61866

ص 30009:50عملي 59854

ص 30011:50محاضرة 59853

ص 30711:50عملي 27613

م 30712:50محاضرة 27612

ص 20209:50عملي 62044

ص 20208:50محاضرة 62040

إلى
ص 1210:50

20محاضرة 55813

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    م 3 01:00

 حدق 362 2188الدقيقة الحية للكائنات الدقيق التركيب

 نبت 373 43نعم15    ص 113 11:00ومنظماته النبات نمو

 نبت 373 88نعم15    م 213 01:00ومنظماته النبات نمو

 نبت 384 241نعم15    ص 234 10:00الطحالب علم

 نبت 384 88نعم15    م 242 01:00الطحالب علم

 نبت 398 بحث مشروع 88نعم15    41(1) 

 نبت 440 113نعم15    ص 113 08:00النباتية المجتمعات

 نبت 440 88نعم15    ص 215 08:00النباتية المجتمعات

 نبت 442 123نعم15    ص 133 09:00حارة صحراوية بيئة

 نبت 443 88نعم15    م 413 01:00البيئة علم فى عملية وسائل

 نبت 444 111نعم15    ص 115 09:00البيئية الثروات

 نبت 444 88نعم15    م 213 01:00البيئية الثروات

 نبت 446 13نعم15    م 214 01:00( النباتية ) الطبيعية الموارد إدارة

 نبت 449 13نعم15    م 214 01:00وإدارتها الطبيعية الموارد

 حدق 450 51نعم15    ص 215 08:00الطبي الفيروسات علم

 حدق 450 88نعم15    م 215 01:00الطبي الفيروسات علم

 حدق 450 51نعم15    ص 232 4 08:00الطبي الفيروسات علم

 حدق 450 88نعم15    م 233 01:00الطبي الفيروسات علم

 حدق 450 51نعم15    ص 241 10:00الطبي الفيروسات علم

 حدق 450 88نعم15    م 245 01:00الطبي الفيروسات علم

 حدق 451 31نعم15    ص 212 4 10:00المناعه علم

 حدق 451 88نعم15    ص 212 08:00المناعه علم

 حدق 451 31نعم15    م 221 01:00المناعه علم

 حدق 451 88نعم15    م 222 01:00المناعه علم

 حدق 460 131نعم15    ص 242 4 11:00الطبي البكتيريا علم

 حدق 460 88نعم15    ص 241 10:00الطبي البكتيريا علم

 حدق 460 131نعم15    ص 262 4 10:00الطبي البكتيريا علم

 حدق 460 88نعم15    ص 262 08:00الطبي البكتيريا علم ص 25509:50عملي 47458

ص 25510:50محاضرة 47457

ص 25011:50عملي 40744

ص 25011:50محاضرة 40743

م 25502:50عملي 47454

م 25502:50محاضرة 47453

ص 25009:50عملي 27461

ص 25010:50محاضرة 27460

م 25502:50عملي 47177

ص 25511:50محاضرة 47176

م 25002:50عملي 47156

ص 25008:50محاضرة 47155

م 30602:50عملي 27465

ص 30609:50محاضرة 27464

م 30002:50محاضرة 59808

م 20002:50محاضرة 27900

م 20402:50عملي 28232

ص 20409:50محاضرة 28231

م 15004:50عملي 61757

ص 10009:50محاضرة 55495

ص 30009:50عملي 27652

ص 30008:50محاضرة 27651

الكلية من يحدد لم1010مشروع 61764

م 30002:50عملي 28219

ص 30011:50محاضرة 28218

م 30902:50عملي 27654

ص 30911:50محاضرة 27653

إلى
م 202:50

30عملي 27625

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    ص 5 08:00

 حدق 463 21213حيوية مضادات

 حدق 463 88نعم15    م 215 01:00حيوية مضادات

 حدق 463 213نعم15    ص 224 10:00حيوية مضادات

 حدق 463 88نعم15    م 222 01:00حيوية مضادات

 حدق 463 213نعم15    ص 235 08:00حيوية مضادات

 حدق 463 88نعم15    م 235 01:00حيوية مضادات

 حدق 465 33نعم15    ص 124 09:00صناعية ميكروبيولوجيا

 حدق 465 88نعم15    م 214 01:00صناعية ميكروبيولوجيا

 حدق 465 33نعم15    ص 134 09:00صناعية ميكروبيولوجيا

 حدق 465 88نعم15    م 224 01:00صناعية ميكروبيولوجيا

 حدق 465 33نعم15    ص 145 09:00صناعية ميكروبيولوجيا

 حدق 465 88نعم15    ص 232 08:00صناعية ميكروبيولوجيا

 حدق 465 33نعم15    ص 155 09:00صناعية ميكروبيولوجيا

 حدق 465 88نعم15    ص 242 08:00صناعية ميكروبيولوجيا

 حدق 466 151نعم15    م 122 12:00البترول ميكروبيولوجيا في مقدمة

 حدق 466 88نعم15    ص 223 08:00البترول ميكروبيولوجيا في مقدمة

 حدق 466 88نعمص 234 08:00البترول ميكروبيولوجيا في مقدمة

 حدق 470 211نعم15    م 212 01:00الطبي الفطريات علم

 حدق 470 88نعم15    ص 211 08:00الطبي الفطريات علم

 حدق 470 211نعم15    ص 222 4 11:00الطبي الفطريات علم

 حدق 470 88نعم15    ص 221 08:00الطبي الفطريات علم

 نبت 472 133نعم15    ص 113 08:00النباتية األنسجة زراعة

 نبت 472 88نعم15    م 211 01:00النباتية األنسجة زراعة

 نبت 472 88نعم15    ص 222 10:00النباتية األنسجة زراعة

 نبت 473 233نعم15    ص 114 08:00نباتية كيمياء

 نبت 473 88نعم15    م 213 01:00نباتية كيمياء

 حدق 487 221نعم15    م 115 12:00مائية عوالق

 حدق 487 88نعم15    ص 225 10:00مائية عوالق ص 20011:50عملي 59909

م 40012:50محاضرة 28251

م 30702:50عملي 29838

ص 30708:50محاضرة 29837

ص 15411:50عملي 55853

م 15402:50عملي 29836

ص 30808:50محاضرة 29835

ص 25509:50عملي 47462

ص 25511:50محاضرة 47461

ص 25009:50عملي 27473

م 25002:50محاضرة 27472

ص 20409:50عملي 62246

ص 20609:50عملي 47460

م 401012:50محاضرة 47459

ص 30009:50عملي 61907

ص 30009:50محاضرة 61905

ص 25009:50عملي 59898

ص 25009:50محاضرة 59897

م 25002:50عملي 59891

ص 25009:50محاضرة 59890

م 25502:50عملي 27632

ص 25509:50محاضرة 27631

م 30002:50عملي 59876

ص 30009:50محاضرة 59875

م 25702:50عملي 51928

ص 25711:50محاضرة 51927

30محاضرة 29821

م 30002:50عملي 29822

إلى
ص 009:50

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    م 3 01:00

 حدق 487 2188مائية عوالق

 حدق 487 88ال15    ص 235 10:00مائية عوالق

 حدق 490 241نعم15    م 114 12:00العلمي األتصال

 حدق 490 41نعم15    ص 125 10:00العلمي األتصال

 نبت 491 88نعم15    ص 1012 09:00والطحالب النباتات رصد على تدريب

 حدق 492 و والبيئية الغذائية الميكروبات تقنيات في تدريبات

األنسان صحة

88نعم15    ص 1233 07:00

م 3 02:00

م 4 5 03:00

 نبت 492 88نعم15    ص 1012 08:00بيئية حقلية تدريبات

م 2 4 03:00

م 5 03:00

 حدق 493 88نعم15    ص 1222 11:00الصحية المختبرات ميكروبيولوجي في تدريبات

ص 1 08:00

 نبت 498 88نعم15    61بحث مشروع

 نبت 498 88نعم15    62بحث مشروع

 نبت 498 88نعم15    63بحث مشروع

 نبت 498 88نعم15    64بحث مشروع

 نبت 498 88نعم15    65بحث مشروع

 نبت 498 88نعم15    66بحث مشروع

 نبت 498 88نعم15    67بحث مشروع

 نبت 498 88نعم15    68بحث مشروع

 نبت 498 88نعم15    69بحث مشروع

 نبت 498 88نعم15    610بحث مشروع

 نبت 498 88نعم15    611بحث مشروع

 نبت 498 88نعم15    612بحث مشروع

 نبت 498 88نعم15    613بحث مشروع

 نبت 498 88نعم15    614بحث مشروع

 نبت 498 88نعم15    615بحث مشروع الكلية من يحدد لم00مشروع 28247

الكلية من يحدد لم00مشروع 28246

الكلية من يحدد لم00مشروع 28235

الكلية من يحدد لم00مشروع 28234

الكلية من يحدد لم00مشروع 28233

الكلية من يحدد لم10مشروع 25627

الكلية من يحدد لم20مشروع 25626

الكلية من يحدد لم30مشروع 25625

الكلية من يحدد لم20مشروع 25624

الكلية من يحدد لم20مشروع 24268

الكلية من يحدد لم20مشروع 24267

الكلية من يحدد لم20مشروع 24266

الكلية من يحدد لم20مشروع 24265

الكلية من يحدد لم25مشروع 24264

م 02:00

الكلية من يحدد لم00مشروع 2123

م 04:50

م 03:50

م 601204:50عملي 43544

م 02:50

م 04:50

م 201112:50عملي 62202

م 603002:00عملي 62155

م 30012:50عملي 29839

ص 25010:50محاضرة 55880

م 35512:50محاضرة 27479

ص 20011:50عملي 61997

إلى
م 002:50

20عملي 28252

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة



 المقر

:

فترةاالخجاهزةالمستفيدالتسلسلسالمستوىالمقرر اسمالمقرر

تبار

مناأليام
نعم15    

 نبت 498 61688بحث مشروع

 حدق 499 88نعم15    61بحث مشروع الكلية من يحدد لم18

0مشروع 28248

20مشروع 62084

إلى
الكلية من يحدد لم0

   العلمية الدرجةطالبات -الرياض

:

البكالوريوس 

الوقتالمسجلينحد اعلىالنشاطالشعبة


