
 

1440/ةدعقلا وذ/25 ،دحألا  

ةدناسملا تاساردلاو ةیریضحتلا ةنسلا ةدامع  
DEANSHIP OF PREPARTORY YEAR & SUPPRTING STUDES 

 

 

 ليبجلاب ةيبرتلا ةيلكب ه1440/1441 ماعلل لوالا لصفلل يساردلا لودجلا

 )160 ةعاق( 1 ةبعشلا يناسنإلا راسملا

 

 سيمخلا  ءاعبرألا ءاثالثلا نينثالا دحألا ةرضاحملا

 ىلوألا

8:00-8:50 

 ررقملا
  يقيبطتلا وحنلا

 ةميرت وبأ ةيمس /د

 ةيمالسإلا ةديقعلا

 ينارمشلا ةشئاع /م
   

      ةعاقلا

 ةيناثلا

9:00-9:50 

 ررقملا
  يقيبطتلا وحنلا

 ةميرت وبأ ةيمس /د

 ةيمالسإلا ةديقعلا

 ينارمشلا ةشئاع /م
    

      ةعاقلا

 ةثلاثلا

10:00-10:50 

 ةيبرعلا ةغللا ررقملا

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

 
 ةقايللاو ةحصلا

 )ميجلا(  ديسلا رجاه /د

  ةيزيلجنإلا ةغللا

  /م

 Abrar Alsanosi   3 يلآ بساح لمعم   ةعاقلا

 ةعبارلا

11:00-11:50 

 يميداكألا داشرإلا ررقملا

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

 
 ةقايللاو ةحصلا

 )ميجلا(  ديسلا رجاه /د

  ةيزيلجنإلا ةغللا

  /م

 Abrar Alsanosi - -  3 يلآ بساح لمعم  ةعاقلا



 

1440/ةدعقلا وذ/25 ،دحألا  

ةدناسملا تاساردلاو ةیریضحتلا ةنسلا ةدامع  
DEANSHIP OF PREPARTORY YEAR & SUPPRTING STUDES 

 ةسماخلا

11:50-12:50 

      ررقملا

      ةعاقلا

 ةسداسلا

13:10-14:00 

 ررقملا
 ثحبلاو ملعتلا تاراهم

 سورحم لانم /د
- 

  ةيزيلجنإلا ةغللا

  /م
 

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

 3 يلآ بساح لمعم  Abrar Alsanosi -    ةعاقلا

 ةعباسلا

14:10-15:00 

 ررقملا
 ثحبلاو ملعتلا تاراهم

 سورحم لانم /د
- 

  ةيزيلجنإلا ةغللا

  /م
 

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

  3يلآ بساح لمعم - 4 ةعاسلا ىلا - -  ةعاقلا

 

 

 

 

 

 

 



 

1440/ةدعقلا وذ/25 ،دحألا  

ةدناسملا تاساردلاو ةیریضحتلا ةنسلا ةدامع  
DEANSHIP OF PREPARTORY YEAR & SUPPRTING STUDES 

 

 

 ليبجلاب ةيبرتلا ةيلكب ه1440/1441  ماعلل لوالا لصفلل يساردلا لودجلا

 )161 ةعاق( 2 ةبعشلا يناسنإلا راسملا

 

 سيمخلا  ءاعبرألا ءاثالثلا نينثالا دحألا ةرضاحملا

 ىلوألا

8:00-8:50 

 ررقملا
 ثحبلاو ملعتلا تاراهم

 يوطع ناميا /د

 مادختسا تاراهم 

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م 

 ةيبرعلا ةغللا  

     3 يلآ بساح لمعم  ةعاقلا

 ةيناثلا

9:00-9:50 

 ررقملا
 ثحبلاو ملعتلا تاراهم

 يوطع ناميا /د

 مادختسا تاراهم 

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م 

 يميداكألا داشرإلا  

     3 يلآ بساح لمعم  ةعاقلا

 ةثلاثلا

10:00-10:50 

 ررقملا
  يقيبطتلا وحنلا

 ينيبرشلا الع /د

 ةيمالسإلا ةديقعلا

 غئاصلا ةيمس /م
- 

  ةيزيلجنإلا ةغللا

 /م

 ةقايللاو ةحصلا

 )ميجلا(  اضر /د

  Abrar Alsanosi -  - ةعاقلا

 ةعبارلا

11:00-11:50 

 ررقملا
  يقيبطتلا وحنلا

 ينيبرشلا الع /د

 ةيمالسإلا ةديقعلا

 غئاصلا ةيمس /م
- 

  ةيزيلجنإلا ةغللا

 /م

 ةقايللاو ةحصلا

 )ميجلا(  اضر /د

 - Abrar Alsanosi -   ةعاقلا



 

1440/ةدعقلا وذ/25 ،دحألا  

ةدناسملا تاساردلاو ةیریضحتلا ةنسلا ةدامع  
DEANSHIP OF PREPARTORY YEAR & SUPPRTING STUDES 

 ةسماخلا

11:50-12:50 

      ررقملا

      ةعاقلا

 ةسداسلا

13:10-14:00 

  ررقملا
  ةيزيلجنإلا ةغللا

  /م
 

 مادختسا تاراهم 

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م 

 

  3 يلآ بساح لمعم  Abrar Alsanosi   ةعاقلا

 ةعباسلا

14:10-15:00 

   ةيزيلجنإلا ةغللا  ررقملا

 مادختسا تاراهم 

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م 

 

   3 يلآ بساح لمعم  Abrar Alsanosi   ةعاقلا

 ةنماثلا

15:10-16:00 

 - ررقملا
  ةيزيلجنإلا ةغللا

 
-  - 

 -  - Abrar Alsanosi -  ةعاقلا

 

 

 

 

 



 

1440/ةدعقلا وذ/25 ،دحألا  

ةدناسملا تاساردلاو ةیریضحتلا ةنسلا ةدامع  
DEANSHIP OF PREPARTORY YEAR & SUPPRTING STUDES 

 

 

 ليبجلاب ةيبرتلا ةيلكب ه1440/1441  ماعلل لوالا لصفلل يساردلا لودجلا

 )162 ةعاق( 3 ةبعشلا يناسنإلا راسملا

 

 سيمخلا  ءاعبرألا ءاثالثلا نينثالا دحألا ةرضاحملا

 ىلوألا

8:00-8:50 

    ةيبرعلا ةغللا ررقملا
 ثحبلاو ملعتلا تاراهم

 داشر ناهيج /د
 - 

 -     ةعاقلا

 ةيناثلا

9:00-9:50 

 ررقملا
  ةيزيلجنإلا ةغللا

 /م
 

 ثحبلاو ملعتلا تاراهم

 داشر ناهيج /د

  يقيبطتلا وحنلا

 ةميرت وبأ ةيمس /د
- 

 -    Abrar Alsanosi ةعاقلا

 ةثلاثلا

10:00-10:50 

 ررقملا
  ةيزيلجنإلا ةغللا

 /م
  - 

  يقيبطتلا وحنلا

 ةميرت وبأ ةيمس /د

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

 3 يلآ بساح لمعم    Abrar Alsanosi ةعاقلا

 ةعبارلا

11:00-11:50 

 ررقملا
  ةيزيلجنإلا ةغللا

 /م
 يميداكألا داشرإلا - -

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

 3 يلآ بساح لمعم - - - Abrar Alsanosi ةعاقلا



 

1440/ةدعقلا وذ/25 ،دحألا  

ةدناسملا تاساردلاو ةیریضحتلا ةنسلا ةدامع  
DEANSHIP OF PREPARTORY YEAR & SUPPRTING STUDES 

 ةسماخلا

11:50-12:50 

      ررقملا

      ةعاقلا

 ةسداسلا

13:10-14:00 

 ررقملا

 ةيمالسإلا ةديقعلا

 ينارمشلا ةشئاع /م

 

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

 
  ةيزيلجنإلا ةغللا

  /م

 ةقايللاو ةحصلا

 )ميجلا( اضر /د

  Abrar Alsanosi  3 يلآ بساح لمعم   ةعاقلا

 ةعباسلا

14:10-15:00 

 ررقملا
 ةيمالسإلا ةديقعلا

 ينارمشلا ةشئاع /م

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

 
  ةيزيلجنإلا ةغللا

  /م

 ةقايللاو ةحصلا

 اضر /د

 - Abrar Alsanosi  3 يلآ بساح لمعم   ةعاقلا

 

 

 

 

 

 

 



 

1440/ةدعقلا وذ/25 ،دحألا  

ةدناسملا تاساردلاو ةیریضحتلا ةنسلا ةدامع  
DEANSHIP OF PREPARTORY YEAR & SUPPRTING STUDES 

 

 

 ليبجلاب ةيبرتلا ةيلكب ه1440/1441 ماعلل لوالا لصفلل  يساردلا لودجلا

 )163 ةعاق( 4 ةبعشلا يناسنإلا راسملا

 

 سيمخلا  ءاعبرألا ءاثالثلا نينثالا دحألا ةرضاحملا

 ىلوألا

8:00-8:50 

   ررقملا
  ةيزيلجنإلا ةغللا

  /م

 ثحبلاو ملعتلا تاراهم

 داشر ناهيج /د

 ةقايللاو ةحصلا

 )ميجلا(  ديسلا رجاه /د

      ةعاقلا

 ةيناثلا

9:00-9:50 

  ررقملا
  ةيزيلجنإلا ةغللا

  /م

  ةيزيلجنإلا ةغللا

 /م

 ثحبلاو ملعتلا تاراهم

 داشر ناهيج /د

 ةقايللاو ةحصلا

 )ميجلا(  ديسلا رجاه /د

     Abrar Alsanosi  ةعاقلا

 ةثلاثلا

10:00-10:50 

 يميداكألا داشرإلا ررقملا
  ةيزيلجنإلا ةغللا

  /م
- 

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

 

  3 يلآ بساح لمعم  Abrar Alsanosi  ةعاقلا

 ةعبارلا

11:00-11:50 

 ةيبرعلا ةغللا ررقملا
  ةيزيلجنإلا ةغللا

 /م
- 

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

 

  3 يلآ بساح لمعم  Abrar Alsanosi  ةعاقلا



 

1440/ةدعقلا وذ/25 ،دحألا  

ةدناسملا تاساردلاو ةیریضحتلا ةنسلا ةدامع  
DEANSHIP OF PREPARTORY YEAR & SUPPRTING STUDES 

 ةسماخلا

11:50-12:50 

      ررقملا

      ةعاقلا

 ةسداسلا

13:10-14:00 

 ررقملا

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

  يقيبطتلا وحنلا

 ينيبرشلا الع /د

 ةيمالسإلا ةديقعلا

 ينارمشلا ةشئاع /م 
  

     3 يلآ بساح لمعم  ةعاقلا

 ةعباسلا

14:10-15:00 

 ررقملا

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

  يقيبطتلا وحنلا

 ينيبرشلا الع /د

 ةيمالسإلا ةديقعلا

 ينارمشلا ةشئاع /م
  

    - 3يلآ بساح لمعم  ةعاقلا

 

 

 

 

 

 

 



 

1440/ةدعقلا وذ/25 ،دحألا  

ةدناسملا تاساردلاو ةیریضحتلا ةنسلا ةدامع  
DEANSHIP OF PREPARTORY YEAR & SUPPRTING STUDES 

 

 

 ليبجلاب ةيبرتلا ةيلكب ه1440/1441  ماعلل لوالا لصفلل  يساردلا لودجلا

 )165 ةعاق( 5 ةبعشلا يناسنإلا راسملا

 سيمخلا  ءاعبرألا ءاثالثلا نينثالا دحألا ةرضاحملا

 ىلوألا

8:00-8:50 

 يميداكألا داشرإلا ررقملا
 ةيمالسإلا ةديقعلا

 غئاصلا ةيمس /م

  يقيبطتلا وحنلا

 ينيبرشلا الع /د

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

 

  3 يلآ بساح لمعم    ةعاقلا

 ةيناثلا

9:00-9:50 

 ةيبرعلا ةغللا ررقملا
 ةيمالسإلا ةديقعلا

 غئاصلا ةيمس /م

  يقيبطتلا وحنلا

 ينيبرشلا الع /د

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

 

  3 يلآ بساح لمعم    ةعاقلا

 ةثلاثلا

10:00-10:50 

 ررقملا

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

  ةقايللاو ةحصلا

 )ميجلا( اضر /د
  

 ثحبلاو ملعتلا تاراهم

  ةيفاع ةزع.د

   -  3 يلآ بساح لمعم ةعاقلا

 ةعبارلا

11:00-11:50 

 ررقملا

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

  ةقايللاو ةحصلا

 )ميجلا(اضر /د
-  

 ثحبلاو ملعتلا تاراهم

 ةيفاع ةزع.د

 -  -  3 يلآ بساح لمعم ةعاقلا



 

1440/ةدعقلا وذ/25 ،دحألا  

ةدناسملا تاساردلاو ةیریضحتلا ةنسلا ةدامع  
DEANSHIP OF PREPARTORY YEAR & SUPPRTING STUDES 

 ةسماخلا

11:50-12:50 

      ررقملا

      ةعاقلا

 ةسداسلا

13:10-14:00 

    ررقملا
  ةيزيلجنإلا ةغللا

  /م

  ةيزيلجنإلا ةغللا

  /م

 Alvina Yousef Alvina Yousef     ةعاقلا

 ةعباسلا

14:10-15:00 

    ررقملا
  ةيزيلجنإلا ةغللا

  /م

  ةيزيلجنإلا ةغللا

  /م

 4 ةعاسلا ىلا Alvina Yousef     ةعاقلا

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1440/ةدعقلا وذ/25 ،دحألا  

ةدناسملا تاساردلاو ةیریضحتلا ةنسلا ةدامع  
DEANSHIP OF PREPARTORY YEAR & SUPPRTING STUDES 

 

 

 

 

 ليبجلاب ةيبرتلا ةيلكب ه1440/1441  ماعلل لوالا لصفلل  يساردلا لودجلا

 )166 ةعاق( 6 ةبعشلا يناسنإلا راسملا

 

 سيمخلا  ءاعبرألا ءاثالثلا نينثالا دحألا ةرضاحملا

 ىلوألا

8:00-8:50 

 ررقملا

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

 ثحبلاو ملعتلا تاراهم

 داشر ناهبج /د
 

  ةيزيلجنإلا ةغللا

  /م

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

 3 يلآ بساح لمعم Abrar Alsanosi   3 يلآ بساح لمعم ةعاقلا

 ةيناثلا

9:00-9:50 

 ررقملا

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

 ثحبلاو ملعتلا تاراهم

 داشر ناهبج /د
 

  ةيزيلجنإلا ةغللا

  /م

 مادختسا تاراهم

 يلآلا بساحلا

 يبورلا ةورم /م

 3 يلآ بساح لمعم Abrar Alsanosi   3 يلآ بساح لمعم ةعاقلا

 ةثلاثلا

10:00-10:50 

  ررقملا
  يقيبطتلا وحنلا

 ةميرت وبأ ةيمس /د
  ةيبرعلا ةغللا 

      ةعاقلا

 ةعبارلا

11:00-11:50 

  ررقملا
  يقيبطتلا وحنلا

 ةميرت وبأ ةيمس /د
  يميداكألا داشرإلا 

      ةعاقلا



 

1440/ةدعقلا وذ/25 ،دحألا  

ةدناسملا تاساردلاو ةیریضحتلا ةنسلا ةدامع  
DEANSHIP OF PREPARTORY YEAR & SUPPRTING STUDES 

 ةسماخلا

11:50-12:50 

      ررقملا

      ةعاقلا

 ةسداسلا

13:10-14:00 

 ررقملا
  ةيزيلجنإلا ةغللا

  /م

 ةقايللاو ةحصلا

 )ميجلا( اضر /د

 ةيمالسإلا ةديقعلا

 غئاصلا ةيمس /م
  

     Abrar Alsanosi  ةعاقلا

 ةعباسلا

14:10-15:00 

 ررقملا
  ةيزيلجنإلا ةغللا

 /م

 ةقايللاو ةحصلا

 )ميجلا(اضر /د

 ةيمالسإلا ةديقعلا

 غئاصلا ةيمس /م
  

      4 ةعاسلا ىلا  ةعاقلا

 
 


