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 35757والصيانة الموثوقية هندسةصنع 438(1-3:45) مساًء03-09-1441 األحد03-09-1441األحداألول عبدالغني النصر ابو سمير عماد

 66413والصيانة الموثوقية هندسةصنع 438(1-3:45) مساًء03-09-1441 األحد03-09-1441األحداألول عبدالغني النصر ابو سمير عماد

 13131والنظم االشارات تحليلكهر 301(1-3:45) مساًء03-09-1441 األحد03-09-1441األحداألول الميمان سليمان سامي احمد

 68235والنظم االشارات تحليلكهر 301(1-3:45) مساًء03-09-1441 األحد03-09-1441األحداألول الشبيلى صالح عبدهللا صالح

 13133والنظم االشارات تحليلكهر 301(1-3:45) مساًء03-09-1441 األحد03-09-1441األحداألول الرحمن  عزيز عالم مبشر

 68233والنظم االشارات تحليلكهر 301(1-3:45) مساًء03-09-1441 األحد03-09-1441األحداألول الحارثي يحيى صبحي يحيى

 52141والقانونية المهنية المساحةهمس 473(1-3:45) مساًء03-09-1441 األحد03-09-1441األحداألول فرح احمد محمد اشرف

 70392التصويرية المساحةهمس 321(1-3:45) مساًء03-09-1441 األحد03-09-1441األحداألول القرني سعد على ظافر

 4555الحركة كمية انتقالهكم 312(1-3:45) مساًء04-09-1441 اإلثنين04-09-1441اإلثنيناألول صالح   جهاد

 35760الصناعية المعلومات أنظمةصنع 462(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول الشربيني  محمد أحمد

 35771الصناعية المعلومات أنظمةصنع 462(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول الشربيني  محمد أحمد

 48769الصناعية المعلومات أنظمةصنع 462(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول الشربيني  محمد أحمد

 48447الكهربائية الهندسة في الحسابية الطرائقكهر 211(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول الرحمن  عزيز عالم مبشر

 48449الكهربائية الهندسة في الحسابية الطرائقكهر 211(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول الرحمن  عزيز عالم مبشر

 32830الكهربائية الدوائر مقدمةكهر 401(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول عبدالحميد عبدالراضي عباس محمد

 5662والهوائيات الموجات انتشاركهر 423(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول كاالدي  فيتي كوتي  حمزة

 5727القوى انظمة تخطيطكهر 444(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول الشعالن عبدهللا محمد عبدهللا

 32990للبترول المحسن اإلنتاجهبغ 465(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول قناوى عبداللطيف محمود مصطفى

 6151الديناميكاهعم 202(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول خضير احمد عادل احمد

 47186الديناميكاهعم 202(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول خضير احمد عادل احمد

 29650الديناميكاهعم 202(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول أراس   اييوب

 35138الديناميكاهعم 202(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول أراس   اييوب

 6121الديناميكاهعم 202(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول رمضان مرسى حسن محمد

 13597الديناميكاهعم 202(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول صديق الحق   عرفان مد

 131872 - حرارية ديناميكاهكم 205(2:45-1)مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول بومعزه محمود محمد مراد

 150727 - حرارية ديناميكاهكم 205(2:45-1)مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول بومعزه محمود محمد مراد

 52276التآكل هندسةهكم 430(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول الحوشان حوشان صالح منصور

 47188الشييد تكلفة تقديرهمد 412(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول حميد بن نايف تركى نايف

 63802المائية المنشآتهمد 423(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول مرسى السباعى حموده ابراهيم

 65383الجيوتكنيكية المواد تحسينهمد 486(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول النعيم عبدالعزيز محمد احمد

 41916اآلالت ميكانيكاهمك 363(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول أراس   اييوب

 12926اآلالت ميكانيكاهمك 363(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول العبدا محمد عبدالرحمن عبدالحميد

 50831اآلالت ميكانيكاهمك 363(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول العبدا محمد عبدالرحمن عبدالحميد

 53671المحددة العناصر طريقةهمك 402(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول يحيى بن   فيصل

 54028الطيران ميكانيكا في مقدمةهمك 432(1-3:45) مساًء05-09-1441 الثالثاء05-09-1441الثالثاءاألول النحيط عبدالعزيز عثمان عبدهللا

06ً-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول  32270الطبيعي الغاز مكامن هندسةهبغ 366(9-11:45) صباحا خميس ناصر علي محمد

 4973الحاسوب برمجةهعم 209(1-3:45) مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول حياه إسالم  محمد محمود أصف

 4994الحاسوب برمجةهعم 209(1-3:45) مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول القحطانى محمد فالح خالد

 34909الحاسوب برمجةهعم 209(1-3:45) مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول القحطانى محمد فالح خالد

 34911الحاسوب برمجةهعم 209(1-3:45) مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول بالصادق  عمر بن عبدالباسط

 15295الحاسوب برمجةهعم 209(1-3:45) مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول اجبار   عبدالحميد

 C30650++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211(1-3:45) مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول الماضى عبدهللا عبدالعزيز تركى

 C30459++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211(1-3:45) مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول الفياض محمد ابراهيم خالد

 C45471++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211(1-3:45) مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول الشهران ابراهيم عبدهللا عبدالرحمن

 35182الهندسية االدارةهعم 404(2:45-1)مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول م بن عبدهللا عبدالعزيز عبدالرحمن

 42361الهندسية االدارةهعم 404(2:45-1)مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول م بن عبدهللا عبدالعزيز عبدالرحمن

 51472الهندسية االدارةهعم 404(2:45-1)مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول م بن عبدهللا عبدالعزيز عبدالرحمن

 69293الهندسية االدارةهعم 404(2:45-1)مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول م بن عبدهللا عبدالعزيز عبدالرحمن

 32541الهندسية االدارةهعم 404(2:45-1)مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول وعله بن احمد كشيم بن فهد

 35188الهندسية االدارةهعم 404(2:45-1)مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول وعله بن احمد كشيم بن فهد

 35184الهندسية االدارةهعم 404(2:45-1)مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول الفيصل براهيم محمد فيصل

 35186الهندسية االدارةهعم 404(2:45-1)مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول الفيصل براهيم محمد فيصل

 42358الهندسية االدارةهعم 404(2:45-1)مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول حميد بن نايف تركى نايف

 70297المتقدمة التصويرية المساحةهمس 422(1-3:45) مساًء06-09-1441 األربعاء06-09-1441األربعاءاألول الحسن  محمد عصمت

07ً-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول  34290الجيوماتيكية للهندسة مدخلهمس 312(9-11:45) صباحا الحسن  محمد عصمت

07ً-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول  50783الحرارة انتقالهمك 375(9-11:45) صباحا الصانع احمد على سامى

07ً-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول  31829الحرارة انتقالهمك 375(9-11:45) صباحا المجاهد عبدهللا محمد عبدالعزيز

07ً-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول  41874الحرارة انتقالهمك 375(9-11:45) صباحا المجاهد عبدهللا محمد عبدالعزيز

 248709- الصناعية العمليات تحليلصنع 322(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول مراد  العجمي بن مهدي

 253297- الصناعية العمليات تحليلصنع 322(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول مراد  العجمي بن مهدي

 35715الصناعية األنظمة محاكاةصنع 420(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول الحيدري  بوجمعة لطفي

 66444الصناعية األنظمة محاكاةصنع 420(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول الحيدري  بوجمعة لطفي

 68094(1) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 203(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول شتا عبدالفتاح احمد عبدالفتاح

 68100(1) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 203(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول شتا عبدالفتاح احمد عبدالفتاح

 30550(1) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 213(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول الشافعى  محمد ابراهيم

 13090(1) للطاقة الكهروميكانيكي التحويلكهر 330(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول العوله سليمان ابراهيم عبدالرحمن

 13092(1) للطاقة الكهروميكانيكي التحويلكهر 330(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول العوله سليمان ابراهيم عبدالرحمن

 35435(2) للطاقة الكهروميكانيكي التحويلكهر 431(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول السلوم صالح محمد احمد
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 17362(2) الطبيعي والغاز البترول استكشاف هندسةهبغ 494(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول العربى احمد عادل عارف

 31881الحركة انتقال عملياتهكم 315(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول بومعزه محمود محمد مراد

 50729الحركة انتقال عملياتهكم 315(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول بومعزه محمود محمد مراد

 32127المادة انتقال عملياتهكم 318(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول قمرالدين  عاصف محمد

 53689المادة انتقال عملياتهكم 318(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول قمرالدين  عاصف محمد

 35235بالحاسوب الكيميائية العمليات تصميمهكم 412(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول الربيعه عبدالعزيز عبدالرحمن

 50734بالحاسوب الكيميائية العمليات تصميمهكم 412(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول الربيعه عبدالعزيز عبدالرحمن

 134881- جيوتكنيكية هندسةهمد 382(2:45-1)مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول الشيناوى سليمان عمر عبدالحفيظ

 147364- جيوتكنيكية هندسةهمد 382(2:45-1)مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول الشيناوى سليمان عمر عبدالحفيظ

 155587- جيوتكنيكية هندسةهمد 382(2:45-1)مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول الشمرانى احمد على مصلح

 160175- جيوتكنيكية هندسةهمد 382(2:45-1)مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول الشمرانى احمد على مصلح

 35057التشييد واساليب معداتهمد 417(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول الحماد عثمان عبدهللا ابراهيم

 68601التشييد واساليب معداتهمد 417(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول الحماد عثمان عبدهللا ابراهيم

 46806التشييد واساليب معداتهمد 417(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول الصقير عبدهللا محمد عبدهللا

 47164(1) الحرارية الديناميكاهمك 371(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول بدوي محمود السيد محمود

 34456(1) الحرارية الديناميكاهمك 371(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول االنصارى محمد عبدالرحمن هانى

 35126الحرارية الموائع منظوماتهمك 376(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول الليثى  محمود عبدالرحمن

 46541الحرارية الموائع منظوماتهمك 376(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول الرشيد عبدالرحمن رشيد محمد

 54202الحرارية الموائع منظوماتهمك 376(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول الرشيد عبدالرحمن رشيد محمد

 50827الموائع ميكانيكاهمك 383(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول المطيرى على عمار زياد

 31823الموائع ميكانيكاهمك 383(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول صادق  علي شريف

 66941الموائع ميكانيكاهمك 384(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول السالم عبدهللا سالم خالد

 66943الموائع ميكانيكاهمك 384(1-3:45) مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول صادق  علي شريف

 4524الطبيعي والغاز البترول لطلبة -حرارية ديناميكاهكم 304(10:45-9)مساًء07-09-1441 الخميس07-09-1441الخميساألول المبدل صالح صالح فهد

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  48697(1) التصنيع أساليبصنع 252(9-11:45) صباحا تليجة  علي المهدي

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  62593(1) التصنيع أساليبصنع 252(9-11:45) صباحا التميمي محمد عبدالعزيز عبدالسالم

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  32597(1) التصنيع أساليبصنع 252(9-11:45) صباحا السمحان على محمد على

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  32620العمل وتحليل تصميمصنع 342(9-11:45) صباحا خلف أحمد محمد تامر

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  32623العمل وتحليل تصميمصنع 342(9-11:45) صباحا خلف أحمد محمد تامر

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  36118العمل وتحليل تصميمصنع 342(9-11:45) صباحا خلف أحمد محمد تامر

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  5297الكهربائية والمكائن الدوائركهر 308(9-11:45) صباحا الفياض محمد ابراهيم خالد

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  5310الكهربائية والمكائن الدوائركهر 308(9-11:45) صباحا الفياض محمد ابراهيم خالد

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  5594اآللي التحكمكهر 351(9-11:45) صباحا عبدالرحمن شودري أحمد عرفان

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  5599اآللي التحكمكهر 351(9-11:45) صباحا عبدالرحمن شودري أحمد عرفان

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  48454اآللي التحكمكهر 351(9-11:45) صباحا سلمه بن عبدهللا عبدالرحمن ياسر

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  32276الطبيعي والغاز البترول هندسة في الحاسب تطبيقاتهبغ 457(9-11:45) صباحا اماو  ماثيو أبيودون

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  32272البترول مكامن هندسةهبغ 460(9-11:45) صباحا قناوى عبداللطيف محمود مصطفى

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  36063الهندسي الرسم اساسياتهعم 104(9-11:45) صباحا طيب  محمد شيخ

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  36081الهندسي الرسم اساسياتهعم 104(9-11:45) صباحا طيب  محمد شيخ

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  36089الهندسي الرسم اساسياتهعم 104(9-11:45) صباحا طيب  محمد شيخ

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  36061الهندسي الرسم اساسياتهعم 104(9-11:45) صباحا خان   سهيل عابد

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  36071الهندسي الرسم اساسياتهعم 104(9-11:45) صباحا خان   سهيل عابد

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  64838الهندسي الرسم اساسياتهعم 104(9-11:45) صباحا خان   سهيل عابد

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  36079الهندسي الرسم اساسياتهعم 104(9-11:45) صباحا الخطيب احمد على عاهد

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  36085الهندسي الرسم اساسياتهعم 104(9-11:45) صباحا الخطيب احمد على عاهد

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  36091الهندسي الرسم اساسياتهعم 104(9-11:45) صباحا الخطيب احمد على عاهد

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  63892الهندسي الرسم اساسياتهعم 104(9-11:45) صباحا الخطيب احمد على عاهد

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  67010الحركة كمية أنتقالهكم 234(9-11:45) صباحا بالصادق  عمر بن عبدالباسط

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  67014الحركة كمية أنتقالهكم 234(9-11:45) صباحا بالصادق  عمر بن عبدالباسط

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  32142المواد علم أساسياتهكم 319(9-11:45) صباحا هزاع محمد ابراهيم منصور

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  53908المواد علم أساسياتهكم 319(9-11:45) صباحا هزاع محمد ابراهيم منصور

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  8449استخدامها وإعادة الصرف مياه معالجةهمد 445(9-11:45) صباحا احمد  خورشيد انوار

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  42858والصرف بالمياه اإلمداد أنظمةهمد 447(10:45-9)صباحا منشى احمد محمد فارس

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  55553والصرف بالمياه اإلمداد أنظمةهمد 447(10:45-9)صباحا منشى احمد محمد فارس

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  42856والصرف بالمياه اإلمداد أنظمةهمد 447(10:45-9)صباحا أمين كمال محمد أمين مهاب

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  42860(2) المسلحة الخرسانة تصميمهمد 470(9-11:45) صباحا القرني عبدالرحمن سعيد علي

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  52114الخرائط إسقاطهمس 315(9-11:45) صباحا بيالنى حسن محمد حسن

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  70299الرقمية التصويرية للمساحة مقدمةهمس 464(10:45-9)صباحا بشير نجيب كمال بشار

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  60067الرقمي التحكم آالتهمك 414(9-11:45) صباحا عباس محمد طه عادل

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  65327الغازات ديناميكاهمك 482(9-11:45) صباحا السالم عبدهللا سالم خالد

09ً-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني  6208الموائع آالتهمك 485(9-11:45) صباحا السحيبانى محمد عبدالرحمن زياد

 35710التصنيع اقتصادياتصنع 405(1-3:45) مساًء09-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني عثمان  زكى محمد

 62608التصنيع اقتصادياتصنع 405(1-3:45) مساًء09-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني عثمان  زكى محمد

 43411الموصالت أشباه نبائطكهر 403(1-3:45) مساًء09-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني العمود عثمان محمد عبدالرحمن

 48598القوى أنظمة حمايةكهر 449(1-3:45) مساًء09-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني خان زنون خان ياسين

 43565اإلشارات ومعالجة االتصاالت في مختارة موضوعاتكهر 468(1-3:45) مساًء09-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني السدحان صالح عبدهللا باسل

 69297الهندسي التصميم في مقدمةهعم 106(1-3:45) مساًء09-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني توكين  حسين احمد

 63521الهندسي التصميم في مقدمةهعم 106(1-3:45) مساًء09-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني اماو  ماثيو أبيودون
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المحاضرالشعبةالمقرر اسمالمقررالفترةالتاريخالتاريخاليوماألسبوع

 69383الهندسي التصميم في مقدمةهعم 106(1-3:45) مساًء09-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني فارس   جالل

 64740الهندسي التصميم في مقدمةهعم 106(1-3:45) مساًء09-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني حسين فدا  حسين رضوان رجا

 64683الهندسي التصميم في مقدمةهعم 106(1-3:45) مساًء09-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني لي  مارك نغكون سو

 63497الهندسي التصميم في مقدمةهعم 106(1-3:45) مساًء09-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني اجبار   عبدالحميد

 63530الهندسي التصميم في مقدمةهعم 106(1-3:45) مساًء09-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني يحيى بن   فيصل

 69389الهندسي التصميم في مقدمةهعم 106(1-3:45) مساًء09-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني ابشر االمين البشير محمد

 63512الهندسي التصميم في مقدمةهعم 106(1-3:45) مساًء09-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني خميس ناصر علي محمد

 63503الهندسي التصميم في مقدمةهعم 106(1-3:45) مساًء09-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني الحرباوي عبدالجواد محمد مهند

 63515الهندسي التصميم في مقدمةهعم 106(1-3:45) مساًء09-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني الحرباوي عبدالجواد محمد مهند

 69386الهندسي التصميم في مقدمةهعم 106(1-3:45) مساًء09-09-1441 السبت09-09-1441السبتالثاني كو   ونسوك

10ً-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني  42139الهندسي االقتصادهعم 403(10:45-9)صباحا لي  مارك نغكون سو

10ً-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني  69295الهندسي االقتصادهعم 403(10:45-9)صباحا لي  مارك نغكون سو

10ً-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني  47775الهندسي االقتصادهعم 403(10:45-9)صباحا العريفي سيف عبدالعزيز سيف

10ً-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني  47788الهندسي االقتصادهعم 403(10:45-9)صباحا العريفي سيف عبدالعزيز سيف

10ً-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني  35190الهندسي االقتصادهعم 403(10:45-9)صباحا السحيبان عبدهللا صالح عبدالرحمن

10ً-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني  42143الهندسي االقتصادهعم 403(10:45-9)صباحا السحيبان عبدهللا صالح عبدالرحمن

10ً-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني  37172الهندسي االقتصادهعم 403(10:45-9)صباحا السهلي دجين عبدهللا علي

10ً-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني  33615الهندسي االقتصادهعم 403(10:45-9)صباحا المناع عثمان حمد محمد

10ً-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني  33617الهندسي االقتصادهعم 403(10:45-9)صباحا المناع عثمان حمد محمد

10ً-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني  66966المواد هندسة أساسياتهكم 219(9-11:45) صباحا الحوشان حوشان صالح منصور

10ً-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني  66968المواد هندسة أساسياتهكم 219(9-11:45) صباحا الحوشان حوشان صالح منصور

10ً-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني  147362- إنشائي تحليلهمد 360(9-11:45) صباحا مراد عبداللطيف محمد الدين شهاب

10ً-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني  166359- إنشائي تحليلهمد 360(9-11:45) صباحا مراد عبداللطيف محمد الدين شهاب

10ً-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني  134897- إنشائي تحليلهمد 360(9-11:45) صباحا الفضل نور محمد ياسر

 17355اآلبار تسجيالتهبغ 492(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني اماو  ماثيو أبيودون

  22624االستاتيكاهعم 201(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني العسك عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

  63455االستاتيكاهعم 201(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني العسك عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

 30457االستاتيكاهعم 201(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني توكين  حسين احمد

 63806االستاتيكاهعم 201(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني الغامدى هللا غرم سهيل حسام

 33619االستاتيكاهعم 201(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني المسلم سليمان حمود طارق

 63451االستاتيكاهعم 201(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني المسلم سليمان حمود طارق

 6071االستاتيكاهعم 201(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني السيف عبدالعزيز صالح عبدالعزيز

 63815االستاتيكاهعم 201(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني السيف عبدالعزيز صالح عبدالعزيز

 63822االستاتيكاهعم 201(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني السيف عبدالعزيز صالح عبدالعزيز

 35569االستاتيكاهعم 201(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني خان  اقبال محمد

 6088االستاتيكاهعم 201(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني الحربي زيدان رضيمان يوسف

 63449االستاتيكاهعم 201(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني الحربي زيدان رضيمان يوسف

 65668االستاتيكاهعم 201(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني الحربي زيدان رضيمان يوسف

 47704الكيميائية العمليات وسالمة اقتصادياتهكم 418(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني الحرباوي عبدالجواد محمد مهند

 60136الكيميائية العمليات وسالمة اقتصادياتهكم 418(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني الحرباوي عبدالجواد محمد مهند

 45350المواد ميكانيكاهمد 302(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني توكين  حسين احمد

 30629المواد ميكانيكاهمد 302(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني الغامدى هللا غرم سهيل حسام

 34905المواد ميكانيكاهمد 302(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني الدغيثر صالح ابراهيم صالح

 55338المواد ميكانيكاهمد 302(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني الدغيثر صالح ابراهيم صالح

 60581المرور هندسةهمد 436(1-3:45) مساًء10-09-1441 األحد10-09-1441األحدالثاني المناع عثمان حمد محمد

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  70675التصنيع نظمصنع 469(9-11:45) صباحا الرحمن لطيف   الرحمن عتيق

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  45338التصنيع نظمصنع 469(9-11:45) صباحا القحطاني مسعود سعد محمد

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  35763التصنيع نظمصنع 469(9-11:45) صباحا الخليفة محمد صالح هشام

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  64208الحاسب لهندسة الدوائرالكهربائيةكهر 207(9-11:45) صباحا محمد عوض الدين صالح ايهاب

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  64204الحاسب لهندسة الدوائرالكهربائيةكهر 207(9-11:45) صباحا اليوسف منصور على عادل

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  13086االتصاالت مباديءكهر 320(9-11:45) صباحا الميمان سليمان سامي احمد

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  13088االتصاالت مباديءكهر 320(9-11:45) صباحا عباس بن  فوزى احمد

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  46131االتصاالت مباديءكهر 320(9-11:45) صباحا الطبيشى على صالح عصام

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  17323(1) الحفر هندسةهبغ 471(9-11:45) صباحا عبدالرحيم أحمد عبدالفتاح خالد

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  32124مشتركة عملياتهكم 310(9-11:45) صباحا بالصادق  عمر بن عبدالباسط

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  53683مشتركة عملياتهكم 310(9-11:45) صباحا بالصادق  عمر بن عبدالباسط

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  70311الجغرافية المعلومات لنظم مدخلهمس 465(9-11:45) صباحا بشير نجيب كمال بشار

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  46377(1) الميكانيكية الهندسة معملهمك 322(9-11:45) صباحا العرفي  علي بن جمال

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  60830(1) الميكانيكية الهندسة معملهمك 322(9-11:45) صباحا العرفي  علي بن جمال

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  41926(1) الميكانيكية الهندسة معملهمك 322(9-11:45) صباحا كوتاتيل موتشى كانيساماندى زكريا

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  46381(1) الميكانيكية الهندسة معملهمك 322(9-11:45) صباحا كوتاتيل موتشى كانيساماندى زكريا

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  60178األساسات هندسةهمد 483(10:45-9)صباحا النعيم عبدالعزيز محمد احمد

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  34958األساسات هندسةهمد 483(10:45-9)صباحا الماجد عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا

11ً-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني  37201األساسات هندسةهمد 483(10:45-9)صباحا الماجد عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا

 34899(1) مسلحة خرسانة تصميمهمد 370(1-3:45) مساًء11-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني الصناديدى عبدالخالق محمد حسين

 34901(1) مسلحة خرسانة تصميمهمد 370(1-3:45) مساًء11-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني عبادل سعيد عبدهللا عارف

 37522(1) مسلحة خرسانة تصميمهمد 370(1-3:45) مساًء11-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني صيديقى  احسن نديم

 56073(2) الصناعية العمليات ادارةصنع 314(1-3:45) مساًء11-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني الرحمن لطيف   الرحمن عتيق
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 56076(2) الصناعية العمليات ادارةصنع 314(1-3:45) مساًء11-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني محمود احمد عباس هيثم

 62605(2) الصناعية العمليات ادارةصنع 314(1-3:45) مساًء11-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني محمود احمد عباس هيثم

 4891الكهربائية الدوائر اساسياتكهر 201(1-3:45) مساًء11-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني الزهير عبدهللا فهد أحمد

 13064الكهربائية الدوائر اساسياتكهر 201(1-3:45) مساًء11-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني السيف سيف عبدالمحسن سيف

 37044الكهربائية الدوائر اساسياتكهر 201(1-3:45) مساًء11-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني البي الشعشاعى عايض محمد على

 32992الرمل انتاج في والتحكم اآلبار تنشيطهبغ 489(1-3:45) مساًء11-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني معوض علي مصطفي طه

 32065الصور وتفسير بعد عن االستشعار أساسياتهمس 365(1-3:45) مساًء11-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني الشيخ آل عمر حسين احمد

 32217الرقمية الصور تحليلهمس 423(1-3:45) مساًء11-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني الشيخ آل عمر حسين احمد

 49858الميكانيكية القياساتهمك 321(1-3:45) مساًء11-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني رسول غالم سليم بشارات

 49861الميكانيكية القياساتهمك 321(1-3:45) مساًء11-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني كوتاتيل موتشى كانيساماندى زكريا

 49864الميكانيكية القياساتهمك 321(1-3:45) مساًء11-09-1441 اإلثنين11-09-1441اإلثنينالثاني كوتاتيل موتشى كانيساماندى زكريا

12ً-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني  30918(1) الصناعية العمليات إدارةصنع 214(9-11:45) صباحا الحيدري  بوجمعة لطفي

12ً-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني  35409الفوتوفولطائية واألنظمة الشمسية الخالياكهر 404(9-11:45) صباحا العمود عثمان محمد عبدالرحمن

12ً-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني  35474الرقمية االتصاالتكهر 422(9-11:45) صباحا الصانع يعقوب محمد الحميد عبد

12ً-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني  55852القوى الكترونياتكهر 432(9-11:45) صباحا الكحيلي هللا غرم عبدهللا عبدالعزيز

12ً-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني  69053الكهربائية القوى هندسة في مختارة موضوعاتكهر 479(9-11:45) صباحا كو   ونسوك

12ً-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني  45047الموانع وسريان المكامن صخور خواصهبغ 361(9-11:45) صباحا معوض علي مصطفي طه

12ً-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني  53275الهندسي التصميم في مقدمةهعم 105(9-11:45) صباحا حسين فدا  حسين رضوان رجا

12ً-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني  30640الهندسي التصميم في مقدمةهعم 105(9-11:45) صباحا الشناق موسى محمود جمال محمد

 4478(2) الكيميائية الهندسة اسسهكم 202(10:45-9)صباحاً 12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني الراشد عبدالعزيز محمد ماهر

 57199(2) الكيميائية الهندسة اسسهكم 202(10:45-9)صباحاً 12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني الراشد عبدالعزيز محمد ماهر

 60507(2) الكيميائية الهندسة اسسهكم 202(10:45-9)صباحاً 12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني الراشد عبدالعزيز محمد ماهر

12ً-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني  63949الرصف أنظمة وتصميم تحليلهمد 437(9-11:45) صباحا السليمان حمد عبدهللا حمد

12ً-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني  67526(2) الميكانيكية الهندسة معملهمك 323(9-11:45) صباحا أراس   اييوب

12ً-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني  67528(2) الميكانيكية الهندسة معملهمك 323(9-11:45) صباحا أراس   اييوب

 66888والسطحية الجوفية المياه هيدرولوجياهمد 425(1-3:45) مساًء12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني الطرباق -- سليمان عبدالعزيز

 68254الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310(1-3:45) مساًء12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني الزهير عبدهللا فهد أحمد

 32070الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310(1-3:45) مساًء12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني عبدالرحمن عبدالعزيز رامى محمد

 48258الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310(1-3:45) مساًء12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني عبدالرحمن عبدالعزيز رامى محمد

 68256الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310(1-3:45) مساًء12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني عبدالحميد عبدالراضي عباس محمد

 32068الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310(1-3:45) مساًء12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني دبار عبدهللا عماره نصر

 32436الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310(1-3:45) مساًء12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني دبار عبدهللا عماره نصر

 17334الطبيعي التدفق ذات اآلبار انتاجهبغ 481(1-3:45) مساًء12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني قناوى عبداللطيف محمود مصطفى

 53916(1)الكيميائية الهندسة في مختارة مواضيعهكم 422(1-3:45) مساًء12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني فقيها عبدالقادر حمزه انيس

 4734(1)الكيميائية الهندسة في مختارة مواضيعهكم 422(1-3:45) مساًء12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني حمداوي   وليد

 70305هيدروليكاهمد 324(2:45-1)مساًء12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني مرسى السباعى حموده ابراهيم

 70307هيدروليكاهمد 324(2:45-1)مساًء12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني الفيصل براهيم محمد فيصل

 70309هيدروليكاهمد 324(2:45-1)مساًء12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني الفيصل براهيم محمد فيصل

 47166المواد ميكانيكاهمك 352(1-3:45) مساًء12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني الحربى معتق فهد حمد

 35037المواد ميكانيكاهمك 352(1-3:45) مساًء12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني محمد  مالك اعجاز  فارزيك محمد  

 35222المواد ميكانيكاهمك 352(1-3:45) مساًء12-09-1441 الثالثاء12-09-1441الثالثاءالثاني محمد  مالك اعجاز  فارزيك محمد  

13ً-09-1441 األربعاء13-09-1441األربعاءالثاني  32611والتصنيع التصميم في الحاسب استخدامصنع 360(9-11:45) صباحا تليجة  علي المهدي

13ً-09-1441 األربعاء13-09-1441األربعاءالثاني  70672والتصنيع التصميم في الحاسب استخدامصنع 360(9-11:45) صباحا رجب عزت محمد أدهم

13ً-09-1441 األربعاء13-09-1441األربعاءالثاني  36107والتصنيع التصميم في الحاسب استخدامصنع 360(9-11:45) صباحا التميمي محمد عبدالعزيز عبدالسالم

13ً-09-1441 األربعاء13-09-1441األربعاءالثاني  36110والتصنيع التصميم في الحاسب استخدامصنع 360(9-11:45) صباحا التميمي محمد عبدالعزيز عبدالسالم

13ً-09-1441 األربعاء13-09-1441األربعاءالثاني  32979الطبيعي والغاز البترول وتخزين نقلهبغ 455(9-11:45) صباحا سليمان لطفي احمد اسامه

13ً-09-1441 األربعاء13-09-1441األربعاءالثاني  17689(ثيرموديناميكا) حرارية ديناميكاهكم 212(9-11:45) صباحا المبدل صالح صالح فهد

13ً-09-1441 األربعاء13-09-1441األربعاءالثاني  35740(ثيرموديناميكا) حرارية ديناميكاهكم 212(9-11:45) صباحا المبدل صالح صالح فهد

13ً-09-1441 األربعاء13-09-1441األربعاءالثاني  4711المياه ومعالجة تحليةهكم 413(9-11:45) صباحا المعتاز محمد صالح ابراهيم

13ً-09-1441 األربعاء13-09-1441األربعاءالثاني  70293المساحة لطلبة المياه هندسةهمد 323(9-11:45) صباحا الشيخ ال عبدالرحمن عبدالمحسن

13ً-09-1441 األربعاء13-09-1441األربعاءالثاني  55445التبريد مبادىءهمك 443(9-11:45) صباحا زيتون عبدالرحمن محمد عبيده

 35720بالحاسوب المتكامل التصنيعصنع 461(1-3:45) مساًء13-09-1441 األربعاء13-09-1441األربعاءالثاني كيندي تشينتا راميشوار سانجاي

 35745بالحاسوب المتكامل التصنيعصنع 461(1-3:45) مساًء13-09-1441 األربعاء13-09-1441األربعاءالثاني كيندي تشينتا راميشوار سانجاي

 58638بالحاسوب المتكامل التصنيعصنع 461(1-3:45) مساًء13-09-1441 األربعاء13-09-1441األربعاءالثاني كيندي تشينتا راميشوار سانجاي

14ً-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني  35411الضوئية األلكترونيات وأنظمة نبائطكهر 410(9-11:45) صباحا محمد عوض الدين صالح ايهاب

14ً-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني  35442القوى أنظمة تحليلكهر 441(9-11:45) صباحا الغوينم محمد مبارك سعد

14ً-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني  35478الضوئية االتصاالتكهر 464(9-11:45) صباحا عباس بن  فوزى احمد

14ً-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني  32984المكامن محاكاةهبغ 467(9-11:45) صباحا النتيفى عبدهللا سليمان على

14ً-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني  35243تحكم عملياتهكم 414(9-11:45) صباحا عبدالصم كمال مصطفى عمادالدين

14ً-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني  60047تحكم عملياتهكم 414(9-11:45) صباحا عبدالصم كمال مصطفى عمادالدين

14ً-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني  46288الحديدية السكك هندسةهمد 435(9-11:45) صباحا السهلي دجين عبدهللا علي

14ً-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني  47190المعدنية االنشاءاتهمد 473(9-11:45) صباحا مراد عبداللطيف محمد الدين شهاب

14ً-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني  70394االرصاد ضبط حساباتهمس 331(9-11:45) صباحا الدوسري عبدهللا ظافر محمد

14ً-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني  52139الخرائط صناعةهمس 452(9-11:45) صباحا بشير نجيب كمال بشار

14ً-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني  35214الهواء تكييفهمك 444(9-11:45) صباحا النحيط عبدالعزيز عثمان عبدهللا

14ً-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني  55205الميكانيكية االهتزازاتهمك 462(9-11:45) صباحا خضير احمد عادل احمد

14ً-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني  55540الشمسية الطاقةهمك 476(9-11:45) صباحا الليثى  محمود عبدالرحمن

14ً-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني  54126(2) الميكانيكية الهندسة في مختارة مواضيعهمك 494(9-11:45) صباحا االنصارى محمد عبدالرحمن هانى
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 32605التلقائي التحكم انظمةصنع 337(1-3:45) مساًء14-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني صالح   بشير

 36104التلقائي التحكم انظمةصنع 337(1-3:45) مساًء14-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني صالح   بشير

 32608التلقائي التحكم انظمةصنع 337(1-3:45) مساًء14-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني السمحان على محمد على

 32150الحسابية الطرقهكم 406(1-3:45) مساًء14-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني المطلق ابراهيم محمد عبدالعزيز

 52279الحسابية الطرقهكم 406(1-3:45) مساًء14-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني المطلق ابراهيم محمد عبدالعزيز

 59474النقل أنظمةهمد 430(2:45-1)مساًء14-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني القحطانى محمد فالح خالد

 34891النقل أنظمةهمد 430(2:45-1)مساًء14-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني العريفي سيف عبدالعزيز سيف

 58576النقل أنظمةهمد 430(2:45-1)مساًء14-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني العريفي سيف عبدالعزيز سيف

 34919الطرق هندسةهمد 431(1-3:45) مساًء14-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني السحيبان عبدهللا صالح عبدالرحمن

 37512الطرق هندسةهمد 431(1-3:45) مساًء14-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني السحيبان عبدهللا صالح عبدالرحمن

 55538الطرق هندسةهمد 431(1-3:45) مساًء14-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني المنصور محمد ابراهيم عبدهللا

 55863الطرق هندسةهمد 431(1-3:45) مساًء14-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني المنصور محمد ابراهيم عبدهللا

 35124والتحكم المنظومات ديناميكاهمك 364(1-3:45) مساًء14-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني خضير احمد عادل احمد

 46539والتحكم المنظومات ديناميكاهمك 364(1-3:45) مساًء14-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني خضير احمد عادل احمد

 54204والتحكم المنظومات ديناميكاهمك 364(1-3:45) مساًء14-09-1441 الخميس14-09-1441الخميسالثاني البهكلي محمد علي ثامر

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  31895البشرية العوامل هندسةصنع 341(9-11:45) صباحا العبدالكريم محمد عبدالمحسن سعد

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  62596البشرية العوامل هندسةصنع 341(9-11:45) صباحا العبدالكريم محمد عبدالمحسن سعد

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  48751السالمة هندسةصنع 449(9-11:45) صباحا أحسان   رابيل

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  58632السالمة هندسةصنع 449(9-11:45) صباحا بارك  هيونغ وو

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  66410السالمة هندسةصنع 449(9-11:45) صباحا بارك  هيونغ وو

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  5058المنطقي التصميمكهر 208(9-11:45) صباحا السيف سيف عبدالمحسن سيف

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  5025المنطقي التصميمكهر 208(9-11:45) صباحا السويلم عبدهللا محمد عبدهللا

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  62813المنطقي التصميمكهر 208(9-11:45) صباحا السويلم عبدهللا محمد عبدهللا

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  37193المنطقي التصميمكهر 208(9-11:45) صباحا نوح محمد صديق عدنان

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  5615الصغرى المعالجات في مقدمةكهر 353(9-11:45) صباحا محمد العال ابو المنعم عبد محمد

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  44920الصغرى المعالجات في مقدمةكهر 353(9-11:45) صباحا محمد العال ابو المنعم عبد محمد

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  17298الطبيعي والغاز البترول لهندسة مقدمةهبغ 251(9-11:45) صباحا المباركي محمد عبدهللا محمد

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  17308الطبيعي والغاز البترول الستكشاف الجيولوجية المبادىءهبغ 391(9-11:45) صباحا العربى احمد عادل عارف

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  17328(2)  الحفر هندسةهبغ 472(9-11:45) صباحا الحميضى عبدهللا سليمان عماد

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  35229الكيميائية التفاعالت هندسةهكم 320(9-11:45) صباحا الفكي الحاج اباسعيد احمد

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  53914الكيميائية التفاعالت هندسةهكم 320(9-11:45) صباحا الفكي الحاج اباسعيد احمد

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  45501الموائع ميكانيكاهمد 320(10:45-9)صباحا القحطانى عبدهللا سعد اسامه

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  56591الموائع ميكانيكاهمد 320(10:45-9)صباحا القحطانى عبدهللا سعد اسامه

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  34934الموائع ميكانيكاهمد 320(10:45-9)صباحا الحربي ناصر سعد رائد

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  35655الموائع ميكانيكاهمد 320(10:45-9)صباحا الحربي ناصر سعد رائد

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  65378التشييد لعقود مقدمةهمد 411(9-11:45) صباحا المحسن صالح عبدالمحسن

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  47378هيدرولوجياهمد 424(10:45-9)صباحا الحربي ناصر سعد رائد

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  37759هيدرولوجياهمد 424(10:45-9)صباحا الشيخ ال عبدالرحمن عبدالمحسن

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث 70290الجيوديسيا اساسياتهمس 313(9-11:45) صباحا

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  66954الجيوديسياهمس 314(9-11:45) صباحا بيالنى حسن محمد حسن

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  70301المساحي المعسكرهمس 472(9-11:45) صباحا السلمان عبدالرحمن سلمان عبدهللا

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  31827(2) الحرارية الديناميكاهمك 374(9-11:45) صباحا الشهري حسن يحي حسن

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  50778(2) الحرارية الديناميكاهمك 374(9-11:45) صباحا الشهري حسن يحي حسن

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  41862(2) الحرارية الديناميكاهمك 374(9-11:45) صباحا بدوي محمود السيد محمود

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  66939(2) الحرارية الديناميكاهمك 377(9-11:45) صباحا الشهري حسن يحي حسن

16ً-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث  66934(2) الحرارية الديناميكاهمك 377(9-11:45) صباحا على محمود السيد محمد

 32982اآلبار على والسيطرة واألفقي المائل الحفرهبغ 478(1-3:45) مساًء16-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث عبدالرحيم أحمد عبدالفتاح خالد

 17351(1) الطبيعي والغاز البترول استكشاف هندسةهبغ 490(1-3:45) مساًء16-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث العربى احمد عادل عارف

 32122(2) حرارية ديناميكياهكم 206(2:45-1)مساًء16-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث كالي حاج  عمر كمال محمد

 50732(2) حرارية ديناميكياهكم 206(2:45-1)مساًء16-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث كالي حاج  عمر كمال محمد

 67002(2) حرارية ديناميكياهكم 206(2:45-1)مساًء16-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث كالي حاج  عمر كمال محمد

 32213الصناعية األقمار جيوديسياهمس 413(1-3:45) مساًء16-09-1441 السبت16-09-1441السبتالثالث فرح احمد محمد اشرف

17ً-09-1441 األحد17-09-1441األحدالثالث  32617الجودة هندسةصنع 339(9-11:45) صباحا السلطان عبدالعزيز محمد مروان

17ً-09-1441 األحد17-09-1441األحدالثالث  56079الجودة هندسةصنع 339(9-11:45) صباحا السلطان عبدالعزيز محمد مروان

17ً-09-1441 األحد17-09-1441األحدالثالث  62602الجودة هندسةصنع 339(9-11:45) صباحا السلطان عبدالعزيز محمد مروان

17ً-09-1441 األحد17-09-1441األحدالثالث  35415جدا العالي النطاق ذات المتكاملة الدوائر تصميمكهر 405(9-11:45) صباحا عبدالحميد عبدالراضي عباس محمد

17ً-09-1441 األحد17-09-1441األحدالثالث  35423الرقمية اإلشارات معالجةكهر 420(9-11:45) صباحا الدايل عبدهللا سعد عمر

17ً-09-1441 األحد17-09-1441األحدالثالث  69512المتقدمة التحكم نظمكهر 454(9-11:45) صباحا سلمه بن عبدهللا عبدالرحمن ياسر

17ً-09-1441 األحد17-09-1441األحدالثالث  57446الطبيعى الغاز تصنيعهكم 443(9-11:45) صباحا المطلق ابراهيم محمد عبدالعزيز

17ً-09-1441 األحد17-09-1441األحدالثالث  34949الصرف ومياه المياه معالجةهمد 448(10:45-9)صباحا عثمان محمد عبدالحليم محمد

17ً-09-1441 األحد17-09-1441األحدالثالث  34951الصرف ومياه المياه معالجةهمد 448(10:45-9)صباحا عثمان محمد عبدالحليم محمد

17ً-09-1441 األحد17-09-1441األحدالثالث  37518الصرف ومياه المياه معالجةهمد 448(10:45-9)صباحا زاهد كامل محمد وليد

17ً-09-1441 األحد17-09-1441األحدالثالث  52435المكانية القياساتهمس 212(9-11:45) صباحا المطيري عيد موسي عيد

17ً-09-1441 األحد17-09-1441األحدالثالث  60078المكانية القياساتهمس 212(9-11:45) صباحا المطيري عيد موسي عيد

17ً-09-1441 األحد17-09-1441األحدالثالث  47180التصنيع أساليبهمك 311(9-11:45) صباحا عباس محمد طه عادل

17ً-09-1441 األحد17-09-1441األحدالثالث  30390التصنيع أساليبهمك 311(9-11:45) صباحا الريس  مصطفى مجدى

 48694(1) الصناعية العمليات تحليلصنع 222(1-3:45) مساًء17-09-1441 األحد17-09-1441األحدالثالث محمود احمد عباس هيثم

 17353الطبيعي والغاز البترول اقتصادياتهبغ 491(1-3:45) مساًء17-09-1441 األحد17-09-1441األحدالثالث العواد جاسم ناصر مساعد
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 70021األمثل التصميمهمك 406(1-3:45) مساًء17-09-1441 األحد17-09-1441األحدالثالث البهكلى محمد على عصام

18ً-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث  13151الصناعية التسهيالت تصميمصنع 450(9-11:45) صباحا صالح   بشير

18ً-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث  56082الصناعية التسهيالت تصميمصنع 450(9-11:45) صباحا صالح   بشير

18ً-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث  68102الكهربائية الدوائر تحليلكهر 202(9-11:45) صباحا علي عثمان خالد اسامه

18ً-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث  68079الكهربائية الدوائر تحليلكهر 202(9-11:45) صباحا الغوينم محمد مبارك سعد

18ً-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث  30558الكهربائية الدوائر تحليلكهر 212(9-11:45) صباحا علي عثمان خالد اسامه

18ً-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث  68341الكهربائية الدوائر تحليلكهر 212(9-11:45) صباحا الغوينم محمد مبارك سعد

18ً-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث  45719القوى أنظمة مباديكهر 340(9-11:45) صباحا العتيبي دحيالن عوض ماجد

18ً-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث  5546القوى أنظمة مباديكهر 340(9-11:45) صباحا خان زنون خان ياسين

18ً-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث  5557القوى أنظمة مباديكهر 340(9-11:45) صباحا خان زنون خان ياسين

18ً-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث  45049المكامن موانع خواصهبغ 362(9-11:45) صباحا خميس ناصر علي محمد

18ً-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث  35232الفصل عملياتهكم 407(9-11:45) صباحا ابشر االمين البشير محمد

18ً-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث  53911الفصل عملياتهكم 407(9-11:45) صباحا ابشر االمين البشير محمد

18ً-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث  51475البيئية الهندسةهمد 444(9-11:45) صباحا رفعت ابراهيم محمد اشرف

 63492والبيئة الهندسةهعم 203(2:45-1)مساًء18-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث رفعت ابراهيم محمد اشرف

 64188والبيئة الهندسةهعم 203(2:45-1)مساًء18-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث فارس   جالل

 63485والبيئة الهندسةهعم 203(2:45-1)مساًء18-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث المهنا عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز

 63486والبيئة الهندسةهعم 203(2:45-1)مساًء18-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث المهنا عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز

 63489والبيئة الهندسةهعم 203(2:45-1)مساًء18-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث المهنا عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز

 63884والبيئة الهندسةهعم 203(2:45-1)مساًء18-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث المهنا عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز

 63487والبيئة الهندسةهعم 203(2:45-1)مساًء18-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث أمين كمال محمد أمين مهاب

 6241والبيئة الصناعةهعم 302(2:45-1)مساًء18-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث عثمان محمد عبدالحليم محمد

 32540والبيئة الصناعةهعم 302(2:45-1)مساًء18-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث أمين كمال محمد أمين مهاب

 33680والبيئة الصناعةهعم 302(2:45-1)مساًء18-09-1441 اإلثنين18-09-1441اإلثنينالثالث أمين كمال محمد أمين مهاب

19ً-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث  13036المساحة لطلبة االشارات تحليلكهر 329(9-11:45) صباحا الدايل عبدهللا سعد عمر

19ً-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث  68744الصناعية األقمار اتصاالتكهر 425(9-11:45) صباحا شتا عبدالفتاح احمد عبدالفتاح

19ً-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث  69515الرقمية التحكم نظمكهر 483(9-11:45) صباحا عبدالرحمن شودري أحمد عرفان

19ً-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث  17358اآلبار اختبارات تحليلهبغ 493(9-11:45) صباحا اماو  ماثيو أبيودون

19ً-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث  55534(2) جيوتكنيكية هندسةهمد 481(10:45-9)صباحا المهيدب محمد ابراهيم عبدهللا

19ً-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث  55536(2) جيوتكنيكية هندسةهمد 481(10:45-9)صباحا المهيدب محمد ابراهيم عبدهللا

19ً-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث  34915(2) جيوتكنيكية هندسةهمد 481(10:45-9)صباحا الضو عبدالمحسن ونى عبدالمحسن

19ً-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث  31844(1) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 304(9-11:45) صباحا سليمان احمد سيد محمود

19ً-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث  41898(1) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 304(9-11:45) صباحا سليمان احمد سيد محمود

19ً-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث  31825(2) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 305(9-11:45) صباحا قول بادشاه برويز شاهد

19ً-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث  41913(2) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 305(9-11:45) صباحا قول بادشاه برويز شاهد

19ً-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث  50785(2) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 305(9-11:45) صباحا البهكلى محمد على عصام

 53287التصنيع موادصنع 251(1-3:45) مساًء19-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث ساجد انور محمد انور ساكيب

 32602واالبتكار المنتج تصميمصنع 301(2:45-1)مساًء 19-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث عبدالغني النصر ابو سمير عماد

 70152واالبتكار المنتج تصميمصنع 301(2:45-1)مساًء 19-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث عبدالغني النصر ابو سمير عماد

 58626(2) التصنيع اساليبصنع 352(1-3:45) مساًء19-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث الفيفى موسى يحيى عبدهللا

 32132الحرارة انتقال عملياتهكم 317(1-3:45) مساًء19-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث العثمان محمد يحيى عثمان

 53686الحرارة انتقال عملياتهكم 317(1-3:45) مساًء19-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث العثمان محمد يحيى عثمان

 66196المياه تحليةهمك 479(1-3:45) مساًء19-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث العرفي  علي بن جمال

 5809الطبيعي والغاز لطلبةالبترول-الهندسةالميكانيكيةهمك 340(9-11:45) مساًء19-09-1441 الثالثاء19-09-1441الثالثاءالثالث البداح عبدهللا احمد عبدالمحسن

20ً-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث  68155(2) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 204(9-11:45) صباحا كاالدي  فيتي كوتي  حمزة

20ً-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث  68161(2) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 204(9-11:45) صباحا كاالدي  فيتي كوتي  حمزة

20ً-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث  30560(2) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 214(9-11:45) صباحا البي الشعشاعى عايض محمد على

20ً-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث  35667(2) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 214(9-11:45) صباحا البي الشعشاعى عايض محمد على

20ً-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث  4744المتجانسة غير المفاعالت هندسةهكم 426(9-11:45) صباحا المصري سالم عطيه وحيد

20ً-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث  56701للمياه الكيميائي والتحليل المياه كيمياءهكم 438(9-11:45) صباحا حمداوي   وليد

20ً-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث  70303المباني وتصميم تحليلهمد 462(9-11:45) صباحا الحداد عبادى شاذلى محمد

20ً-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث  29857المواد هندسةهمك 254(9-11:45) صباحا الريس  مصطفى مجدى

20ً-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث  29852المواد هندسةهمك 254(9-11:45) صباحا صديق الحق   عرفان مد

 53300التجارب وتحليل تصميمصنع 333(1-3:45) مساًء20-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث أحمد   شفيق

 70669التجارب وتحليل تصميمصنع 333(1-3:45) مساًء20-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث أحمد   شفيق

 4470(1) الكيميائية الهندسة اسسهكم 201(1-3:45) مساًء20-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث كالي حاج  عمر كمال محمد

 57197(1) الكيميائية الهندسة اسسهكم 201(1-3:45) مساًء20-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث كالي حاج  عمر كمال محمد

 60615(1) الكيميائية الهندسة اسسهكم 201(1-3:45) مساًء20-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث كالي حاج  عمر كمال محمد

 47368اإلنشائية المواد واختبار خواصهمد 306(1-3:45) مساًء20-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث الحزيمى  محمد عبدالرحمن

 55342اإلنشائية المواد واختبار خواصهمد 306(1-3:45) مساًء20-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث الحزيمى  محمد عبدالرحمن

 34941اإلنشائية المواد واختبار خواصهمد 306(1-3:45) مساًء20-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث النغيمش احمد ابراهيم عبدالعزيز

 45428لطلبةالمساحة - الخرسانية المنشآت اساسياتهمد 363(1-3:45) مساًء20-09-1441 األربعاء20-09-1441األربعاءالثالث الحداد عبادى شاذلى محمد

6 من 6صفحة 


