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 كلية اللغات والترجمة G 23-24 خلود بن زيد 44 52837 املراءة ودورها التنموي  سلم 109 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية اللغات والترجمة G 34-35 نجود الجابر 41 52836 املراءة ودورها التنموي  سلم 109 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية اآلداب G 5مدرج  عفراء الدباس ي 49 52131 املراءة ودورها التنموي  سلم 109 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية العلوم الطبية الثاني 28-27 ريم صالح املنصور  42 61729 املرأة ودورها التنموي  سلم109 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية الحقوق  1 16 - 15 نجود الجابر 50 52129 املراءة ودورها التنموي  سلم 109 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية الحقوق  1 21 - 20 ريم صالح املنصور  45 61723 املراءة ودورها التنموي  سلم 109 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية الحقوق  1 12 - 14 عفراء الدباس ي 48 63488 املراءة ودورها التنموي  سلم 109 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية التربية G 76-75 ريم صالح املنصور  40 57046 املرأة ودورها التنموي  سلم109 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية إدارة األعمال 30A – 32A 1 عفراء الدباس ي 48 52535 املراءة ودورها التنموي  سلم 109 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية إدارة األعمال 36A – 35A 1 إيمان الشلهوب 45 52375 املراءة ودورها التنموي  سلم 109 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية إدارة األعمال 38A – 39A 1 إيمان الشلهوب 40 63487 ودورها التنموي املراءة  سلم 109 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية اللغات والترجمة 2 42- 44 نورة آل الشيخ 39 34559 حقوق االنسان سلم 105 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 والترجمةكلية اللغات  2 36-30 سميرة القحطاني 40 34558 حقوق االنسان سلم 105 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية إدارة األعمال 46A – 45A 1 أميرة الشواهنه 50 45020 حقوق االنسان سلم 105 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية إدارة األعمال 31A – 33A 1 خلود بن زيد 39 45021 حقوق االنسان سلم 105 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية التربية G 68-66 رفعة بنت محمد الفدعان 40 53425 حقوق االنسان سلم105 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية التربية G 61-74 أنوار عبد العزيز السليمان 42 51762 حقوق االنسان سلم105 10-8 هـ28/4/1442 االحد
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 كلية اللغات والترجمة 2 35-30 أمل الفاضل 45 34474 االسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية اللغات والترجمة 2 42- 44 شفاقة العتيبي 41 34470 االسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية الحقوق  1 14-12 ريشة عسيري  40 51782 االسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية الحقوق  1 21- 20 نورة العمر 48 34475 االسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية الحقوق  1 15- 16 أمل الخميس 48 58899 االسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية اآلداب G 1مدرج  نورة آل الشيخ 48 41423 حقوق االنسان سلم 105 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية اآلداب G 2مدرج  خلود الضرغام 46 58900 حقوق االنسان سلم 105 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية اآلداب G 6مدرج  خلود الضرغام 46 58901 حقوق االنسان سلم 105 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية العلوم G 37-42 أنوار عبد العزيز السليمان 46 44417 حقوق االنسان سلم105 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية العلوم G 43 أميرة بنت اسعد الشواهنة 42 47582 حقوق االنسان سلم105 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية التمريض - 1مسرح  خلود محمد بن زيد 43 41424 حقوق االنسان سلم105 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية التمريض االرض ي 19 -18 سميرة القحطاني 49 56348 حقوق االنسان سلم105 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية التمريض - 2مسرح  رفعة بنت محمد الفدعان 39 47783 حقوق االنسان سلم105 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية التمريض االرض ي 21 - 4 انوار السليمان 43 38815 حقوق االنسان سلم 105 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية الطب االول  20-18 سارة ابراهيم الشهيل 48 35425 االنسانحقوق  سلم105 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية الطب االرض ي 54-51 أنوار عبد العزيز السليمان 40 41030 حقوق االنسان سلم105 10-8 هـ28/4/1442 االحد

 كلية الطب االرض ي 44 خلود راشد الضرغام 40 41509 حقوق االنسان سلم105 10-8 هـ28/4/1442 االحد
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 كلية إدارة األعمال 30A – 32A 1 سارة الشهيل 48 34476 االسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية إدارة األعمال 31A – 33A 1 بدور الشيبان 41 47184 االسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية إدارة األعمال 36A – 35A 1 نورة العمر 45 51761 االسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية إدارة األعمال 38A – 39A 1 سحر حلواني 41 52736 االسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية إدارة األعمال 43A – 50A 1 أمل الفاضل 48 34478 االسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية التربية G 68-66 ريشة عسيري  40 34477 األسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية التربية G 74-75 ريم املنصور  40 51781 األسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية التربية G 76-84 جميلة القحطاني 41 58897 األسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية التربية G 64-63 سميرة القحطاني 40 47319 األسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية اآلداب G 6مدرج  أمل الفاضل 43 34872 االسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية اآلداب G 1مدرج  أمل الخميس 39 34802 االسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية اآلداب G 2مدرج  بدور الشيبان 39 58898 االسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية العلوم - S013-S012 شفاقة بخيت العتيبي 42 34914 االسالماألسرة في  سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية العلوم - S039-S053 فاطمة عبد هللا البطاح 41 38000 األسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية العلوم - S109 شفاقة بخيت العتيبي 41 34911 األسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية العلوم الطبية الثاني 7 سحر علي حلواني 17 34541 األسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية العلوم الطبية الثاني 32-31 ابطينالبمها عبد الرحمن  48 41548 األسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد
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 كلية العلوم الطبية االول  14-12 خلود راشد الضرغام 47 34912 األسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية العلوم الطبية الثاني 26-25 جميلة ناصر القحطاني 41 34913 األسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية الحاسب G 40 -38 سميرة عائض القحطاني 52 41065 األسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد سلم102   كلية التمريض االرض ي 19 - 12 مها عبد الرحمن ابابطين 40 38718 األسرة في االسالم 

12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد سلم102   كلية التمريض االرض ي 21 - 4 سارة الشهيل 41 38811 األسرة في االسالم 

12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد سلم102   كلية التمريض - 1مسرح  سحر علي حلواني 40 38717 األسرة في االسالم 

12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد سلم102   كلية التمريض االرض ي 18 أمل الفاضل 35 65412 األسرة في االسالم 

 كلية التمريض - 2مسرح  أمل حمد الخميس 40 41064 األسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد

 كلية العمارة والتخطيط G3 –G8 G أمل محمد الفاضل 45 34803 األسرة في االسالم سلم102 12.30-10.30 هـ28/4/1442 االحد
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 كلية اللغات والترجمة 2 46 ندا الحميد 18 57391 الفقه الطبي سلم 106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الحقوق  1 27 -26 نورة الجابر 41 38632 الفقه الطبي سلم 106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الحقوق  1 21- 20 آالء الطيار 47 38002 الفقه الطبي سلم 106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الحقوق  1 23- 22 امينة مهنا 40 38143 الفقه الطبي سلم 106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية إدارة األعمال 46A – 45A 1 جواهر الفوزان 39 55659 الفقه الطبي سلم 106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية إدارة األعمال 47A – 48A 1 جواهر الفوزان 48 55657 الفقه الطبي سلم 106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية طب األسنان 1 4-3-2-1 ندا حسن الحميد 58 34549 الفقه الطبي سلم106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية العلوم F059 F نورة محمد بن جابر 26 38633 الفقة الطبي سلم106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية العلوم الطبية الثاني 32-31 آالء أحمد الطيار 47 52423 الفقة الطبي سلم106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية العلوم الطبية االرض ي 2-1 ندا حسن الحميد 43 52415 الفقة الطبي سلم106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية العلوم الطبية االول  14-12 الهام ناصر اللهيم 47 52416 الفقة الطبي سلم106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية العلوم الطبية الثاني 12-8 وفاء محمد العيس ى 41 52422 الفقة الطبي سلم106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية العلوم الطبية االرض ي 6-5 سارة عبد الرحمن العمران 40 52425 الفقة الطبي سلم106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية التمريض - 1مسرح  الرحمن العمرانسارة عبد  40 34532 الفقة الطبي سلم106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية التمريض - 2مسرح  امينة مهنا 47 34536 الفقة الطبي سلم106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الحاسب G 36 أالء أحمد الطيار 40 34533 الفقة الطبي سلم106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الطب االرض ي 6-54-51 سارة عبد الرحمن العمران 71 33064 الفقة الطبي سلم106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين
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 كلية الطب االرض ي 44 وفاء محمد العيس ى 40 41510 الفقة الطبي سلم106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية اللغات والترجمة 2 42-44 أمينة بن مهنا 40 56057 الفقة الطبي سلم106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية اللغات والترجمة 2 46 ندى الحميد 18 57391 الفقة الطبي سلم106 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية اللغات والترجمة G 24-23 أمل الخميس 44 34776 أصول الثقافة االسالمية سلم 101 10- 8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية اللغات والترجمة 2 37-36 وفاء الخميس 40 34466 أصول الثقافة االسالمية سلم 101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية التربية G 61-64 أريج الباهلي 40 34468 أصول الثقافة االسالمية سلم101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية التربية G 66 هدى الشاللي 27 47183 أصول الثقافة االسالمية سلم101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الحقوق  1 15- 16 سلطانة آل الشيخ 50 41026 أصول الثقافة االسالمية سلم 101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الحقوق  1 14- 12 جلوس القحطاني 40 38716 أصول الثقافة االسالمية سلم 101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الحقوق  1 10- 13 املطروديهدى  49 51780 أصول الثقافة االسالمية سلم 101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية إدارة األعمال 2A – 3A 1 مها البابطين 42 34867 أصول الثقافة االسالمية سلم 101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية إدارة األعمال 31A – 33A 1 هدى املطرودي 40 41454 أصول الثقافة االسالمية سلم 101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية إدارة األعمال 4A – 6A 1 هيله املهيدب 41 41028 أصول الثقافة االسالمية سلم 101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية إدارة األعمال 35A – 36A 1 هدى املطرودي 41 37999 أصول الثقافة االسالمية سلم 101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية إدارة األعمال 38A – 39A 1 هدى املطرودي 41 34801 االسالمية أصول الثقافة سلم 101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية اآلداب G 6مدرج  ابتهاج الشعالن 41 58895 أصول الثقافة االسالمية سلم 101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية العلوم F 25- 24 بدور عوض الشيبان 46 38715 أصول الفقة االسالمي سلم101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين
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 كلية العلوم F 58 هيلة ابراهيم املهيدب 37 38625 أصول الثقافة االسالمية سلم101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية العلوم الطبية الثاني 28-27 ابتهاج عبد هللا الشعالن 44 34909 أصول الثقافة االسالمية سلم101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية العلوم الطبية الثاني 7-6 سلطانة عبد العزيز آل الشيخ 40 34910 أصول الثقافة االسالمية سلم101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية علوم الرياضة - 3 وفاء حمد الخميس 16 34884 أصول الثقافة االسالمية سلم101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية علوم الرياضة - 2 - 1 بدور عوض الشيبان 32 34901 االسالميةأصول الثقافة  سلم101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية علوم الرياضة - 6 - 5 أسماء محمد عطية 41 58896 أصول الثقافة االسالمية سلم101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الصيدلة االرض ي 40-33-32 أريج سليمان الباهلي 45 47315 أصول الثقافة االسالمية سلم101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الصيدلة االرض ي 2-1-41 أسماء محمد عطية 41 54023 أصول الثقافة االسالمية سلم101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية العمارة والتخطيط G3 –G8 G أمل حمد الخميس 37 38609 أصول الثقافة االسالمية سلم101 10-8 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية اللغات والترجمة 2 35-30 أسماء عطيه 40 41172 اخالقيات املهنة سلم 107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الحقوق  1 16- 15 هند البراهيم 40 58903 اخالقيات املهنة سلم 107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الحقوق  1 21- 20 أميرة الشواهنه 49 45022 اخالقيات املهنة سلم 107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الحقوق  1 14- 12 فاطمة آل معافا 40 44999 اخالقيات املهنة سلم 107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 األعمالكلية إدارة  31A – 33A 1 غزالن العتيبي 40 45039 اخالقيات املهنة سلم 107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية إدارة األعمال 35A – 36A 1 غزالن العتيبي 48 45023 اخالقيات املهنة سلم 107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية إدارة األعمال 30A – 32A 1 عواطف الخريص ي 47 45040 اخالقيات املهنة سلم 107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية إدارة األعمال 47A – 48A 1 شروق الطشالن 48 58904 اخالقيات املهنة سلم 107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين
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 كلية اآلثار LG 14 - 17 منتهى املغيرة 40 47785 اخالقيات املهنة سلم 107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية التربية G 66-64 أسماء عطيه 42 39201 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية التربية G 75-74 هاجر الشمالن 40 51766 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية التربية G 61-68 هند آل البراهيم 40 61808 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية اآلداب G 1مدرج  غزالن العتيبي 39 38634 اخالقيات املهنة سلم 107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية اآلداب G 2مدرج  شروق الطشالن 41 45545 اخالقيات املهنة سلم 107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية اآلداب G 6مدرج  الطشالنشروق  40 63485 اخالقيات املهنة سلم 107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية اآلداب G 4مدرج  أريج الباهلي 49 55543 اخالقيات املهنة سلم 107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية العلوم F 66 شفاقة بخيت العتيبي 40 34880 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية العلوم الطبية الثاني 26-25 عبير عبد العزيز بن شبيب 44 38731 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الحاسب G 13-11 مريم علي الشمراني 42 64886 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الحاسب F 17 -15 أريج سليمان الباهلي 40 51764 املهنةأخالقيات  سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الحاسب G 40 -38 الجوهرة عبد هللا آل الشيخ 40 49156 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الحاسب F 38-37 منتهى فهد املغيرة 42 51763 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الحاسب G 16 هند محمد البراهيم 32 65413 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الحاسب G 7-4 عبير عبد العزيز بن شبيب 44 43863 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الحاسب G 47 غزالن علي العتيبي 35 47708 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين
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 كلية الحاسب F 35-26 عواطف ناصر الخريص ي 40 58905 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية علوم الرياضة - 2 - 1 عبد هللا آل الشيخالجوهرة  40 61795 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية علوم الرياضة - 6 - 5 مريم علي الشمراني 40 61800 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية علوم الرياضة - 15 - 14 أنوار عبد العزيز السليمان 42 61803 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الصيدلة الثاني 4- 1- 95 -94 أنوار عبد العزيز السليمان 48 37933 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية الصيدلة الثاني 5  -33 شروق بنت محمد الطشالن 46 39203 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية التمريض - 1مسرح  ساره الشهيل 41 47290 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية التمريض - 2مسرح  شفاقة بخيت العتيبي 42 61790 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية التمريض االرض ي 18 فاطمة حيدر آل معافا 37 61807 املهنةأخالقيات  سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية التمريض االرض ي 21 – 19 هاجر الشمالن 48 61811 أخالقيات املهنة سلم107 12.30-10.30 هـ29/4/1442 االثنين

 كلية اللغات والترجمة G 24-23 نورة آل رقيب 40 41380 دراسات في السيرة النبوية سلم 100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية اللغات والترجمة G 28- 27 رفعه الفدعان 42 44690 دراسات في السيرة النبوية سلم 100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية الحقوق  G 28 - 27 خلود بن زيد 39 58893 دراسات في السيرة النبوية سلم 100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية الحقوق  G 18 ماجدة باجابر 20 58892 دراسات في السيرة النبوية سلم 100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية إدارة األعمال 31A – 33A 1 العنود آل الشيخ 42 45017 دراسات في السيرة النبوية سلم 100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية إدارة األعمال 35A – 36A 1 هند املطرود 39 44997 السيرة النبويةدراسات في  سلم 100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية إدارة األعمال 39A – 40A 1 نورة آل رقيب 40 44691 دراسات في السيرة النبوية سلم 100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء
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 كلية إدارة األعمال 43A – 50A 1 نورة آلرقيب 55 45016 دراسات في السيرة النبوية سلم 100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية إدارة األعمال 30A – 32A 1 رفعه آلفدعان 40 51883 دراسات في السيرة النبوية سلم 100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 التربيةكلية  G 64 والء التويجري  29 61683 دراسات في السيرة النبوية سلم100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية التربية G 76-75 العنود ال الشيخ 40 41294 دراسات في السيرة النبوية سلم100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية التربية G 68-66 نورة ال رقيب 41 38817 دراسات في السيرة النبوية سلم100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية التربية G 74-61 علياء عثمان أبالخيل 40 41422 دراسات في السيرة النبوية سلم100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية اآلداب G 1مدرج  العنود آل الشيخ 42 45018 دراسات في السيرة النبوية سلم 100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية طب األسنان 2 27 - 26 العنود عبد هللا آل الشيخ 35 34547 دراسات في السيرة النبوية سلم100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية العلوم F 70 ندى عبد الهادي الحربي 42 38806 دراسات في السيرة النبوية سلم100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية العلوم G 69 علياء عثمان أبالخيل 39 38720 دراسات في السيرة النبوية سلم100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية العلوم الطبية الثاني 30-8 خلود محمد بن زيد 31 41297 دراسات في السيرة النبوية سلم100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية الحاسب G 16 -13 خلود محمد بن زيد 45 51759 دراسات في السيرة النبوية سلم100 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية الحقوق  G 22-19 هند الرفيق 45 58906 قضايا معاصرة سلم 108 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية الحقوق  G 26-25 هند الرفيق 39 41174 قضايا معاصرة سلم 108 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 الحقوق كلية  G 10-7 هند الرفيق 42 44028 قضايا معاصرة سلم 108 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية اللغات والترجمة 2 44-42 ماجدة باجابر 40 38813 قضايا معاصرة سلم 108 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية إدارة األعمال 45A – 46A 1 ماجدة باجابر 40 44034 قضايا معاصرة سلم 108 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء
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 كلية التربية G 71-70 ريم املنصور  40 57318 معاصرةقضايا  سلم108 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية التربية G 83-84 أسماء الحميض ي 34 56124 قضايا معاصرة سلم108 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية اآلداب G 2مدرج  أسماء الحميض ي 44 45042 قضايا معاصرة سلم 108 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية الحاسب F 35– 26 هند سعود الرفيق 41 41421 قضايا معاصرة سلم108 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية الحاسب G 40– 38 أسماء محمد الحميض ي 50 38807 قضايا معاصرة سلم108 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية الحاسب G 36 باجابرماجدة سالم  41 64887 قضايا معاصرة سلم108 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية الحاسب F 17– 15 ريم صالح املنصور  41 38727 قضايا معاصرة سلم108 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية الحاسب G 47 ماجدة سالم باجابر 43 56838 قضايا معاصرة سلم108 3  - 1 هـ30/4/1442 الثالثاء

 كلية التربية كلية اآلداب كلية اللغات والترجمة كلية ادراة االعمال كلية العمارة والتخطيط كلية اآلثار كلية الحقوق  الكليات االنسانية

 كلية طب االسنان كلية الحاسب كلية العلوم الطبية كلية علوم الرياضة كلية التمريض كلية الصيدلة كلية الطب الكليات العلمية


