
الشعبهاليوم

/ الثقافة اإلسالميةالحاسب اال0/ الحاسب اال0/ المقرر
الحاسب اال0/ الثقافة اإلسالميةالحاسب اال0/ الثقافة اإلسالميةالحاسب اال0/ النحو التطبي=>

 ABالمحا

5:00 - 12:002:00 -5:0010:00 - 12:002:00 -5:0010:00 - 2:002:00 -12:001:00 -5:0010:00 - 5:002:00 - 2:00الوقت

معمل (0-9)مدرج (2-8)معمل (0-8)مدرج (2-8)معمل (1-7)مدرج (2-7)مدرج (2-6)معمل (1-4)معمل (1-3)القاعة/المعمل

الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ المقرر

 ABالمحا

12:00 - 12:0011:00 - 12:0011:00 - 12:0011:00 - 11:00الوقت

6_61_32_11_1القاعة/المعمل

المقرر

 ABالمحا

الوقت

القاعة/المعمل

بية البدنية الحاسب اال0/ الثقافة اإلسالميةالثقافة اإلسالميةالمقرر ال]>
والصحية

مهارات التعلم 
والبحث

 ABالمحا

12:00 - 12:0010:00 - 12:0010:00 - 12:0011:00 -12:0010:00 -10:00الوقت

6_30_50_1مدرج (2-7)مدرج (2-7)القاعة/المعمل

/ المقرر
مهارات التعلم النحو تطبي=>

والبحث
مهارات التعلم 

والبحث

 ABالمحا

12:00 - 12:0010:00 - 12:0010:00 - 10:00الوقت

6_80_0مدرج (2-6)القاعة/المعمل مدرج (9-2)

ية A e[اللغة االنجل

1:00- 3:00

1_4

 /
النحو تطبي=>

0_2

الثقافة اإلسالمية

10:00- 12:00

مدرج (6-2)

/  ( الريان ) للعام الجامi1439 /jــ/i1440ـــ    
Alجدول المسار االنسا

الفــــــصــــــل الدراq/ األول

حد
األ

UF05UF06UF07 UF01UF03 UF02

 /
النحو تطبي=>

UF04

 /
النحو تطبي=>

1:00 - 2:00

مدرج (7-2)

 /
النحو تطبي=>

س
مي

خ
ال

عاء
رب

اال
ثاء

ثال
ال

 A
e

z
الثن

ا

1:00 - 2:00

مدرج (6-2)

الحاسب اال0/ 

2:00 - 5:00

معمل (5-1)

0_1

بية البدنية والصحية ال]>

 /
النحو تطبي=>

1:00 - 2:00

مدرج (6-2)

8:00 - 10:00

0_7

8:00 - 10:00

0_3

ية A e[اللغة االنجل

1:00- 3:00

1_1

ية A e[اللغة االنجل

 /
النحو التطبي=>

1:00- 2:00

مدرج (9-2) مدرج (8-2)

الحاسب اال0/ 

2:00 - 5:00

معمل (6-1)

1:00 - 2:00

1_1

ية A e[يةاللغة االنجل A e[اللغة االنجل

8:00- 11:00

1_3

8:00- 11:00

1_4

ية A e[اللغة االنجل

8:00- 11:00

1_5

الحاسب اال0/ 

11:00 - 12:00

ية A e[اللغة االنجل

8:00- 11:00

ية A e[اللغة االنجل

8:00- 11:00

1_4

الحاسب اال0/ 

11:00 - 12:00

ية A e[اللغة االنجل

8:00- 10:00

1_4

2_6 1_5

ية A e[اللغة االنجل

1:00- 3:00

1_6

8:00- 11:00

1_6

بية البدنية والصحية ال]>

08:00 - 10:00

0_1

ية A e[اللغة االنجل

1:00- 3:00

1_5

ية A e[اللغة االنجل

8:00- 10:00

1_3

1:00- 3:00

1_3

يةالثقافة اإلسالمية A e[اللغة االنجل بية البدنية  ال]>
والصحية

مدرج (6-2)

 /
النحو تطبي=>

8:00 - 10:00

بية البدنية والصحية ال]>

8:00 - 10:00

مهارات التعلم والبحث

1:00-3:00

مهارات التعلم والبحث

8:00 - 10:00

0_1

8:00 - 10:00

 /
النحو تطبي=>

8:00 - 10:00

مدرج (6-2)

 /
النحو التطبي=>

1:00- 2:00

مدرج (9-2)

ية A e[اللغة االنجل

 /
النحو تطبي=>

10:00 - 12:00

مدرج (8-2)

مهارات التعلم والبحث

1:00 - 3:00

0_3

1:00 - 3:00

0_6

بية البدنية والصحية ال]> بية البدنية  ال]>
والصحية

8:00 - 10:00

0_4

10:00 - 12:00

10:00- 12:00

 /
النحو تطبي=>

10:00 - 12:00

مدرج (8-2)

10:00 - 12:00

مدرج (2-9)مدرج (7-2)6_0

/ مهارات التعلم والبحث
النحو تطبي=>

8:00 - 10:00



الشعبهاليوم

الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ المقرر

 ABالمحا

12:00 - 12:0011:00 - 12:0011:00 - 12:0011:00 - 11:00الوقت

1_51_62_71_1القاعة/المعمل

الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ المقرر

 ABالمحا

5:00 - 5:002:00 - 5:002:00 - 5:002:00 - 2:00الوقت

معمل (1-7)معمل (1-5)معمل (0-8)معمل (0-7)القاعة/المعمل

المقرر

 ABالمحا

الوقت

القاعة/المعمل

يةالمقرر A e[مهارات التعلم والبحثاللغة االنجل
م

ه
ا

 /
/ النحو تطبي=>

بية البدنية النحو تطبي=> ال]>
والصحية

 ABالمحا

12:00 - 3:0010:00 -1:00الوقت
1
0
:

10:00 - 12:0010:00 - 12:001:00 - 3:00

8_0مدرج (2-8)مدرج (2-8)5_40_1القاعة/المعمل

النحو المقرر
 /

تطبي=>

مهارات 
التعلم 

والبحث
يةمهارات التعلم والبحث A e[يةاللغة االنجل A e[يةاللغة االنجل A e[اللغة االنجل

 ABالمحا

 - 8:00الوقت
10:00

10:00 - 
 12:0010:00 - 12:001:00- 3:001:00- 3:0010:00 - 12:00

مدرج القاعة/المعمل
(2-6)0_10_21_31_41_1

/ ( الريان ) للعام الجامi1439 /jــ/i1440ـــ الفــــــصــــــل الدراq/ األول
Alجدول المسار االنسا

UF08UF09UF10UF11UF12UF13UF14

حد
األ

ية A e[يةاللغة االنجل A e[يةاللغة االنجل A e[يةالحاسب اال0/ اللغة االنجل A e[اللغة االنجل

1_71_61_51_51_4

8:00- 11:008:00- 11:008:00- 11:0011:00 - 12:008:00- 11:008:00- 11:00

2_51_1

الحاسب اال0/ 

1_4

ية A e[اللغة االنجل

11:00 - 12:00

ية A e[اللغة االنجل ية A e[اللغة االنجل

8:00- 11:00

1_3

الحاسب اال0/ 

11:00 - 12:00

 /
النحو التطبي=>  /

/ النحو تطبي=>
/ النحو تطبي=>

/ الحاسب اال0/ النحو تطبي=>
/ الحاسب اال0/ النحو تطبي=>

النحو التطبي=>  /
النحو التطبي=>

مدرج (9-2)

1:00 - 2:001:00 - 2:001:00 - 2:002:00 - 5:001:00 - 2:002:00 - 5:001:00- 2:001:00- 2:00

معمل (4-1)

1:00- 2:00  A
e

z
الثن

ا

مدرج (2-8)معمل (1-3)مدرج (2-7)معمل (0-9)مدرج (2-7)مدرج (2-6)مدرج (6-2)

مدرج (2-8)مدرج (2-8)مدرج (7-2)

2:00 - 5:00

ثاء
ثال

ال

الثقافة اإلسالميةالثقافة اإلسالميةالثقافة اإلسالميةالثقافة اإلسالميةالثقافة اإلسالميةالثقافة اإلسالمية

مدرج (9-2)

8:00- 10:008:00- 10:008:00- 10:008:00- 10:008:00- 10:008:00- 10:008:00- 10:00

1_3

8:00- 11:00

مدرج (8-2)

الحاسب اال0/ 

الثقافة اإلسالمية

س
مي

خ
ال

 /
بية البدنية والصحيةالنحو تطبي=> بية البدنية ال]> ال]>

والصحية

0_21_5

10:00 - 12:001:00- 3:00 عاء
رب

اال

بية البدنية والصحية يةال]> A e[اللغة االنجل

 /
النحو تطبي=> ية A e[اللغة االنجل

مدرج (2-7)مدرج (2-6)مدرج (6-2)

بية البدنية والصحية ال]> بية البدنية والصحية ال]>

10:00 - 12:00

0_1

 /
النحو تطبي=>

مهارات التعلم والبحث

10:00 - 12:00

0_4

1:00- 3:00

مدرج (10-2) 4_30_0مدرج (6-2)

0_50_7

8:00 - 10:0010:00 - 12:0010:00 - 12:00

8:00 - 10:008:00 - 10:00

مهارات التعلم والبحث

10:00 - 12:00

0_5

8:00 - 10:00

7_0مدرج (7-2)

8:00 - 10:00

مدرج (7-2)

0_8

ية A e[اللغة االنجل

مهارات التعلم والبحث

10:00 - 12:00

1:00- 3:00

1_6

مهارات التعلم والبحث

10:00 - 12:00

8:00 - 10:00

 /
النحو تطبي=>

بية البدنية والصحية ال]>



الشعبهاليوم

يةالمقرر A e[اللغة االنجل /
/ النحو تطبي=>

/ النحو تطبي=>
النحو تطبي=>

 ABالمحا

12:00- 12:0010:00- 12:0010:00- 3:0010:00 -1:00الوقت

مدرج (2-9)مدرج (2-9)مدرج (2-7)2_2القاعة/المعمل

الثقافة اإلسالميةالثقافة اإلسالميةالثقافة اإلسالميةالثقافة اإلسالميةالثقافة اإلسالميةالمقرر

 ABالمحا

12:00 -12:0010:00 -12:0010:00 -12:0010:00 -12:0010:00 -10:00الوقت

مدرج (2-9)مدرج (2-9)مدرج (2-8)مدرج (2-6)مدرج (2-6)القاعة/المعمل

المقرر

 ABالمحا

الوقت

القاعة/المعمل

/ المقرر
الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ النحو تطبي=>

 ABالمحا

5:00 - 5:002:00 - 5:002:00 - 5:002:00 - 5:002:00 - 2:002:00 - 1:00الوقت

معمل (0-9)معمل (0-8)معمل (0-7)معمل (1-4)معمل (1-3)مدرج (2-10)القاعة/المعمل

يةالحاسب اال0/ الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ المقرر A e[الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ اللغة االنجل

 ABالمحا

12:00 - 12:0011:00 - 12:0011:00 - 11:0011:00 -12:008:00 - 12:0011:00 - 12:0011:00 - 11:00الوقت

6_42_52_42_31_71_61_1القاعة/المعمل

/ ( الريان ) للعام الجامi1439 /jــ/i1440ـــ الفــــــصــــــل الدراq/ األول
Alجدول المسار االنسا

ية A e[بية البدنية والصحيةاللغة االنجل بية البدنية والصحيةال]> ال]>

حد
األ

/ مهارات التعلم والبحث
يةالنحو تطبي=> A e[اللغة االنجل /

النحو تطبي=>

10:00 - 12:0010:00 -12:001:00- 3:0010:00 -12:001:00- 3:00

UF21 UF20 UF19

ية A e[اللغة االنجل

8:00 - 10:00

3_1مدرج (2-10)7_1مدرج (10-2)8_0

ية A e[اللغة االنجل

1:00- 3:00

8:00 - 10:00

0_1

8:00 - 10:00

0_7 0_6

0_3

 A
e

z
الثن

ا

 /
/ النحو تطبي=>

/ الحاسب اال0/ النحو تطبي=>
الحاسب اال0/ النحو تطبي=>

1_7

0_2

ية A e[اللغة االنجل

س
مي

خ
ال

ية A e[يةاللغة االنجل A e[اللغة االنجل

عاء
رب

اال

8:00 - 10:008:00 - 10:008:00 - 10:008:00 - 10:00 ثاء
ثال

ال

بية البدنية والصحية بية البدنية والصحيةال]> مهارات التعلم والبحثمهارات التعلم والبحثال]>

0_20_30_80_7

معمل (6-1) مدرج (2-9)معمل (5-1)

1:00 - 2:001:00 - 2:002:00 - 5:001:00 - 2:00

1_61_71_4

8:00- 11:008:00- 11:0011:00 - 12:008:00- 11:008:00- 11:00

1_3

1_3

الثقافة اإلسالمية

10:00- 12:00

مدرج (7-2)

 /
النحو تطبي=>

8:00 - 10:00

UF18 UF17 UF16 UF15

مهارات التعلم 
والبحث

مدرج (6-2)

 /
النحو تطبي=>

8:00 - 10:00

مدرج (2-9)مدرج (10-2)

2:00 - 5:00 10:00 - 12:00

1:00- 3:00

2_5

ية A e[اللغة االنجل

1:00- 3:00

2_4

الثقافة اإلسالمية

10:00- 12:00

مدرج (7-2) 4_0مدرج (6-2)

1:00- 2:001:00- 2:001:00- 2:00

 /
/ النحو التطبي=>

النحو التطبي=>

مهارات التعلم والبحث

1:00- 3:00

1_5

مهارات التعلم والبحث

8:00 - 10:00

مهارات التعلم والبحث

8:00 - 10:00

بية البدنية والصحية ال]>

8:00 - 10:00

0_1

بية البدنية  ال]>
والصحية

8:00 - 10:00

0_2

بية البدنية والصحية ال]>

8:00 - 10:00

8:00- 11:00

ا
ل
ل

ية A e[اللغة االنجل

2_52_4

يةالحاسب اال0/  A e[يةاللغة االنجل A e[اللغة االنجل

مدرج (2-7)مدرج (2-7)مدرج (8-2)

 /
النحو التطبي=>

ية A e[اللغة االنجل

8:00- 11:00

2_6

8
:
0
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المقرر
مهارات 
التعلم 

والبحث
ية A e[اللغة االنجل

ا
ل

ص

بية البدنية  ال]>
والصحية

الثقافة 
اإلسالمية

الثقافة 
الثقافة الثقافة اإلسالميةاإلسالمية

الثقافة الثقافة اإلسالميةاإلسالمية
اإلسالمية

 ABالمحا

 - 10:00الوقت
12:0010:00- 12:00

1
0
:

1:00 - 3:008:00- 10:008:00- 10:008:00- 10:008:00- 10:008:00- 10:008:00- 
10:00

مدرج (2-8)مدرج (2-8)مدرج (2-9)مدرج (2-9)مدرج (2-10)مدرج (2-10)1_40_62_0القاعة/المعمل

الثقافة المقرر
الثقافة الثقافة اإلسالميةاإلسالمية

اإلسالمية
الثقافة 

اإلسالمية
بية البدنية  ال]>

يةالثقافة اإلسالميةوالصحية A e[بية البدنية اللغة االنجل ال]>
والصحية

اللغة 
ية A e[االنجل

ا
ل

ص

بية البدنية  ال]>
والصحية

بية البدنية  ال]>
والصحية

بية  ال]>
البدنية 

والصحية
مهارات التعلم 

والبحث
مهارات التعلم 

والبحث

 ABالمحا

 -8:00الوقت
10:008:00- 10:008:00- 10:008:00- 

10:0010:00 - 12:008:00- 10:0010:00- 12:001:00 - 3:0010:00- 12:00
1
0
:

1:00 - 3:0010:00 - 12:0010:00 - 
12:0010:00 - 12:0010:00 - 12:00

مدرج (2-القاعة/المعمل
8_21_51_40_50_40_42_50_2مدرج (2-8)1_0مدرج (2-9)مدرج (2-9)مدرج (10-2)10)

/ الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ المقرر
النحو الحاسب اال0/ النحو تطبي=>

 /
/ الحاسب اال0/ التطبي=>

النحو التطبي=>

 ABالمحا

2:00 - 5:001:00 - 2:002:00 - 5:001:00 - 2:002:00 - 5:001:00 - 5:002:00 - 2:00الوقت

مدرج (2-معمل (1-5)مدرج (2-10)معمل (1-4)معمل (1-3)القاعة/المعمل
مدرج (2-8)معمل (6-1)10)

اللغة الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ المقرر
ية A e[يةالحاسب اال0/ االنجل A e[اللغة االنجل

 ABالمحا

 -12:008:00 - 12:0011:00 - 12:0011:00 - 11:00الوقت
11:0011:00 - 12:008:00- 11:00

4_12_11_41_71_61_1القاعة/المعمل

المقرر
بية  ال]>
البدنية 

والصحية
 /

النحو التطبي=>
مهارات 
التعلم 

والبحث

بية البدنية  ال]>
الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ الحاسب اال0/ والصحية

 ABالمحا

 - 8:00الوقت
10:0010:00 - 12:008:00 - 

10:008:00 - 10:002:00 - 5:002:00 - 5:002:00 - 5:002:00 - 5:002:00 - 5:002:00 - 5:00

معمل (1-3)معمل (1-4)معمل (1-5)معمل (1-6)معمل (1-7)معمل (0-7)4_30_0مدرج (2-9)2_0القاعة/المعمل

حد
األ

النحو 
 /

/ تطبي=>
النحو تطبي=>

1_12_4

/ للعام الجامi1439 /jــ/i1440ـــ
Alجدول المسار االنسا

الفــــــصــــــل الدراq/ األول
UF22UF23UF27UF28

ثاء
ثال

ال

 /
النحو التطبي=>

 A
e

z
الثن

ا

مدرج (2-6)مدرج (6-2)

1:00 - 
2:001:00 - 2:00

 /
النحو التطبي=>

2_5

UF24UF25UF30UF31

0_2

مهارات التعلم 
والبحث

ية A e[الحاسب اال0/ اللغة االنجل

8:00- 10:00

مدرج (10-2)

اللغة 
ية A e[االنجل الحاسب اال0/ 

الحاسب اال0/ 

النحو 
 /

التطبي=>

بية البدنية والصحية ال]>

10:00 - 12:00

1_2

مهارات التعلم والبحث

10:00 - 12:00

UF29

2:00 - 5:00

معمل (7-1)

اللغة 
ية A e[الحاسب اال0/ االنجل

 /
النحو تطبي=>

1:00 - 2:00

 /
النحو تطبي=>

10:00 - 12:00

مدرج (10-2)

2_6

اللغة 
ية A e[االنجل

س
مي

خ
ال

 /
النحو تطبي=>

1_61_7

8:00- 
11:008:00- 11:00 عاء

رب
اال

اللغة 
ية A e[يةاالنجل A e[اللغة االنجل

10:00 - 12:00

مدرج (9-2) 1_8

UF32

 /
/ النحو تطبي=>

النحو تطبي=>

1:00 - 2:001:00 - 2:00

10:00- 12:001:00- 4:00

7_1مدرج (10-2)

 /
يةالنحو التطبي=> A e[اللغة االنجل

8:00- 10:008:00- 10:008:00- 10:00

1_51_61_7

ية A e[يةاللغة االنجل A e[يةاللغة االنجل A e[اللغة االنجل

ية A e[اللغة االنجل

1:00- 3:00

10:00 - 12:00

مدرج (10-2)

 /
النحو تطبي=>

10:00 - 12:00

مدرج (10-2)

1_6

 /
النحو تطبي=>

الحاسب اال0/ 

مهارات التعلم 
والبحث

10:00 - 12:00

0_8

UF26

1:00- 3:001:00- 3:001:00- 3:00

ية A e[يةاللغة االنجل A e[يةاللغة االنجل A e[اللغة االنجل

مهارات التعلم والبحث

10:00 - 12:00

0_2

مهارات التعلم 
والبحث

10:00 - 12:00

0_1

مهارات التعلم 
والبحث

10:00 - 12:00

1:00 - 2:00

مدرج (2-10)مدرج (10-2)

 /
النحو تطبي=>

8:00- 10:00

مدرج (10-2)

8:00- 10:00

9:00 - 
10:00

0_5

بية البدنية  ال]>
والصحية

0_5

9:00 - 10:00

0_8

الحاسب اال0/ 

10:00 - 12:00

0_3

مهارات 
التعلم 

والبحث

10:00 - 
12:00

0_4

10:00 - 12:00

9:00 - 10:00

1_2

9:00 - 10:00

 /
يةالنحو التطبي=> A e[النحو اللغة االنجل

 /
التطبي=>

1:00- 4:00

مدرج (10-2)

بية البدنية  ال]>
والصحية

10:00 - 12:00

0_7

2_5

1_8

الحاسب اال0/ 
الحاسب 

اال0/ 

ية A e[اللغة االنجل

10:00- 
12:001:00- 4:00

مدرج (9-2)

ية A e[اللغة االنجل

10:00- 12:001:00- 4:00

5_2مدرج (9-2) 2_4

8:00- 11:0011:00 - 12:00

2_6

8:00- 11:0011:00 - 12:0010:00- 
12:00

مدرج (2-9)مدرج (9-2)

2_72_7

8:00- 11:0011:00 - 12:00

1_42_42_6

1:00 - 2:00

مدرج (8-2)

1:00 - 2:00

مدرج (8-2)

 /
/ النحو تطبي=>

النحو تطبي=>


