
 

 

     

 

  الد جامعة الملك خ     

  كلية العلوم للبنات     

 كيمياءالقسم :      

 
 

   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 االحد

       اسم المقرر

       رقم الشعبة 

       عدد الطالب 

 االثنين

       اسم المقرر

       رقم الشعبة 

       عدد الطالب 

 الثالثاء

       اسم المقرر

       رقم الشعبة 

       عدد الطالب 

 االربعاء

 4 -كيم  101  1-عملي كيمياء عامة  4 -كيم  101  1-عملي كيمياء عامة  4 -كيم  101  1-عملي كيمياء عامة  اسم المقرر

 يم+ ا /مشاعر ابراه272 + ا /مشاعر ابراهيم271 + ا /مشاعر ابراهيم 270 رقم الشعبة 

 13 17 20 عدد الطالب 

 الخميس 

       اسم المقرر

       رقم الشعبة 

       عدد الطالب 
 

 

 د/خديجة سعد نمشة مصادقة رئيسة القسم :            أستاذ :الدرجة الوظيفية                                    أ. د /خلود ابو ملحه  االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                             كيمياء غير عضويةالدقيق :  التخصص 

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 (  3  ( المجموع :)  (  عدد الساعات المكتبية :) 3 ) :(  عدد الوحدات عملي     عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي              األولالفصل الدراسي 



 

 

     

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 
 

   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 االحد

       اسم المقرر

       رقم الشعبة 

       عدد الطالب 

 االثنين

 2-كيم466عملي كيمياء غير عضوية  2-كيم466عضوية  عملي كيمياء غير اسم المقرر

 + ا/ امنية الريح401 + ا/ امنية الريح400 رقم الشعبة 

 30 16 عدد الطالب 

 الثالثاء

 3-كيم 102عملي كيمياء عامة  3-كيم 102عملي كيمياء عامة  3-كيم 102عملي كيمياء عامة  اسم المقرر

 + ا/ امنية الريح290 + ا/ امنية الريح289 + ا/ امنية الريح288 رقم الشعبة 

  22 22 22 عدد الطالب 

 االربعاء

       اسم المقرر

       رقم الشعبة 

       عدد الطالب 

 الخميس 

       اسم المقرر

       رقم الشعبة 

       عدد الطالب 
 

 

 د/خديجة سعد نمشة مصادقة رئيسة القسم :           مساعد أستاذ :الدرجة الوظيفية                        د /خديجة سعد بن نمشه  االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                               كيمياء غير عضويةالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 حكمهم   لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومنا وجدول العبء التدريسي 
 

 (  3  ( المجموع :) (  عدد الساعات المكتبية :) 3 ) :(  عدد الوحدات عملي     عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439لجامعي للعام ااألول             الفصل الدراسي 



 

 

  جامعة الملك خالد       

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 
 

 م 6-4بالك بورد   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 االحد

 اسم المقرر
 324كيمياء نووية إشعاعية 

 2-كيم
 

 ساعة مكتبية

 
  

     359 رقم الشعبة 

     51 عدد الطالب 

 االثنين

 3-كيم 102كيمياء عامة  3-كيم470بحث تخرج  3-كيم 102كيمياء عامة  3-كيم 102كيمياء عامة  اسم المقرر
-كيم 102كيمياء عامة 
3 

 
عملي بحث تخرج 

 3-كيم470

 777  284 283 776 282 281 رقم الشعبة 

 13  41 43 13 45 45 عدد الطالب 

 الثالثاء

 اسم المقرر
 324كيمياء نووية إشعاعية 

 2-كيم
 

 ساعة مكتبية

  
 

     359 رقم الشعبة 

     51 عدد الطالب 

 االربعاء

 3-كيم 102كيمياء عامة   3-كيم 102ء عامة كيميا 3-كيم 102كيمياء عامة  اسم المقرر
-كيم 102كيمياء عامة 
3 

 
 

   284 283  282 281 رقم الشعبة 

   41 43  45 45 عدد الطالب 

 الخميس 

  3-كيم 323عملي كيمياء  عناصر انتقالية    3-كيم 323عملي كيمياء  عناصر انتقالية  اسم المقرر

  355   + ا/ ايمان 353 رقم الشعبة 

  11   10 عدد الطالب 
 

 

 د/خديجة سعد نمشة مصادقة رئيسة القسم :          أستاذ مساعد :الدرجة الوظيفية                                    ابراهيم  اعتمادد /   االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                   كيمياء غير عضويةالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                     الــتـوقــيع :

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 (  18 ( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :)3  ) :عملي  (  عدد الوحدات  11  عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      
 

 م 6-8بالك بورد   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 االحد

  اسم المقرر
كيمياء غير عضوية وعضو 

 2-كيم425معدنية  
 

كيمياء الحالة الصلبة 
 2-كيم 325

 
  

    360  371  رقم الشعبة 

    36  35  عدد الطالب 

 االثنين

 اسم المقرر
كيمياء غير عضوية وعضو 

 2-كيم425معدنية  
كيمياء غير عضوية وعضو 

 2-كيم425معدنية  
 ساعة مكتبية

   3-كيم470بحث تخرج 
عملي بحث تخرج 

 3-كيم470

 409   408 374 373 رقم الشعبة 

 12   9 27 22 عدد الطالب 

 الثالثاء

 اسم المقرر

 مكتبيةات ساع

كيمياء غير عضوية وعضو 
 -كيم425معدنية  

كيمياء الحالة الصلبة 
 2-كيم 325

عملي كيمياء العناصر 
 4-كيم323االنتقالية

 

  356 360 372 رقم الشعبة 

  20 36 29 عدد الطالب 

 االربعاء

 اسم المقرر
كيمياء غير عضوية وعضو 

 2-كيم425معدنية  
كيمياء غير عضوية وعضو 

 2-كيم425معدنية  
    

 

      374 373 رقم الشعبة 

      27 22 عدد الطالب 

 الخميس 

 اسم المقرر

 مكتبية عةسا

كيمياء غير عضوية وعضو 
 2-كيم425معدنية  

كيمياء غير عضوية وعضو 
 2-كيم425معدنية  

  
  

     372 371 رقم الشعبة 

     29 35 عدد الطالب 
 

 

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وعبء التدريسي جدول ال
 

 (  18  ( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :) 3 ) :(  عدد الوحدات عملي   11  عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 

 

 د/خديجة سعد نمشة مصادقة رئيسة القسم :            أستاذ مساعد :الدرجة الوظيفية        د/سامية األخضر                         :االســــــــــــــــــم 

 .............الـتـاريخ :.......                                                                               كيمياء غير عضويةالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :



 

     

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 
 

 م6-4بالك بورد   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9 :  8 البيانات اليوم

 االحد

 اسم المقرر
 101 1-كيمياء عامة 

 4 -كيم 
 101 1-كيمياء عامة 

 4 -كيم 
 

 ساعة مكتبية

 101 1-كيمياء عامة 
 4 -كيم 

  

   255  252 251 رقم الشعبة 

   26  42 42 عدد الطالب 

 االثنين

     4 - كيم 101 1- عامة اءكيمي   اسم المقرر

     257   رقم الشعبة 

     25   عدد الطالب 

 الثالثاء

 اسم المقرر
 1- عامة كيمياء

 4 - كيم 101

 1- عامة كيمياء

 4 - كيم 101
 3-كيم 470 تخرج بحث 

 1- عامة كيمياء

 4 - كيم 101
 

 470 تجرج البحث عملي

 3- كيم

 407  255 406  252 251 رقم الشعبة 

 13  26 13  42 42 عدد الطالب 

 االربعاء

 4 - كيم 101 1- عامة كيمياء   اسم المقرر

 ساعة مكتبية

   

    257   رقم الشعبة 

    25   عدد الطالب 

 الخميس 

 اسم المقرر
 1-كيمياء عامة

 4-كيم101

 1-كيمياء عامة

 4-كيم101

 مكتبية اتساع

 1-كيمياء عامة

 4-كيم101

  

   255 252 251 الشعبة  رقم

   26 42 42 عدد الطالب 
 

 

 د/خديجة سعد نمشة مصادقة رئيسة القسم :          أستاذ مساعد :الدرجة الوظيفية                                           فرحات هلمي /د  االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                      كيمياء غير عضويةالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                         الــتـوقــيع :

 

 

 م لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمها وجدول العبء التدريسي 
 

 ( 19   ( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :) 2 ) :(  عدد الوحدات عملي   13  عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 
 

 6-4بالك بورد   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 االحد

 4-كيم101 1-كيمياء عامة  4-كيم101 1-كيمياء عامة اسم المقرر

 ساعة مكتبية

 
عملي بحث تخرج  

 3-كيم470

 405   260  259 م الشعبة رق

 13   24  24 عدد الطالب 

 االثنين

  اسم المقرر

 ساعة مكتبية

 3-كيم 470بحث تخرج 
-كيم222مجموعات رئيسية 

2 
مجموعات رئيسية 

 2-كيم222
 

 

   319 573 404  رقم الشعبة 

   28 37 12  عدد الطالب 

 الثالثاء

     4-كيم101 1-كيمياء عامة  4-كيم101 1-كيمياء عامة اسم المقرر

     260  259 رقم الشعبة 

     24  24 عدد الطالب 

 االربعاء

  4-كيم323عملي كيمياء العناصر االنتقالية اسم المقرر
-كيم222مجموعات رئيسية 

2 
مجموعات رئيسية 

 2-كيم222
 

 

   319 573  347 رقم الشعبة 

   28 37  14 عدد الطالب 

 الخميس 

 4-كيم101 1-كيمياء عامة سم المقررا

 ساعة مكتبية

 4-كيم101 1-كيمياء عامة

 ساعة مكتبية

   

    260 259 رقم الشعبة 

    24 24 عدد الطالب 
 

 

 د/خديجة سعد نمشة دقة رئيسة القسم :مصا            أستاذ مساعد :الدرجة الوظيفية                                    د/صفاء الزين  االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                               كيمياء غير عضويةالتخصص الدقيق :   

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :
 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 (  18  ( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :) 3 ) :(  عدد الوحدات عملي   11  عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



     

 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 
 

   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد
 اسم المقرر

كيمياء العناصر االنتقالية 

 4-يمك 323

 323كيمياء العناصر االنتقالية 

 4-كيم

-كيم 323كيمياء العناصر االنتقالية 

4 

كيمياء العناصر االنتقالية 

 4-كيم 323
 

 

   345 344 343 342 رقم الشعبة

   19 29 19 26 عدد الطالب

 االثنين

 اسم المقرر

 ساعة مكتبية

 4-كيم 323كيمياء العناصر االنتقالية  

 ساعة مكتبية

  

   346  رقم الشعبة

   30  عدد الطالب

 الثالثاء
 اسم المقرر

كيمياء العناصر االنتقالية 

 4-كيم 323

 323كيمياء العناصر االنتقالية 

 4-كيم

-كيم 323كيمياء العناصر االنتقالية 

4 

كيمياء العناصر االنتقالية 

 4-كيم 323
 

 

   345 344 343 342 رقم الشعبة

   19 29 19 27 عدد الطالب

 األربعاء
 اسم المقرر

 ساعة مكتبية

 4-كيم 323كيمياء العناصر االنتقالية  

 ساعة مكتبية

  

   346  رقم الشعبة

   30  عدد الطالب

 الخميس
 اسم المقرر

كيمياء العناصر االنتقالية 

 4-كيم 323

 323كيمياء العناصر االنتقالية 

 4-كيم

-كيم 323كيمياء العناصر االنتقالية 

4 

كيمياء العناصر االنتقالية 

 4-كيم 323
 

 

   345 344 343 342 رقم الشعبة

   19 29 19 26 عدد الطالب
 

 

 د/خديجة سعد نمشة مصادقة رئيسة القسم :            استاذ مساعد :الدرجة الوظيفية                             شارة الظلمانيد/االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                         غير عضويةالتخصص الدقيق :

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                 الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 (  19  :)( المجموع  4  (  عدد الساعات المكتبية :)  ) :(  عدد الوحدات عملي   15  عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 

 

     

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 
 

 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

 3-عوم 101علوم أساسية   اسم المقرر

 ساعة مكتبية

-عوم 101علوم أساسية 

3 
 

  633 632  رقم الشعبة

  46 35  عدد الطالب

 االثنني

 اسم المقرر
ميكانيكية التفاعالت غير 

 2-كيم 426العضوية 
 ساعة مكتبية

  4-كيم 101  1-كيمياء عامة 

  258  391 رقم الشعبة

  29  30 عدد الطالب

 الثالثاء

  3-عوم 101علوم أساسية   اسم المقرر
-عوم 101علوم أساسية 

3 
 

  633  632  رقم الشعبة

  46  35  عدد الطالب

 األربعاء

 اسم المقرر
ميكانيكية التفاعالت غير 

 2-كيم 426العضوية 
 

 ساعة مكتبية

  4-كيم 101  1-كيمياء عامة

  258  391 رقم الشعبة

  29  30 عدد الطالب

 اخلميس

 اسم المقرر

 ساعة مكتبية

 3-عوم 101علوم أساسية 
-عوم 101علوم أساسية  

3 
 

  633  632 رقم الشعبة

  46  35 عدد الطالب
 

 

 د/خديجة سعد نمشة مصادقة رئيسة القسم :           استاذ مشارك :الدرجة الوظيفية                          منجي عمامي           د/ االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                         غير عضويةالتخصص الدقيق :

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 (  15  ( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :) 0 ) :(  عدد الوحدات عملي    11 عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي          األول    الفصل الدراسي 



 

 

 

     

 

  عة الملك خالد جام     

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 

 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

  4-كيم 101  1-كيمياء عامة 4-كيم 101  1-كيمياء عامة 4-كيم 101  1-عملي كيمياء عامة اسم المقرر

  254 253 261 رقم الشعبة

  36 30 14 عدد الطالب

 االثنني

  4-كيم 101  1-كيمياء عامة اسم المقرر

 ساعة مكتبية ساعة مكتبية

 

   256 رقم الشعبة

   32 عدد الطالب

 الثالثاء

  4-كيم 101  1-كيمياء عامة 4-كيم 101  1-كيمياء عامة 4-كيم 101  1-عملي كيمياء عامة اسم المقرر

  254 253 267 رقم الشعبة

  36 30 14 البعدد الط

 األربعاء

  4-كيم 101  1-كيمياء عامة اسم المقرر

 ساعة مكتبية ساعة مكتبية

 

   256 رقم الشعبة

   32 عدد الطالب

 اخلميس

  4-كيم 101  1-كيمياء عامة 4-كيم 101  1-كيمياء عامة 4-كيم 101  1-عملي كيمياء عامة اسم المقرر

  354 253 273 رقم الشعبة

  36 30 15 دد الطالبع

 
 

 

 د/خديجة سعد نمشة مصادقة رئيسة القسم :            استاذ مساعد. :الدرجة الوظيفية                          سمر النعمي        د/  االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                              فيزيائيةالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 ( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :) 3 ) :(  عدد الوحدات عملي    9 عدد الوحدات نظري:)

 ()منسق مقرر18
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 

 

     

  جامعة الملك خالد  

  للبناتكلية العلوم      

 القسم :كيمياء      

 2:1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

 2-كيم 232ديناميكا حرارية   اسم المقرر

 ساعة مكتبية

  

   312  رقم الشعبة

   36  عدد الطالب

 االثنني

  2-كيم 232ديناميكا حرارية  2-كيم 232ديناميكا حرارية   3-كيم 233كيمياء كهربية  2-كيم 232ديناميكا حرارية  اسم المقرر

  311 310  320 308 رقم الشعبة

  30 33  42 44 عدد الطالب

 الثالثاء

   3-كيم 233كيمياء كهربية   2-كيم 232ديناميكا حرارية   اسم المقرر

   574  312  رقم الشعبة

   31  36  عدد الطالب

 األربعاء

  2-كيم 232ديناميكا حرارية  2-كيم 232ديناميكا حرارية   3-كيم 233كيمياء كهربية  2-كيم 232يناميكا حرارية د اسم المقرر

  311 310  320 308 رقم الشعبة

  30 33  42 44 عدد الطالب

 اخلميس

 اسم المقرر

 ساعة مكتبية

   3-كيم 233كيمياء كهربية  

   574  رقم الشعبة

   31  عدد الطالب

 
 

 

 

 د/خديجة سعد نمشة مصادقة رئيسة القسم :            أستاذ مساعد :الدرجة الوظيفية                             د/عبير أحمد          االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                              فيزيائيةالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا و جدول العبء التدريسي
 

 (   18 ( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :)  ) :(  عدد الوحدات عملي  14   عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 
 

 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم
1     :2 

 

 األحد

 اسم المقرر

 ساعة مكتبية

كيمياء السطوح والحفز 

 3-كيم 335واالتزان 

كيمياء السطوح والحفز 

 3-كيم 335واالتزان 
  2-كيم 436كيمياء الكم  

  392  333 332 رقم الشعبة

  20  28 23 عدد الطالب

 االثنني

 اسم المقرر
 335كيمياء السطوح والحفز واالتزان 

 3-كيم
 

 ساعة مكتبية

  2-كيم 436كيمياء الكم  

  393   334 رقم الشعبة

  18   44 عدد الطالب

 الثالثاء

  اسم المقرر
كيمياء السطوح والحفز 

 3-كيم 335واالتزان 

كيمياء السطوح والحفز 

 3-كيم 335واالتزان 
 3-كيم 435عملي تآكل   

 
 385  333 332  رقم الشعبة

 19  28 23  عدد الطالب

 األربعاء

 اسم المقرر
 335كيمياء السطوح والحفز واالتزان 

 3-كيم
 

 ساعات مكتبية

  2-كيم 436كيمياء الكم 

  393  334 رقم الشعبة

  18  44 عدد الطالب

 اخلميس

  اسم المقرر
الحفز كيمياء السطوح و

 3-كيم 335واالتزان 

كيمياء السطوح والحفز 

 3-كيم 335واالتزان 

 
  2-كيم 436كيمياء الكم 

  392  332 332  رقم الشعبة

  20  28 23  عدد الطالب
 

 

 د/خديجة سعد نمشة مصادقة رئيسة القسم :            أستاذ مساعد :الدرجة الوظيفية              فاطمة عبد السميع                 د/  االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                               فيزيائيةالتخصص الدقيق : 

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 كتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم لساعات الما وجدول العبء التدريسي 
 

 (  18  ( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :) 1 ) :(  عدد الوحدات عملي  13   عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 

 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 
 

   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

 اسم المقرر
 كيمياء السطوح والحفز

 3-كيم 335واالتزان 
 

 ساعات مكتبية

حركية وميكانيكية التفاعل 

 4-كيم 336

 

  361  331 رقم الشعبة

  45  45 عدد الطالب

 االثنني

 3-كيم 435تآكل   اسم المقرر
 435تآكل  

 3-كيم

 232ديناميكا حرارية 

 2-كيم
 3-كيم 435تآكل   

 

  378  309 576 379 رقم الشعبة

  53  35 41 41 عدد الطالب

 الثالثاء

 اسم المقرر
كيمياء السطوح والحفز 

 3-كيم 335واالتزان 
 3-كيم 435عملي تآكل   

حركية وميكانيكية التفاعل 

 4-كيم 336
 

  361 384  331 رقم الشعبة

  45 20  45 عدد الطالب

 األربعاء

 3-كيم 435تآكل   اسم المقرر
 435تآكل  

 3-كيم

 232ديناميكا حرارية 

 2-كيم
 ساعة مكتبية

  3-كيم 435تآكل  

  378 309 576 379 رقم الشعبة

  53 35 41 41 عدد الطالب

 اخلميس

 اسم المقرر
كيمياء السطوح والحفز 

 3-كيم 335واالتزان 
 

 

 

 ساعة مكتبية

   

     331 رقم الشعبة

     45 عدد الطالب
 

 

 د/خديجة سعد بن نمشة مصادقة رئيسة القسم :            أستاذ مساعد :الدرجة الوظيفية                                 د/سهام خلف هللا االســــــــــــــــــم :

 ..........الـتـاريخ :..........                                                                                              فيزيائيةالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 (  18  ( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :) 1 ) :(  عدد الوحدات عملي   13  عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 

 

 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 

   2:     1 1:  12 12:  11 11 :  10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

 2-كيم341عملي التحليل البئي  2-كيم341عملي التحليل البئي  2-كيم341عملي التحليل البئي  اسم المقرر

 584 583 582 رقم الشعبة

 20 15 10 عدد الطالب

 االثنني

 اسم المقرر

 ساعات مكتبية

  2-كيم341التحليل البئي  2-كيم341التحليل البئي عملي 

  578 586 رقم الشعبة

  27 12 عدد الطالب

 الثالثاء

 2-كيم341التحليل البئي  2-كيم341عملي التحليل البئي  اسم المقرر

 ساعات مكتبية

 

  580 588 رقم الشعبة

  35 16 عدد الطالب

 األربعاء

 2-كيم342 1-التحليل اآللي اسم المقرر
-كيم342 1-التحليل اآللي

2 
  2-كيم341لتحليل البئي ا  

  579   723 722 رقم الشعبة

  21   43 45 عدد الطالب

 اخلميس

 2-كيم342 1-التحليل اآللي اسم المقرر
-كيم342 1-التحليل اآللي

2 
    2-كيم341التحليل البئي 

    581 723 722 رقم الشعبة

    23 43 45 عدد الطالب

 
 

 

 د/خديجة سعد بن نمشة مصادقة رئيسة القسم :              أستاذ مساعد :الدرجة الوظيفية                               عبير كمال د/ االســــــــــــــــــم :

 ................الـتـاريخ :....                                                                                             تحليليةالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 (17 ( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :) 5 ) :(  عدد الوحدات عملي   8  وحدات نظري:)عدد ال
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 

 

 

 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 

 بالك بورد   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

4-6 

 األحد

  2-كيم261 2-عملي التحليل الكمي  2-كيم261 2-عملي التحليل الكمي  اسم المقرر

  324 323 رقم الشعبة

  19 21 عدد الطالب

 االثنني

  2-كيم261 2-عملي التحليل الكمي  اسم المقرر
-كيم241التحليل الكيفي

2 
  

   591  325 رقم الشعبة

   38  22 عدد الطالب

 الثالثاء

 اسم المقرر

 ساعات مكتبية

  
-كيم241التحليل الكيفي

2 
   

   589   رقم الشعبة

   43   عدد الطالب

 األربعاء

       2-كيم241التحليل الكيفي اسم المقرر

       592 رقم الشعبة

       42 عدد الطالب

 اخلميس

 3-كيم470بحث تخرج  المقرر اسم

 ساعات مكتبية

 
-كيم241التحليل الكيفي

2 
 

عملي بحث 

-كيم 470تخرج

3 

 413  590  412 رقم الشعبة

 13  43  13 عدد الطالب

 
 

 

 د/خديجة سعد بن نمشة مصادقة رئيسة القسم :                  أستاذ مساعد :الدرجة الوظيفية                                 امل علىد/ االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                              تحليليةالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                 الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 ( 17   ( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :) 8 ) :(  عدد الوحدات عملي   5  د الوحدات نظري:)عد
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 





 

 

 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

  3-كيم242 1-كمي التحليل ال اسم المقرر

 ساعة مكتبية

  3-كيم242 1-التحليل الكمي 

  321  322 رقم الشعبة

  42  44 عدد الطالب

 االثنني

   اسم المقرر

 ساعة مكتبية

 2-كيم342 1-التحليل اآللي

 377   رقم الشعبة

 33   عدد الطالب

 الثالثاء

   اسم المقرر

 ساعة مكتبية

  3-يمك242 1-التحليل الكمي 

  321   رقم الشعبة

  42   عدد الطالب

 األربعاء

 2-كيم465 2-عملي التحليل اآللي  2-كيم465 2-عملي التحليل اآللي  اسم المقرر

 376 375 رقم الشعبة

 32 33 عدد الطالب

 اخلميس

 3-كيم242 1-التحليل الكمي  اسم المقرر

 ساعة مكتبية

    

     322 رقم الشعبة

     44 دد الطالبع

 
 

 

 

 د/خديجة سعد بن نمشة مصادقة رئيسة القسم :         أستاذ مساعد :الدرجة الوظيفية                                 بدرية آل فرحاند/ االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                              تحليليةالتخصص الدقيق : 

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

)منسق  18 لمجموع :)( ا 4  (  عدد الساعات المكتبية :) 6 ) :(  عدد الوحدات عملي 6 عدد الوحدات نظري:)

 (لجنة الجداول
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 

 

 

 

  معة الملك خالد جا     

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 

   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

 4-كيم213 2-عضويه   اسم المقرر

 ساعة مكتبية

  

   313   رقم الشعبة

   30   عدد الطالب

 االثنني

      4-كيم213 2-عضويه اسم المقرر

      314 رقم الشعبة

      28 عدد الطالب

 الثالثاء

 اسم المقرر

 ساعة مكتبية

 4-كيم213 2-عضويه  

 ساعة مكتبية

  

   313   رقم الشعبة

   30   عدد الطالب

 األربعاء

  4 -كيم 213 2-عضويه اسم المقرر

 ساعة مكتبية

 2-كيم  363عملي تحليل عضو كمي

 362  314 رقم الشعبة

 32  28 عدد الطالب

 اخلميس

 2-كيم  363عملي تحليل عضو كمي  2-كيم  363عملي تحليل عضو كمي  اسم المقرر

 363 364 رقم الشعبة

 33 12 عدد الطالب

 
 

 

 د/خديجة سعد بن نمشة مصادقة رئيسة القسم :            أستاذ مساعد :الدرجة الوظيفية                                 عائشة حصاند/ االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                              عضويةالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

  ( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :)  6) :(  عدد الوحدات عملي   6 عدد الوحدات نظري:)

 (  )منسق لجنة النشاط18
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 



 

 

 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 

   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

   اسم المقرر

   رقم الشعبة

   عدد الطالب

 االثنني

    اسم المقرر

    رقم الشعبة

    عدد الطالب

 الثالثاء

 2-كيم464عملي تحضيرات عضويه  2-كيم464عملي تحضيرات عضويه  اسم المقرر

 389 388 رقم الشعبة

 30 22 عدد الطالب

 األربعاء

    اسم المقرر

    رقم الشعبة

    عدد الطالب

 اخلميس

      قرراسم الم

      رقم الشعبة

      عدد الطالب

 
 

 

 د/خديجة سعد بن نمشة مصادقة رئيسة القسم :            أستاذ مساعد :الدرجة الوظيفية                          د/فاطمة الزهراني        االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                              عضويةالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 ( 8 ( المجموع :) 4  :)(  عدد الساعات المكتبية   4) :(  عدد الوحدات عملي  0 عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 

 

 

  الد جامعة الملك خ     

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 
 

   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

 4-كيم212 1-عضويه 4-كيم212 1-عضويه اسم المقرر

 ساعة مكتبية

   4-كيم212 1-عضويه

   295 294 293 رقم الشعبة

   39 35 39 عدد الطالب

 ثننياال

   4-كيم212 1-عضويه 4-كيم212 1-عضويه  اسم المقرر

   297 296  رقم الشعبة

   34 43  عدد الطالب

 الثالثاء

 4-كيم212 1-عضويه 4-كيم212 1-عضويه اسم المقرر

 ساعة مكتبية

   4-كيم212 1-عضويه

   295 294 293 رقم الشعبة

   39 35 39 عدد الطالب

 األربعاء

 قرراسم الم

 ساعة مكتبية

   4-كيم212 1-عضويه 4-كيم212 1-عضويه

   297 296 رقم الشعبة

   34 43 عدد الطالب

 اخلميس

 4-كيم212 1-عضويه 4-كيم212 1-عضويه اسم المقرر

 ساعة مكتبية

   4-كيم212 1-عضويه

   295 294 293 رقم الشعبة

   39 35 39 عدد الطالب
 

 

 

 د/خديجة سعد بن نمشة مصادقة رئيسة القسم :            أستاذ مساعد :الدرجة الوظيفية                          د/فيصل الهيشري        ـــــم :االســـــــــــــ

 تـاريخ :....................الـ                                                                                              عضويةالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 ( 19( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :)  0) :(  عدد الوحدات عملي  15 عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 

 

 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم
 بالك بورد

4 - 6 

 األحد

 اسم المقرر
كيمياء حلقية غير 

 2-كيم 417متجانسة 
 ساعة مكتبية

 
كيمياء حلقية غير متجانسة 

 2-كيم 417
  

   369  370 رقم الشعبة

   46  49 عدد الطالب

 االثنني

  اسم المقرر

 ساعات مكتبية

  

    رقم الشعبة 

    عدد الطالب

 الثالثاء

 اسم المقرر

 ساعة مكتبية

 
اطياف المركبات العضوية 

 2-كيم  314
 

كيمياء حلقية غير 

 2-كيم 417متجانسة 
 

  368  357  رقم الشعبة

  50  69  عدد الطالب

 األربعاء

  اسم المقرر
اطياف المركبات العضوية 

 2-كيم  314
  3-كيم470بحث تخرج  

بحث تخرج عملي 

 3-كيم470

 411  410  754  رقم الشعبة

 9  9  9  عدد الطالب

 اخلميس

 اسم المقرر
كيمياء حلقية غير 

 2-كيم 417متجانسة 

اطياف المركبات العضوية 

 2-كيم  314

اطياف المركبات العضوية 

 2-كيم  314

كيمياء حلقية غير متجانسة 

 2-كيم 417

كيمياء حلقية غير 

 2- كيم417متجانسة 
 

  368 369 357 754 370 رقم الشعبة

  50 46 69 9 49 عدد الطالب

 
 

 

 

 

 

 ومن حكمهم لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ا وجدول العبء التدريسي 
 

 ( 17 ( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :)  2) :(  عدد الوحدات عملي  11 عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 

 

 د/خديجة سعد بن نمشة مصادقة رئيسة القسم :           أستاذ مساعد :الدرجة الوظيفية                          د/مستورة ادريس        االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                              عضويةالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :



 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 

 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

 3-كيم  271كيمياء عضوية  اسم المقرر

 ساعة مكتبية

منتجات 

 2-كيم315صناعية

-كيم418 ةكيمياء عضو معدني

2 
 

  390 577 154 رقم الشعبة

  28 40 38 عدد الطالب

 االثنني

 2-كيم 416ميكانيكية التفاعالت  اسم المقرر

 ساعة مكتبية

منتجات 

 2-كيم315صناعية

-كيم 416ميكانيكية التفاعالت 

2 
 

  365 577 367 رقم الشعبة

  35 40 21 عدد الطالب

 الثالثاء

 2-كيم 416ميكانيكية التفاعالت  3-كيم  271كيمياء عضوية  اسم المقرر

 ساعة مكتبية

 
 416ميكانيكية التفاعالت 

 2-كيم

 575  366 154 رقم الشعبة

 13  25 38 عدد الطالب

 األربعاء

   2-كيم 416ميكانيكية التفاعالت  اسم المقرر
-كيم 416ميكانيكية التفاعالت 

2 
 

  365   367 رقم الشعبة

  35   21 عدد الطالب

 اخلميس

 اسم المقرر

 مكتبية ساعة

  2-كيم 416ميكانيكية التفاعالت 
-كيم418 ةكيمياء عضو معدني

2 

 416ميكانيكية التفاعالت 

 2-كيم

 575 390  366 رقم الشعبة

 13 28  25 عدد الطالب

 
 

 

 د/خديجة سعد بن نمشة مصادقة رئيسة القسم :             أستاذ مساعد :الدرجة الوظيفية                                 نرمين صبريد/ االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                              عضويةالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 ( 18 ( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :)  .) :(  عدد الوحدات عملي  14 عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 
 

 2:1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

 اسم المقرر

 ساعات مكتبية

-يمك315منتجات صناعية

2 
 2-كيم315منتجات صناعية

 3-كيمياء عضويه

 2كيم313
  

   330 753 358 رقم الشعبة

   40 23 47 عدد الطالب

 االثنني

  اسم المقرر
 3-كيمياء عضويه

 2كيم313
 ساعات مكتبية

 3-كيمياء عضويه

 2كيم313
  2كيم313 3-كيمياء عضويه

  329 328 327  رقم الشعبة

  34 46 32  عدد الطالب

 الثالثاء

 اسم المقرر

 ساعة مكتبية

-كيم315منتجات صناعية

2 
   

    358 رقم الشعبة

    47 عدد الطالب

 األربعاء

 2-كيم315منتجات صناعية 3-كيمياء عضوية  اسم المقرر
 3-كيمياء عضويه

 2كيم313
  2كيم313 3-كيمياء عضويه

  329 328 753 327  رقم الشعبة

  34 46 23 32  عدد الطالب

 اخلميس

  اسم المقرر

 ساعة مكتبية

 
 3-كيمياء عضويه

 2كيم313
  

   330   رقم الشعبة

   40   عدد الطالب
 

 

 خديجة سعد بن نمشةد/ مصادقة رئيسة القسم :                 أستاذ مساعد :الدرجة الوظيفية                                 هيام نفاديد/ االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                              عضويةالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 ( 16 ( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :)  ) :(  عدد الوحدات عملي  12 عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 
 

 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم
1     :2    

 بالك بورد 

4-6 

 األحد

  3-كيح351كيمياء حيوية  3-كيح351كيمياء حيوية   اسم المقرر

 ساعات مكتبية

  

    185 184  رقم الشعبة

    32 36  عدد الطالب

 االثنني

 اسم المقرر
كيمياء حيوية 

 3-كيح351
  3-كيح450كيمياء حيوية 

-كيح450كيمياء حيوية 

3 
  

   395  394 186 رقم الشعبة

   19  25 25 عدد الطالب

 الثالثاء

 اسم المقرر

 ساعة مكتبية

 3-كيم470بحث تخرج  3-كيح351كيمياء حيوية  3-كيح351حيوية كيمياء 

 ساعة مكتبية

 
عملي بحث تخرج 

 3-كيم470

 779  778 185 184 رقم الشعبة

 15  15 32 36 عدد الطالب

 االربعاء

 اسم المقرر
كيمياء حيوية 

 3-كيح351
 3-كيح450كيمياء حيوية 

 ساعة مكتبية

-كيح450كيمياء حيوية 

3 
   

     395 394 186 قم الشعبةر

    19 25 25 عدد الطالب

 اخلميس

   3-كيح351كيمياء حيوية عملي  3-كيح351عملي كيمياء حيوية  3-كيح450كيمياء حيوية عملي  اسم المقرر

   +أ.ايمان حسين188 187 399 رقم الشعبة

   26 23 18 عدد الطالب
 

 

 د/خديجة سعد بن نمشة مصادقة رئيسة القسم :              أستاذ مساعد :الدرجة الوظيفية       بدالسالم                    د/حنان ع االســــــــــــــــــم :

 ........الـتـاريخ :............                                                                                             حيويةالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                               الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 ( 19( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :)  4) :(  عدد الوحدات عملي  11 عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             سي الفصل الدرا



 

 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 
 

   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

 2-كيم 464تحضيرات عضوية  2-كيم 464تحضيرات عضوية  اسم المقرر

 387 386 رقم الشعبة

 28 24 عدد الطالب

 االثنني

 4-كيم  101 1 –عملي كيمياء عامة  4-كيم  101 1 –عملي كيمياء عامة  4-كيم  101 1 -عملى كيمياء عامة اسم المقرر

 264 263 265 بةرقم الشع

 17 18 20 عدد الطالب

 الثالثاء

 4-كيم  101 1 -عملى كيمياء عامة 4-كيم  101 1 -عملي كيمياء عامة 4-كيم  101 1 -عملى كيمياء عامة اسم المقرر

 269 268 278 رقم الشعبة

 18 16 13 عدد الطالب

 األربعاء

 4-كيم  101 1 -عملى كيمياء عامة 4-كيم  101 1-يمياء عامةعملي ك 4-كيم  101 1 -عملى كيمياء عامة اسم المقرر

 272 271 270 رقم الشعبة

 13 17 20 عدد الطالب

 اخلميس

 2-كيم  467كيمياء فيزيائية  2-كيم  467كيمياء فيزيائية  اسم المقرر

 403 402 رقم الشعبة

 30 14 عدد الطالب
 

 

 

 د/خديجة سعد بن نمشة مصادقة رئيسة القسم :                  محاضر :الدرجة الوظيفية                                 هيممشاعر ابرا/أاالســــــــــــــــــم :

 .........الـتـاريخ :...........                                                                                              كيمياءالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 ( 16 ( المجموع :) 0  (  عدد الساعات المكتبية :) 16 ) :(  عدد الوحدات عملي 0ت نظري:)عدد الوحدا
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 

 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 
 

   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

 4-كيم  101 1 -عملى كيمياء عامة 4-كيم  101 1 -عملى كيمياء عامة 4-كيم  101 1 -عملى كيمياء عامة اسم المقرر

 262 266 276 رقم الشعبة

 21 15 12 عدد الطالب

 االثنني

 2-كيم341عملي التحليل البئي  4-كيم  101 1-كيمياء عامة عملي  2-كيم341عملي التحليل البئي  اسم المقرر

 587 277 585 رقم الشعبة

 15 11 18 عدد الطالب

 الثالثاء

 2-كيم261 2-عملي التحليل الكمي  اسم المقرر

 ساعات مكتبية

 

  326 رقم الشعبة

  22 عدد الطالب

 األربعاء

 اسم المقرر

 ساعات مكتبية

 4-كيم 323كيمياء العناصر االنتقالية عملي  4-كيم 323كيمياء العناصر االنتقالية عملي 

 349 348 رقم الشعبة

 20 25 عدد الطالب

 اخلميس

    اسم المقرر

    رقم الشعبة

    عدد الطالب
 

 

 

 د/خديجة سعد بن نمشة مصادقة رئيسة القسم :                  محاضر :الدرجة الوظيفية                          أ/نورة البسامي       االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                              كيمياءالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 ( 14 ( المجموع :)4  (  عدد الساعات المكتبية :) 10 ) :(  عدد الوحدات عملي  وحدات نظري:)عدد ال
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 

 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 

   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

 2 -كيم  362عملي التعرف على المركبات العضوية  2 -كيم  362العضوية عملي التعرف على المركبات  اسم المقرر

 336 335 رقم الشعبة

 19 19 عدد الطالب

 االثنني

 2 -كيم  362عملي التعرف على المركبات العضوية  2 -كيم  362عملي التعرف على المركبات العضوية  اسم المقرر

 338 337 رقم الشعبة

 19 20 عدد الطالب

 الثالثاء

 2 -كيم  362علي التعرف على المركبات العضوية  2 -كيم  362علي التعرف على المركبات العضوية  اسم المقرر

 340 339 رقم الشعبة

 21 20 عدد الطالب

 األربعاء

 4-كيم  101 1-كيمياء عامة عملي   2 -كيم  362عملي التعرف على المركبات العضوية  اسم المقرر

 279  341 بةرقم الشع

 12  18 عدد الطالب

 اخلميس

 اسم المقرر

 ساعات مكتبية ساعات مكتبية

 4-كيم  101 1-كيمياء عامة عملي 

 275 رقم الشعبة

 13 عدد الطالب

 

 

 

 د/خديجة سعد بن نمشة مصادقة رئيسة القسم :                  محاضر :الدرجة الوظيفية                          أ/عائشة الراجحي      االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                              كيمياءالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 ( 20 المجموع :) ( 4  (  عدد الساعات المكتبية :)16  ) :(  عدد الوحدات عملي  0 عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 

 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 

   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

      اسم المقرر

      رقم الشعبة

      د الطالبعد

 االثنني

 4-كيم212 1-عملي عضويه اسم المقرر

 301 رقم الشعبة ساعات مكتبية

 20 عدد الطالب

 الثالثاء

      اسم المقرر

      رقم الشعبة

      عدد الطالب

 األربعاء

      اسم المقرر

      رقم الشعبة

      عدد الطالب

 اخلميس

 3-كيح351كيمياء حيوية عملي  4-كيم101 1-عملي كيمياء عامة 4-كيم101 1-عامة اءعملي كيمي اسم المقرر

 188 274 280 رقم الشعبة

 26 19 12 عدد الطالب

 
 

 

 

 د/خديجة سعد بن نمشة م :مصادقة رئيسة القس                  معيد :الدرجة الوظيفية                                ايمان حسين احمدأ/االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                              كيمياءالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 ( 8 المجموع :)(  4  (  عدد الساعات المكتبية :) 4 ) :(  عدد الوحدات عملي  عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 



 

 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 

   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

    اسم المقرر

    رقم الشعبة

    عدد الطالب

 االثنني

 لمقرراسم ا

 ساعات مكتبية

 4-كيم212 1-عملي عضويه 4-كيم212 1-عملي عضويه

 302 303 رقم الشعبة

 18 19 عدد الطالب

 الثالثاء

      اسم المقرر

      رقم الشعبة

    عدد الطالب
 

 
 

 األربعاء

    اسم المقرر

    رقم الشعبة

    عدد الطالب

 اخلميس

 3-كيم 323 ةعناصر انتقاليعملي كيمياء   اسم المقرر

 ساعات مكتبية

 3-كيم 323 ةعملي كيمياء  عناصر انتقالي

 350 353 رقم الشعبة

 23 10 عدد الطالب

 
 

 

 

 ة سعد بن نمشةد/خديج مصادقة رئيسة القسم :                  معيد :الدرجة الوظيفية                              ايمان محمدأ/االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                              كيمياءالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 ( 8 ( المجموع :) 4  (  عدد الساعات المكتبية :)4  ) :(  عدد الوحدات عملي  عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الدراسي الفصل 



 

 

 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 
 

   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

 4-كيم212 1-عملي عضويه 4-كيم212 1-عملي عضويه 4-كيم212 1-عملي عضويه اسم المقرر

 300 299 298 رقم الشعبة

 20 20 20 عدد الطالب

 االثنني

 3-كيح351عملي حيوية  3-كيح351عملي حيوية  3-كيم271عملي عضوية  اسم المقرر

 190 189 155 رقم الشعبة

 20 24 17 عدد الطالب

 الثالثاء

 4-كيم212 1-يهعملي عضو 4-كيم212 1-عملي عضويه 4-كيم212 1-عملي عضويه اسم المقرر

 306 305 304 رقم الشعبة

 20 20 20 عدد الطالب

 األربعاء

 4 -كيم  213  2 –عملي كيمياء عضوية  4 -كيم  213  2 –عملي كيمياء عضوية  4-كيم212 1-عملي عضويه اسم المقرر

 317 316 307 رقم الشعبة

 15 14 13 عدد الطالب

 اخلميس

 3-كيم  2-عملى كيمياء عضوية  4 -كيم  271عملي كيمياء عضوية  4 -كيم  213  2 –ة عملي كيمياء عضوي اسم المقرر

 318 156 315 رقم الشعبة

 15 21 14 عدد الطالب
 

 

 

 د/خديجة سعد بن نمشة مصادقة رئيسة القسم :                 معيد :الدرجة الوظيفية                                 االء عسيريأ/االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                              كيمياءالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 ( 15 ( المجموع :)  (  عدد الساعات المكتبية :)15  ) :(  عدد الوحدات عملي  عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي ألول             االفصل الدراسي 



 

 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 
 

   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

 3-كيم 435 عملي تآكل  3-كيم 435عملي تآكل   3-كيم 435عملي تآكل   اسم المقرر

 382 381 380 رقم الشعبة

 28 23 23 عدد الطالب

 االثنني

 4-كيم  336عملي الحركية وميكانيكية التفاعالت  4-كيم  336عملي الحركية وميكانيكية التفاعالت  اسم المقرر

 721 720 رقم الشعبة

 23 22 عدد الطالب

 الثالثاء

 2 -كيم  241عملى تحليل كيفى  2 -كيم  241حليل كيفى عملى ت 3-كيم 435عملي تآكل   اسم المقرر

 594 593 383 رقم الشعبة

 20 23 22 عدد الطالب

 األربعاء

 2 -كيم  241عملى تحليل كيفى  2 -كيم  241عملى تحليل كيفى  2 -كيم  241عملى تحليل كيفى  اسم المقرر

 597 596 595 رقم الشعبة

 21 22 20 عدد الطالب

 اخلميس

 2 -كيم  241عملى تحليل كيفى  2 -كيم  241عملى تحليل كيفى  2 -كيم  241عملى تحليل كيفى  اسم المقرر

 719 599 598 رقم الشعبة

 20 20 20 عدد الطالب
 

 

 

 د/خديجة سعد بن نمشة مصادقة رئيسة القسم :                  محاضر :الدرجة الوظيفية                                سارة عبد القادرأ/االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                              كيمياءالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 (16 ( المجموع :)  (  عدد الساعات المكتبية :) 16 ) :(  عدد الوحدات عملي  عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             اسي الفصل الدر



 

 

 

  جامعة الملك خالد      

  كلية العلوم للبنات     

 القسم :كيمياء      

 
 

   2:     1 1:  12 12:  11 11:   10 10:  9 9:   8 البيانات اليوم

 األحد

 3-كيم 102  2 –عملي كيمياء عامة  3-كيم 102  2 –عملي كيمياء عامة  3-كيم 102  2 –عملي كيمياء عامة  اسم المقرر

 287 286 285 رقم الشعبة

 21 23 21 عدد الطالب

 االثنني

 2-كيم466عملي كيمياء غير عضوية  2-كيم466عملي كيمياء غير عضوية  اسم المقرر

 401 400 رقم الشعبة

 30 16 عدد الطالب

 الثالثاء

 3-كيم102   2 –عملي كيمياء عامة  3-كيم 102  2 –عملي كيمياء عامة  3-كيم 102  2 –عملي كيمياء عامة  لمقرراسم ا

           290 289 288 رقم الشعبة

 22 22 22 عدد الطالب

 األربعاء

 اسم المقرر

 ساعات مكتبية

 3-كيح450كيمياء حيوية عملي  3-كيح450كيمياء حيوية عملي 

 398 397 عبةرقم الش

 8 11 عدد الطالب

 اخلميس

 3-كيم 102  2 –عملي كيمياء عامة  3-كيم 102  2 –عملي كيمياء عامة  اسم المقرر

 292 291 رقم الشعبة ساعات مكتبية

 21 22 عدد الطالب
 

 

 د/خديجة سعد بن نمشة مصادقة رئيسة القسم :                  محاضر :ة الدرجة الوظيفي                               امنية الريحأ/االســــــــــــــــــم :

 الـتـاريخ :....................                                                                                              كيمياءالتخصص الدقيق :  

 .....................الـتـوقيـع:                                                                                                                  الــتـوقــيع :

 

 

 

 لساعات المكتبية ال عضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ا وجدول العبء التدريسي 
 

 ( 18 المجموع :) ( 4  (  عدد الساعات المكتبية :)14  ) :(  عدد الوحدات عملي  عدد الوحدات نظري:)
 

 هـ1438/1439للعام الجامعي األول             الفصل الدراسي 


