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 هـ1442 للعام اجلامعيثاين ال لفصل الدراسيا

 اليوم
 ـةالثالفترة الث ـةانيالفترة الث األولىالفترة 

 مساء  3:30–1:30 ظهرأ1:15–11:15 صباحا   11 -9

 (013فترة )   (012فترة )     (011فترة )          األحــد  

6/9/1442 
18/4/2021 

 
 ، وجت1210حاسب، 1210ادا،  1210

 ويب2410

 ،تسر 2411، امت 2411، بشر 2411

 ،حاسب 2410، الم 2411،سير 2411

 ويب2310

 (   023فترة )   (022فترة)   (021فترة)   االثنين    

7/9/1442 
19/4/2021 

 
، تسر 2310، تام 2310، بشر 2310

 حاسب 2310، مال 2310، سير 2310

 انجل 1001

 (   033فترة )   (032فترة )      (031فترة )   اء   ـالثالث

8/9/1442 
20/4/2021  

 ،حاسب 1211، مال 1212، بشر 1212

 وجت1211

 ،سير 2412، امت 2412، بشر 2412

 ،حاسب 2412، سرت 2413، مال 2412

 ويب2411

 (   043فترة )   ( 042فترة )   ( 041فترة )  األربعاء   

9/9/1442 
21/4/2021  

، مال 2311، تام 2311، بشر 2311

 حاسب 2311

 جرف2312ويب، 2311،  بفج 1202

 (   053فترة )  (  052فترة )                (  051فترة )   الخميس

10/9/1442 
 وجت1212، اسبح 1212، حسب 1216  22/4/2021

 ،سير 2413، امت 2413، بشر 2413

 ويب2412، حاسب 2413

  ( 113فترة ) (  112فترة ) (  111فترة )          األحــد  

13/9/1442 
25/4/2021 

 احص 1103 سبحا 1213، تقن 1213
 ،حاسب 2411، امت 2414، تسر 2313

 ويب2413

  ( 123فترة )  (122فترة )     (121فترة )   االثنين    

14/9/1442 
26/4/2021 

، سرت 2312 ،بشر 2312، سير 2311

، ويب2312، سبحا 2312، مال 2312

 جرف2313

 يبو4210، حاسب 4210، بشر 3611 سلم 4411، سلم 4410

  (133فترة ) (   132فترة )      (       131فترة )   اء   ـالثالث

15/9/1442 
27/4/2021 

، يتف 1215 ،قصد 1216، سير 1211

 حاسب 4213وجت، 1213
 ادر 2414 نهج 1203

   (143فترة ) (  142فترة )        (  141فترة )  األربعاء   

16/9/1442 
28/4/2021 

، تام 2313، بشر 2313، سير 2312 

 ادا 2413 حاسب 4212، جرف2311، مال 2313

 ( 153فترة )   ( 152فترة )      ( 151فترة )   الخميس

17/9/1442 
 سلم 2410 تقن 1202 تسر 1212 29/4/2021

 (   213فترة )   ( 212فترة )       ( 211فترة )  االحد   

20/9/1442 
2/5/2021 

 
  تسر 2314، بشر 2314، تام 2312

        (      223فترة ) (    222فترة ) (    221فترة ) االثنين 

21/9/1442 
3/5/2021 

 
  تسر 2311، تام 1211

 
 يمية واألكاديميةللشؤون التعلكلية الوكيل              يعتمد،                             


