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محمد رمضان 50 ج 69592271الداخلي االحتراق محركاتهمك 474 م7:00-  م 055:30-11-2020الخميس

 339031PSATRIطلبةالعمارة) -1- الخرسانيه المنشآت تصميمهمد 378 م2:00-  م 0712:30-11-2020السبت الحربي يوسف

 1142136PSATRIطلبةالعمارة) -1- الخرسانيه المنشآت تصميمهمد 378 م2:00-  م 0712:30-11-2020السبت الحربي يوسف

 2/46 أ 51631271(1) الصناعية العمليات تحليلصنع 222 م9:00-  م 097:30-11-2020اإلثنين سلطان حمود  

 3/46 أ 51646301(1) الصناعية العمليات تحليلصنع 222 م9:00-  م 097:30-11-2020اإلثنين الحيدري لطفي

 85أ ب 328553للبترول المحسن اإلنتاجهبغ 465 م7:00-  م 105:30-11-2020الثالثاء قناوى مصطفى

 1 أ 29803131الجيوماتيكية للهندسة مدخلهمس 312 م7:00-  م 105:30-11-2020الثالثاء الحسن عصمت

 8299716PSATRIوالتصنيع التصميم في الحاسب استخدامصنع 360 م9:00-  م 107:30-11-2020الثالثاء تليجة المهدي

 3357918PSATRIوالتصنيع التصميم في الحاسب استخدامصنع 360 م9:00-  م 107:30-11-2020الثالثاء التميمي  عبدالسالم

 7642516PSATRIوالتصنيع التصميم في الحاسب استخدامصنع 360 م9:00-  م 107:30-11-2020الثالثاء التميمي  عبدالسالم

 3/46 أ 3360291الصناعية المعلومات أنظمةصنع 462 م9:00-  م 107:30-11-2020الثالثاء الشربيني أحمد

 2/46 أ 38318141الصناعية المعلومات أنظمةصنع 462 م9:00-  م 107:30-11-2020الثالثاء الشربيني أحمد

 3/46 أ 7643371الصناعية المعلومات أنظمةصنع 462 م9:00-  م 107:30-11-2020الثالثاء الشربيني أحمد

 18 ج 32553211الكهربائية الدوائر مقدمةكهر 401 م9:00-  م 107:30-11-2020الثالثاء عباس محمد

 3 ج 32529271القوى أنظمة تحليلكهر 441 م9:00-  م 107:30-11-2020الثالثاء الغوينم سعد

 5 ج 55249361الهندسية الكهرومغناطيسية في مختارة موضوعاتكهر 469 م9:00-  م 107:30-11-2020الثالثاء الحميدي سامي

 4 ج 55249361الهندسية الكهرومغناطيسية في مختارة موضوعاتكهر 469 م9:00-  م 107:30-11-2020الثالثاء الحميدي سامي

 3 ج 76227301اآلالت ميكانيكاهمك 363 م9:00-  م 117:30-11-2020األربعاء أراس   ايوب

 4 ج 7622481اآلالت ميكانيكاهمك 363 م9:00-  م 117:30-11-2020األربعاء العبدالجبار عبدالحميد

 4 ج 76229101اآلالت ميكانيكاهمك 363 م9:00-  م 117:30-11-2020األربعاء العبدالجبار عبدالحميد

 27 ب 77676241الحركة كمية أنتقالهكم 234 م7:00-  م 125:30-11-2020الخميس بالصادق عبدالباسط

 14 ب 32573181المادة انتقال عملياتهكم 318 م7:00-  م 125:30-11-2020الخميس عاصف محمد

 13 ب 56933151المادة انتقال عملياتهكم 318 م7:00-  م 125:30-11-2020الخميس عاصف محمد

 17628420PSATRI- جيوتكنيكية هندسةهمد 382 م7:00-  م 125:30-11-2020الخميس المهيدب عبدهللا

 17627828PSATRI- جيوتكنيكية هندسةهمد 382 م7:00-  م 125:30-11-2020الخميس الضويان عبدالمحسن

 17628223PSATRI- جيوتكنيكية هندسةهمد 382 م7:00-  م 125:30-11-2020الخميس الضويان عبدالمحسن

 4 أ 13717231التشييد واساليب معداتهمد 417 م7:00-  م 125:30-11-2020الخميس الحماد ابراهيم

 5 أ 53385301التشييد واساليب معداتهمد 417 م7:00-  م 125:30-11-2020الخميس الحماد ابراهيم

 1 أ 80235301التشييد واساليب معداتهمد 417 م7:00-  م 125:30-11-2020الخميس الصقير عبدهللا

 53أ ج 1328625(1) الحرارية الديناميكاهمك 371 م7:00-  م 125:30-11-2020الخميس السيد محمود

 1/62أ ج 3320512(1) الحرارية الديناميكاهمك 371 م7:00-  م 125:30-11-2020الخميس السيد محمود

 55أ ج 7335834(1) الحرارية الديناميكاهمك 371 م7:00-  م 125:30-11-2020الخميس االنصارى هانى

عبدالرحمن الليثى 44 ج 32675251الحرارية الموائع منظوماتهمك 376 م7:00-  م 125:30-11-2020الخميس

عبدالرحمن الليثى 50 ج 45786291الحرارية الموائع منظوماتهمك 376 م7:00-  م 125:30-11-2020الخميس

 52 ج 59840261الحرارية الموائع منظوماتهمك 376 م7:00-  م 125:30-11-2020الخميس الرشيد محمد

 57 أ 282991181- الصناعية العمليات تحليلصنع 322 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس الحيدري لطفي

 3358722PSATRIالصناعية األنظمة محاكاةصنع 420 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس سلطان حمود  

 8300310PSATRIالصناعية األنظمة محاكاةصنع 420 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس سلطان حمود  

 3359022PSATRIالصناعية األنظمة محاكاةصنع 420 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس عباس هيثم

 4696419PSATRIالصناعية األنظمة محاكاةصنع 420 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس عباس هيثم

 23 ج 76146241(1) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 203 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس الشافعى ابراهيم

 4 ج 76144231(1) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 203 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس شتا عبدالفتاح

 4 ج 3690471(1) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 213 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس شتا عبدالفتاح

احمد السلوم 18 ج 13361241(1) للطاقة الكهروميكانيكي التحويلكهر 330 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس

 3 ج 13363261(1) للطاقة الكهروميكانيكي التحويلكهر 330 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس العوله عبدالرحمن

 14 ج 38057221(1) للطاقة الكهروميكانيكي التحويلكهر 330 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس العوله عبدالرحمن

 84أ ب 182815(2) الطبيعي والغاز البترول استكشاف هندسةهبغ 494 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس العربى عارف

 27 ب 77779261المادة أنتقالهكم 335 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس عاصف محمد
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 14 ب 45780281الحرارة انتقالهمك 375 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس العرفي جمال

 الصالة الترفيهية3266730الحرارة انتقالهمك 375 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس المجاهد عبدالعزيز

 الصالة الترفيهية5710921الحرارة انتقالهمك 375 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس المجاهد عبدالعزيز

سامى الصانع 50 ج 77428151الحرارة انتقالهمك 378 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس

سامى الصانع 52 ج 77430271الحرارة انتقالهمك 378 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس

 44 ج 30851181الموائع ميكانيكاهمك 383 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس صادق شريف

 55أ ج 7817510الموائع ميكانيكاهمك 384 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس السالم خالد

 53أ ج 7740718الموائع ميكانيكاهمك 384 م9:00-  م 127:30-11-2020الخميس صادق شريف

 54 أ 76419191العمل وتحليل تصميمصنع 342 ص10:00-  ص 148:30-11-2020السبت خلف تامر

 18 ج 1194251اآللي التحكمكهر 351 ص10:00-  ص 148:30-11-2020السبت أحمد عرفان

 3 ج 45709341اآللي التحكمكهر 351 ص10:00-  ص 148:30-11-2020السبت سلمه بن ياسر

 4 ج 45709341اآللي التحكمكهر 351 ص10:00-  ص 148:30-11-2020السبت سلمه بن ياسر

 85أ ب 328712الطبيعي والغاز البترول هندسة في الحاسب تطبيقاتهبغ 457 ص10:00-  ص 148:30-11-2020السبت النتيفى على

 84أ ب 305246البترول مكامن هندسةهبغ 460 ص10:00-  ص 148:30-11-2020السبت قناوى مصطفى

منصور الهزاع 14 ب 32576171المواد علم أساسياتهكم 319 ص10:00-  ص 148:30-11-2020السبت

منصور الهزاع 13 ب 56936161المواد علم أساسياتهكم 319 ص10:00-  ص 148:30-11-2020السبت

 1 أ 7630451الخرائط إسقاطهمس 315 ص10:00-  ص 148:30-11-2020السبت بيالنى حسن

بشار بشير 1 أ 168461الرقمية التصويرية للمساحة مقدمةهمس 464 ص10:00-  ص 148:30-11-2020السبت

 91أ ج 5712320الحديثة التصنيع أساليبهمك 411 ص10:00-  ص 148:30-11-2020السبت الريس مجدى

 1/46 أ 33585161التصنيع اقتصادياتصنع 405 م12:00-  ص 1410:30-11-2020السبت الرحمن عتيق

محمد عثمان 3/46 أ 38308271التصنيع اقتصادياتصنع 405 م12:00-  ص 1410:30-11-2020السبت

محمد عثمان 2/46 أ 62290241التصنيع اقتصادياتصنع 405 م12:00-  ص 1410:30-11-2020السبت

 3103636PSATRIالمواد ومقاومة االستاتيكاعمر 414 م12:00-  ص 1410:30-11-2020السبت كمال احمد

 3993932PSATRIالمواد ومقاومة االستاتيكاعمر 414 م12:00-  ص 1410:30-11-2020السبت كمال احمد

عبدالعزيز المهنا 4 أ 37463351والصرف بالمياه اإلمداد أنظمةهمد 447 م12:00-  ص 1410:30-11-2020السبت

عبدالعزيز المهنا 5 أ 37463351والصرف بالمياه اإلمداد أنظمةهمد 447 م12:00-  ص 1410:30-11-2020السبت

 1 أ 53367281والصرف بالمياه اإلمداد أنظمةهمد 447 م12:00-  ص 1410:30-11-2020السبت أمين مهاب

 17 أ 167671المتقدمة التصويرية المساحةهمس 422 م12:00-  ص 1410:30-11-2020السبت الهيف محمد

 7219231PSATRIالحاسب لهندسة الدوائرالكهربائيةكهر 207 م2:00-  م 1412:30-11-2020السبت السنيدى صالح

عادل اليوسف7178936PSATRIالحاسب لهندسة الدوائرالكهربائيةكهر 207 م2:00-  م 1412:30-11-2020السبت

عادل اليوسف7178936PSATRIالحاسب لهندسة الدوائرالكهربائيةكهر 207 م2:00-  م 1412:30-11-2020السبت

صالح الشبيلى 3 ج 1114361والنظم االشارات تحليلكهر 301 م2:00-  م 1412:30-11-2020السبت

صالح الشبيلى 5 ج 1114361والنظم االشارات تحليلكهر 301 م2:00-  م 1412:30-11-2020السبت

 4 ج 1112291والنظم االشارات تحليلكهر 301 م2:00-  م 1412:30-11-2020السبت عالم مبشر

 60 ج 45737171الهندسة في األشكال نمذجةهمك 201 م2:00-  م 1412:30-11-2020السبت الكنانى هشام

 62 ج 45744271الهندسة في األشكال نمذجةهمك 201 م2:00-  م 1412:30-11-2020السبت الكنانى هشام

 61 ج 45744271الهندسة في األشكال نمذجةهمك 201 م2:00-  م 1412:30-11-2020السبت الكنانى هشام

 74 ج 52824231الهندسة في األشكال نمذجةهمك 201 م2:00-  م 1412:30-11-2020السبت الكنانى هشام

 14 ب 33001321الهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 155:30-11-2020األحد العريفي سيف

 5353431PSATRIالهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 155:30-11-2020األحد العريفي سيف

 13 ب 82676311الهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 155:30-11-2020األحد العريفي سيف

 1 أ 36163291الهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 155:30-11-2020األحد السحيبانى عبدالرحمن

 4 أ 37574271الهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 155:30-11-2020األحد السحيبانى عبدالرحمن

 5 أ 61589281الهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 155:30-11-2020األحد السحيبانى عبدالرحمن

 3758232PSATRIالهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 155:30-11-2020األحد السهلي علي

 7009528PSATRIالهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 155:30-11-2020األحد السهلي علي

 3/46 أ 30551341الهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 155:30-11-2020األحد المناع محمد

 الصالة الترفيهية8267437الهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 155:30-11-2020األحد المناع محمد
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 84أ ب 182797اآلبار تسجيالتهبغ 492 م9:00-  م 157:30-11-2020األحد اماو أبيودون

 24 ب 46894161الكيميائية العمليات وسالمة اقتصادياتهكم 418 م9:00-  م 157:30-11-2020األحد الحرباوي مهند

 23 ب 65584201الكيميائية العمليات وسالمة اقتصادياتهكم 418 م9:00-  م 157:30-11-2020األحد الحرباوي مهند

 5 أ 176271221- إنشائي تحليلهمد 360 م9:00-  م 157:30-11-2020األحد الصناديدى حسين

 4 أ 176267251- إنشائي تحليلهمد 360 م9:00-  م 157:30-11-2020األحد السلوم يوسف

شهاب الدين مراد1 أ 176265231- إنشائي تحليلهمد 360 م9:00-  م 157:30-11-2020األحد

 53أ ج 4572812المواد هندسةهمك 254 م9:00-  م 157:30-11-2020األحد الريس مجدى

 55أ ج 4572518المواد هندسةهمك 254 م9:00-  م 157:30-11-2020األحد اعجاز محمد

محمود سليمان 1/62أ ج 4573426المواد هندسةهمك 254 م9:00-  م 157:30-11-2020األحد

 53أ ج 457316المواد هندسةهمك 254 م9:00-  م 157:30-11-2020األحد عرفان مد

 1/54 أ 37776341التصنيع نظمصنع 469 م7:00-  م 165:30-11-2020اإلثنين الرحمن عتيق

 54 أ 37776341التصنيع نظمصنع 469 م7:00-  م 165:30-11-2020اإلثنين الرحمن عتيق

 85أ ب 182677(1) الحفر هندسةهبغ 471 م7:00-  م 165:30-11-2020اإلثنين عبدالفتاح خالد

 84أ ب 182725السطحية والعمليات االصطناعية االنتاج طرقهبغ 482 م7:00-  م 165:30-11-2020اإلثنين النتيفى على

 27 ب 32581251مشتركة عملياتهكم 310 م7:00-  م 165:30-11-2020اإلثنين بالصادق عبدالباسط

 24 ب 77698151مشتركة عملياتهكم 333 م7:00-  م 165:30-11-2020اإلثنين الحرباوي مهند

 23 ب 77712231مشتركة عملياتهكم 333 م7:00-  م 165:30-11-2020اإلثنين الحرباوي مهند

 5335730PSATRI(1) مسلحة خرسانة تصميمهمد 370 م7:00-  م 165:30-11-2020اإلثنين عبادل عارف

محمد الشناق 5335918PSATRI(1) مسلحة خرسانة تصميمهمد 370 م7:00-  م 165:30-11-2020اإلثنين

عبدالرحمن البداح6309521PSATRI(1) مسلحة خرسانة تصميمهمد 370 م7:00-  م 165:30-11-2020اإلثنين

بشار بشير 16 أ 1686111الجغرافية المعلومات لنظم مدخلهمس 465 م7:00-  م 165:30-11-2020اإلثنين

 18 ج 62176241الكهربائية الدوائر اساسياتكهر 201 م9:00-  م 167:30-11-2020اإلثنين الميمان احمد

 44 ج 1072131الكهربائية الدوائر اساسياتكهر 201 م9:00-  م 167:30-11-2020اإلثنين السيف سيف

 23 ج 1074241الكهربائية الدوائر اساسياتكهر 201 م9:00-  م 167:30-11-2020اإلثنين البيشى على

 14 ج 80481371االتصاالت مباديءكهر 320 م9:00-  م 167:30-11-2020اإلثنين الميمان احمد

 19 ج 80481371االتصاالت مباديءكهر 320 م9:00-  م 167:30-11-2020اإلثنين الميمان احمد

 3 ج 13355201االتصاالت مباديءكهر 320 م9:00-  م 167:30-11-2020اإلثنين فوزى احمد

 4 ج 45705291االتصاالت مباديءكهر 320 م9:00-  م 167:30-11-2020اإلثنين الطبيشى عصام

 5 ج 45707191االتصاالت مباديءكهر 320 م9:00-  م 167:30-11-2020اإلثنين الحارثي يحيى

طه معوض85أ ب 328671الرمل انتاج في والتحكم اآلبار تنشيطهبغ 489 م9:00-  م 167:30-11-2020اإلثنين

 6310818PSATRIاألساسات هندسةهمد 483 م9:00-  م 167:30-11-2020اإلثنين الشيناوى عبدالحفيظ

 3752327PSATRIاألساسات هندسةهمد 483 م9:00-  م 167:30-11-2020اإلثنين الشمرانى مصلح

 5338730PSATRIاألساسات هندسةهمد 483 م9:00-  م 167:30-11-2020اإلثنين الشمرانى مصلح

 19 أ 3046351الصور وتفسير بعد عن االستشعار أساسياتهمس 365 م9:00-  م 167:30-11-2020اإلثنين الشيخ احمد آل

 19 أ 5724471الرقمية الصور تحليلهمس 423 م9:00-  م 167:30-11-2020اإلثنين الشيخ احمد آل

 50 ج 52863221الميكانيكية القياساتهمك 321 م9:00-  م 167:30-11-2020اإلثنين سليم بشارات

 52 ج 53092221الميكانيكية القياساتهمك 321 م9:00-  م 167:30-11-2020اإلثنين كوتاتيل زكريا

 91أ ج 5309514الميكانيكية القياساتهمك 321 م9:00-  م 167:30-11-2020اإلثنين كوتاتيل زكريا

 1/46 أ 30410331(1) الصناعية العمليات إدارةصنع 214 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء الرحمن عتيق

 2/46 أ 30410331(1) الصناعية العمليات إدارةصنع 214 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء الرحمن عتيق

 3/46 أ 76637271(1) الصناعية العمليات إدارةصنع 214 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء الرحمن عتيق

 4 ج 38176291الفوتوفولطائية واألنظمة الشمسية الخالياكهر 404 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء العمود عبدالرحمن

 الندوة7770118الطبيعي والغاز البترول لهندسة مقدمةهبغ 251 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء المباركي محمد

طه معوض85أ ب 382949الموانع وسريان المكامن صخور خواصهبغ 361 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء

ماهرالراشد 125928PSATRI(1) الكيميائية الهندسة اسسهكم 201 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء

ماهرالراشد 3711524PSATRI(1) الكيميائية الهندسة اسسهكم 201 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء

ماهرالراشد 6897015PSATRI(1) الكيميائية الهندسة اسسهكم 201 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء

 14 ب 1263201(2) الكيميائية الهندسة اسسهكم 202 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء كمال محمد

 13 ب 37117201(2) الكيميائية الهندسة اسسهكم 202 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء كمال محمد
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ابراهيم المعتاز 22 ب 1343161المياه ومعالجة تحليةهكم 413 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء

عبدالعزيز المطلق24 ب 83151121الكيميائية المصانع في التلوث منعهكم 427 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء

منصور الهزاع 27 ب 7826211الفلزات تدوير وإعادة المعادن استخالصهكم 434 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء

وليد حمداوي 27 ب 7826491الصحي الصرف لمخلفات البيولوجية المعالجةهكم 445 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء

 4 أ 82712231التشييد إدارة و الهندسة في مختارة مواضيعهمد 415 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء محمود بن عبدالرحمن

عبدهللا الماجد1 أ 29497221الجيوتكنيكية المواد تحسينهمد 486 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء

 5 أ 3724191والقانونية المهنية المساحةهمس 473 م7:00-  م 175:30-11-2020الثالثاء الحسن عصمت

 4 ج 32547321الرقمية االتصاالتكهر 422 م9:00-  م 177:30-11-2020الثالثاء الصانع الحميد عبد

 3 ج 76486311القوى الكترونياتكهر 432 م9:00-  م 177:30-11-2020الثالثاء الكحيلي عبدالعزيز

 85أ ب 182718الطبيعي التدفق ذات اآلبار انتاجهبغ 481 م9:00-  م 177:30-11-2020الثالثاء قناوى مصطفى

 5312416PSATRIهيدروليكاهمد 324 م9:00-  م 177:30-11-2020الثالثاء الفيصل فيصل

 5312621PSATRIهيدروليكاهمد 324 م9:00-  م 177:30-11-2020الثالثاء الفيصل فيصل

 5312829PSATRIهيدروليكاهمد 324 م9:00-  م 177:30-11-2020الثالثاء الفيصل فيصل

 50 ج 45746251المواد ميكانيكاهمك 352 م9:00-  م 177:30-11-2020الثالثاء خضير احمد

 52 ج 5977761المواد ميكانيكاهمك 352 م9:00-  م 177:30-11-2020الثالثاء اعجاز محمد

اسامه سليمان 84أ ب 328537الطبيعي والغاز البترول وتخزين نقلهبغ 455 م7:00-  م 185:30-11-2020األربعاء

 15 أ 13635131المساحة لطلبة المياه هندسةهمد 323 م7:00-  م 185:30-11-2020األربعاء الشيخ آل عبدالمحسن

 43 ج 61265121الميكانيكية االهتزازاتهمك 462 م7:00-  م 185:30-11-2020األربعاء خضير احمد

 42 ج 6294081الميكاترونيكسهمك 465 م7:00-  م 185:30-11-2020األربعاء فولي احمد

 53أ ج 1334033الموائع آالتهمك 485 م7:00-  م 185:30-11-2020األربعاء السحيبانى زياد

 55أ ج 1334033الموائع آالتهمك 485 م7:00-  م 185:30-11-2020األربعاء السحيبانى زياد

 52 ج 60852341(2) الميكانيكية الهندسة في مختارة مواضيعهمك 494 م7:00-  م 185:30-11-2020األربعاء االنصارى هانى

 50 ج 60852341(2) الميكانيكية الهندسة في مختارة مواضيعهمك 494 م7:00-  م 185:30-11-2020األربعاء االنصارى هانى

  الصالة الترفيهية6310111االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 187:30-11-2020األربعاء العسكر عبدالعزيز

  الصالة الترفيهية8267817االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 187:30-11-2020األربعاء العسكر عبدالعزيز

 4428136PSATRIاالستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 187:30-11-2020األربعاء الغامدى حسام

 1 أ 82680341االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 187:30-11-2020األربعاء المسلم طارق

 3755835PSATRIاالستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 187:30-11-2020األربعاء السيف عبدالعزيز

 3/46 أ 63099331االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 187:30-11-2020األربعاء السيف عبدالعزيز

 4 أ 865311االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 187:30-11-2020األربعاء اقبال محمد

 5 أ 863301االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 187:30-11-2020األربعاء صديقى نديم

أحمد توكين57 أ 855301االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 187:30-11-2020األربعاء

عبدالرحمن البداحالصالة الترفيهية6006628االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 187:30-11-2020األربعاء

 3 ج 33067271الضوئية األلكترونيات وأنظمة نبائطكهر 410 م7:00-  م 195:30-11-2020الخميس عوض ايهاب

 4 ج 55247321المتجددة الطاقة هندسةكهر 470 م7:00-  م 195:30-11-2020الخميس كو   ونسوك

 84أ ب 328591المكامن محاكاةهبغ 467 م7:00-  م 195:30-11-2020الخميس النتيفى على

 13 ب 33497231تحكم عملياتهكم 414 م7:00-  م 195:30-11-2020الخميس مصطفى عمادالدين

 14 ب 62700251تحكم عملياتهكم 414 م7:00-  م 195:30-11-2020الخميس مصطفى عمادالدين

 7629427PSATRIالنقل أنظمةهمد 430 م7:00-  م 195:30-11-2020الخميس القحطانى خالد

 7629628PSATRIالنقل أنظمةهمد 430 م7:00-  م 195:30-11-2020الخميس القحطانى خالد

 الصالة الترفيهية7630033النقل أنظمةهمد 430 م7:00-  م 195:30-11-2020الخميس العريفي سيف

 1 أ 166291االرصاد ضبط حساباتهمس 331 م7:00-  م 195:30-11-2020الخميس الهيف محمد

بشار بشير 1 أ 3336671الخرائط صناعةهمس 452 م7:00-  م 195:30-11-2020الخميس

 52 أ 65883171(1) التصنيع أساليبصنع 252 م9:00-  م 197:30-11-2020الخميس تليجة المهدي

عبدالعزيز المطلق60 ج 32584151الحسابية الطرقهكم 406 م9:00-  م 197:30-11-2020الخميس

عبدالعزيز المطلق74 ج 56941201الحسابية الطرقهكم 406 م9:00-  م 197:30-11-2020الخميس

 20 أ 73546161والسطحية الجوفية المياه هيدرولوجياهمد 425 م9:00-  م 197:30-11-2020الخميس مرسى ابراهيم
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 15 أ 53371151الطرق هندسةهمد 431 م9:00-  م 197:30-11-2020الخميس السحيبانى عبدالرحمن

 4 أ 53375161الطرق هندسةهمد 431 م9:00-  م 197:30-11-2020الخميس المنصور عبدهللا

 5 أ 63002161الطرق هندسةهمد 431 م9:00-  م 197:30-11-2020الخميس المنصور عبدهللا

 1 أ 72275281الرصف أنظمة وتصميم تحليلهمد 437 م9:00-  م 197:30-11-2020الخميس السليمان حمد

 50 ج 45788301والتحكم المنظومات ديناميكاهمك 364 م9:00-  م 197:30-11-2020الخميس خضير احمد

 1/62أ ج 3267726والتحكم المنظومات ديناميكاهمك 364 م9:00-  م 197:30-11-2020الخميس فولي احمد

 52 ج 59836251والتحكم المنظومات ديناميكاهمك 364 م9:00-  م 197:30-11-2020الخميس البهكلي ثامر

 1/54 أ 30515221البشرية العوامل هندسةصنع 341 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت العبدالكريم سعد

 52 أ 38299181البشرية العوامل هندسةصنع 341 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت العبدالكريم سعد

 4 ج 43307321الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت الزهير أحمد

 3 ج 53737271الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت الزهير أحمد

 14 ج 30467121الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت رامى محمد

 19 ج 43309191الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت رامى محمد

نصر دبار 5 ج 30465111الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت

نصر دبار 18 ج 45715261الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت

 84أ ب 1826110الطبيعي والغاز البترول الستكشاف الجيولوجية المبادىءهبغ 391 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت العربى عارف

 85أ ب 182689(2)  الحفر هندسةهبغ 472 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت الحميضى عماد

 14 ب 56998261الكيميائية التفاعالت هندسةهكم 320 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت اباسعيد احمد

 13 ب 77680251الكيميائية التفاعالت هندسةهكم 320 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت اباسعيد احمد

 7628631PSATRIهيدرولوجياهمد 424 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت الشيخ آل عبدالمحسن

 7628835PSATRIهيدرولوجياهمد 424 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت الشيخ آل عبدالمحسن

 1 أ 39778251(2) المسلحة الخرسانة تصميمهمد 470 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت القرني علي

ياسر أحمد 2 ب 165251الجيوديسيا اساسياتهمس 313 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت

 2 ب 77672111الجيوديسياهمس 314 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت بيالنى حسن

 50 ج 45771171(2) الحرارية الديناميكاهمك 374 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت الشهري حسن

محمد رمضان 50 ج 4577591(2) الحرارية الديناميكاهمك 374 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت

محمد على 55أ ج 5711111(2) الحرارية الديناميكاهمك 374 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت

محمد على 53أ ج 7817325(2) الحرارية الديناميكاهمك 377 ص10:00-  ص 218:30-11-2020السبت

 3/46 أ 51683251السالمة هندسةصنع 449 م12:00-  ص 2110:30-11-2020السبت أحسان رابيل

 1/46 أ 51677211السالمة هندسةصنع 449 م12:00-  ص 2110:30-11-2020السبت هيونغ وو

 2/46 أ 51680201السالمة هندسةصنع 449 م12:00-  ص 2110:30-11-2020السبت هيونغ وو

 5 ج 80494111المنطقي التصميمكهر 208 م12:00-  ص 2110:30-11-2020السبت السيف سيف

 4 ج 75034251المنطقي التصميمكهر 208 م12:00-  ص 2110:30-11-2020السبت السويلم عبدهللا

 3 ج 75610251المنطقي التصميمكهر 208 م12:00-  ص 2110:30-11-2020السبت السويلم عبدهللا

 14 ج 7498961المنطقي التصميمكهر 208 م12:00-  ص 2110:30-11-2020السبت نوح عدنان

 84أ ب 328622اآلبار على والسيطرة واألفقي المائل الحفرهبغ 478 م12:00-  ص 2110:30-11-2020السبت عبدالفتاح خالد

 85أ ب 182776(1) الطبيعي والغاز البترول استكشاف هندسةهبغ 490 م12:00-  ص 2110:30-11-2020السبت العربى عارف

 14 ب 32579301(2) حرارية ديناميكياهكم 206 م12:00-  ص 2110:30-11-2020السبت بومعزه مراد

 12 ب 56925371(2) حرارية ديناميكياهكم 206 م12:00-  ص 2110:30-11-2020السبت بومعزه مراد

 13 ب 56925371(2) حرارية ديناميكياهكم 206 م12:00-  ص 2110:30-11-2020السبت بومعزه مراد

اشرف فرح 45 أ 3335781الصناعية األقمار جيوديسياهمس 413 م12:00-  ص 2110:30-11-2020السبت

 54 أ 33593231بالحاسوب المتكامل التصنيعصنع 461 م2:00-  م 2112:30-11-2020السبت كيندي سانجاي

 1/54 أ 76440151بالحاسوب المتكامل التصنيعصنع 461 م2:00-  م 2112:30-11-2020السبت كيندي سانجاي

 3 ج 130477251 - حرارية ديناميكاهكم 205 م2:00-  م 2112:30-11-2020السبت كمال محمد

 4 ج 156674281 - حرارية ديناميكاهكم 205 م2:00-  م 2112:30-11-2020السبت كمال محمد

 5 ج 173399191 - حرارية ديناميكاهكم 205 م2:00-  م 2112:30-11-2020السبت كمال محمد

 1 أ 76253291الموائع ميكانيكاهمد 320 م2:00-  م 2112:30-11-2020السبت القحطانى أسامة

 4 أ 76257241الموائع ميكانيكاهمد 320 م2:00-  م 2112:30-11-2020السبت القحطانى أسامة

 5 أ 76259121الموائع ميكانيكاهمد 320 م2:00-  م 2112:30-11-2020السبت القحطانى أسامة
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اشرف فرح 2 ب 27481211الهندسة طلبة لغير المساحةهمس 251 م2:00-  م 2112:30-11-2020السبت

اشرف فرح 3 ب 36081211الهندسة طلبة لغير المساحةهمس 251 م2:00-  م 2112:30-11-2020السبت

 18 ج 32557271جدا العالي النطاق ذات المتكاملة الدوائر تصميمكهر 405 م7:00-  م 225:30-11-2020األحد عباس محمد

ياسين خان 23 ج 1229231العالي الجهد هندسةكهر 446 م7:00-  م 225:30-11-2020األحد

 14 ج 8320281اإلشارات ومعالجة االتصاالت في مختارة موضوعاتكهر 468 م7:00-  م 225:30-11-2020األحد الحارثي يحيى

 24 ب 1294131الحركة كمية انتقالهكم 312 م7:00-  م 225:30-11-2020األحد العثمان عثمان

عبدالحميد اجبار 14 ب 56679201الحركة انتقال عملياتهكم 315 م7:00-  م 225:30-11-2020األحد

عبدالحميد اجبار 13 ب 60112141الحركة انتقال عملياتهكم 315 م7:00-  م 225:30-11-2020األحد

 2/77أ ب 827446الكهروكيميائية الهندسةهكم 433 م7:00-  م 225:30-11-2020األحد الحوشان منصور

وليد حمداوي 2/77أ ب 5668211للمياه الكيميائي والتحليل المياه كيمياءهكم 438 م7:00-  م 225:30-11-2020األحد

 4 أ 32644181الصرف ومياه المياه معالجةهمد 448 م7:00-  م 225:30-11-2020األحد خورشيد انوار

 5 أ 57156261الصرف ومياه المياه معالجةهمد 448 م7:00-  م 225:30-11-2020األحد خورشيد انوار

 44 ج 45751101التصنيع أساليبهمك 311 م7:00-  م 225:30-11-2020األحد طه عادل

 50 ج 77416261(1) التصنيع أساليبهمك 312 م7:00-  م 225:30-11-2020األحد طه عادل

 52 ج 77410231(1) التصنيع أساليبهمك 312 م7:00-  م 225:30-11-2020األحد الحارثى نبيل

 55أ ج 7632330الرقمي التحكم آالتهمك 414 م7:00-  م 225:30-11-2020األحد طه عادل

 53أ ج 7632330الرقمي التحكم آالتهمك 414 م7:00-  م 225:30-11-2020األحد طه عادل

 3 ج 1213301والهوائيات الموجات انتشاركهر 423 م9:00-  م 227:30-11-2020األحد كوتي  حمزة

عبدالعزيز الغامدى 13 ب 2186181الفيزيائيه الكيمياء اسسكيم 230 م9:00-  م 227:30-11-2020األحد

عبدالعزيز الغامدى 14 ب 57122291الفيزيائيه الكيمياء اسسكيم 230 م9:00-  م 227:30-11-2020األحد

 27 ب 1827851الطبيعي والغاز البترول اقتصادياتهبغ 491 م9:00-  م 227:30-11-2020األحد العواد مساعد

 4 أ 54625291البيئية الهندسةهمد 444 م9:00-  م 227:30-11-2020األحد رفعت اشرف

اشرف فرح 2752712PSATRIالمكانية القياساتهمس 212 م9:00-  م 227:30-11-2020األحد

اشرف فرح 2809721PSATRIالمكانية القياساتهمس 212 م9:00-  م 227:30-11-2020األحد

 2752824PSATRIالمكانية القياساتهمس 212 م9:00-  م 227:30-11-2020األحد الهيف محمد

 8316422PSATRIالمكانية القياساتهمس 212 م9:00-  م 227:30-11-2020األحد الهيف محمد

 1/62أ ج 3354423الهواء تكييفهمك 444 م9:00-  م 227:30-11-2020األحد النحيط عبدهللا

 91أ ج 5430220القوى محطاتهمك 472 م9:00-  م 227:30-11-2020األحد العرفي جمال

 23 ج 78236101الكهربائية الدوائر تحليلكهر 202 م7:00-  م 235:30-11-2020اإلثنين الفارس فارس

 4 ج 78234271الكهربائية الدوائر تحليلكهر 202 م7:00-  م 235:30-11-2020اإلثنين الحسيني محمد

 23 ج 30029161الكهربائية الدوائر تحليلكهر 212 م7:00-  م 235:30-11-2020اإلثنين الفارس فارس

 14 ج 80483341القوى أنظمة مباديكهر 340 م7:00-  م 235:30-11-2020اإلثنين الدين محي حسن

 19 ج 80483341القوى أنظمة مباديكهر 340 م7:00-  م 235:30-11-2020اإلثنين الدين محي حسن

ياسين خان 18 ج 1182251القوى أنظمة مباديكهر 340 م7:00-  م 235:30-11-2020اإلثنين

ياسين خان 3 ج 45703311القوى أنظمة مباديكهر 340 م7:00-  م 235:30-11-2020اإلثنين

محمد خميس 27 ب 45713101المكامن موانع خواصهبغ 362 م7:00-  م 235:30-11-2020اإلثنين

 13 ب 32625201الفصل عملياتهكم 407 م7:00-  م 235:30-11-2020اإلثنين البشير محمد

 14 ب 57000251الفصل عملياتهكم 407 م7:00-  م 235:30-11-2020اإلثنين البشير محمد

 3/46 أ 1000261الشييد تكلفة تقديرهمد 412 م7:00-  م 235:30-11-2020اإلثنين حميد نايف بن

 2 ب 73542111المائية المنشآتهمد 423 م7:00-  م 235:30-11-2020اإلثنين مرسى ابراهيم

احمد النعيم 3 ب 53828161العميقة األساسات هندسةهمد 484 م7:00-  م 235:30-11-2020اإلثنين

 7624123PSATRIالمواد ميكانيكاهمد 302 م9:00-  م 237:30-11-2020اإلثنين الغامدى حسام

 7624923PSATRIالمواد ميكانيكاهمد 302 م9:00-  م 237:30-11-2020اإلثنين الدغيثر صالح

ياسرالفضل 7624314PSATRIالمواد ميكانيكاهمد 302 م9:00-  م 237:30-11-2020اإلثنين

أحمد توكين7624521PSATRIالمواد ميكانيكاهمد 302 م9:00-  م 237:30-11-2020اإلثنين

 4 ج 65960301االلكترونية الحرب ألساليب مقدمةكهر 419 م7:00-  م 245:30-11-2020الثالثاء العمود عبدالرحمن

 84أ ب 182803اآلبار اختبارات تحليلهبغ 493 م7:00-  م 245:30-11-2020الثالثاء اماو أبيودون
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احمد النعيم 1 أ 61450231(2) جيوتكنيكية هندسةهمد 481 م7:00-  م 245:30-11-2020الثالثاء

 4 أ 53361201(2) جيوتكنيكية هندسةهمد 481 م7:00-  م 245:30-11-2020الثالثاء الشيناوى عبدالحفيظ

 5 أ 53363241(2) جيوتكنيكية هندسةهمد 481 م7:00-  م 245:30-11-2020الثالثاء الشيناوى عبدالحفيظ

 1/62أ ج 7633120(1) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 304 م7:00-  م 245:30-11-2020الثالثاء برويز شاهد

 53أ ج 7632929(1) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 304 م7:00-  م 245:30-11-2020الثالثاء يحيى بن   فيصل

محمود سليمان 55أ ج 7632520(1) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 304 م7:00-  م 245:30-11-2020الثالثاء

 52 ج 45768181(2) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 305 م7:00-  م 245:30-11-2020الثالثاء برويز شاهد

 44 ج 57113231(2) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 305 م7:00-  م 245:30-11-2020الثالثاء برويز شاهد

 50 ج 45777321(2) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 305 م7:00-  م 245:30-11-2020الثالثاء البهكلى عصام

 3/46 أ 27422301التصنيع موادصنع 251 م9:00-  م 247:30-11-2020الثالثاء انور ساكيب

 57 أ 29310261التصنيع موادصنع 251 م9:00-  م 247:30-11-2020الثالثاء انور ساكيب

 54 أ 72346371واالبتكار المنتج تصميمصنع 301 م9:00-  م 247:30-11-2020الثالثاء عبدالغني عماد

 52 أ 72346371واالبتكار المنتج تصميمصنع 301 م9:00-  م 247:30-11-2020الثالثاء عبدالغني عماد

 52 أ 83006341واالبتكار المنتج تصميمصنع 301 م9:00-  م 247:30-11-2020الثالثاء عبدالغني عماد

 1/54 أ 83006341واالبتكار المنتج تصميمصنع 301 م9:00-  م 247:30-11-2020الثالثاء عبدالغني عماد

 1/46 أ 30521201(2) التصنيع اساليبصنع 352 م9:00-  م 247:30-11-2020الثالثاء الفيفى عبدهللا

 2/46 أ 76649201(2) التصنيع اساليبصنع 352 م9:00-  م 247:30-11-2020الثالثاء الفيفى عبدهللا

 24 ب 32570141الحرارة انتقال عملياتهكم 317 م9:00-  م 247:30-11-2020الثالثاء بومعزه مراد

 23 ب 56930161الحرارة انتقال عملياتهكم 317 م9:00-  م 247:30-11-2020الثالثاء بومعزه مراد

 27 ب 77744271الحرارة أنتقالهكم 334 م9:00-  م 247:30-11-2020الثالثاء العثمان عثمان

 18 ج 70313221االتصاالت شبكاتكهر 482 م7:00-  م 255:30-11-2020األربعاء المخضوب نايف

 13 ب 2232101التخصص غير لطلبة االلي التحليلكيم 350 م7:00-  م 255:30-11-2020األربعاء الطمره سعد

 14 ب 57072291التخصص غير لطلبة االلي التحليلكيم 350 م7:00-  م 255:30-11-2020األربعاء رافع محمد

 55أ ج 7688735( السيارات ) العربات هندسةهمك 469 م9:00-  م 257:30-11-2020األربعاء البهكلى عصام

 53أ ج 7688735( السيارات ) العربات هندسةهمك 469 م9:00-  م 257:30-11-2020األربعاء البهكلى عصام

 1/62أ ج 6303210الحسابية الموائع ديناميكا في مقدمةهمك 481 م9:00-  م 257:30-11-2020األربعاء صادق شريف

 4 ج 32545111الرقمية اإلشارات معالجةكهر 420 م7:00-  م 265:30-11-2020الخميس الدايل عمر

عبدالودود خان 45 أ 33422101للمهندسين االتصال مهاراتنجم 108 م7:00-  م 265:30-11-2020الخميس

 3 ب 73567421التقنية الكتابةنجم 110 م7:00-  م 265:30-11-2020الخميس الهدلق طارق

 2 ب 73567421التقنية الكتابةنجم 110 م7:00-  م 265:30-11-2020الخميس الهدلق طارق

محمد محسن 7356339PSATRIالتقنية الكتابةنجم 110 م7:00-  م 265:30-11-2020الخميس

محمد محسن الصالة الترفيهية7356536التقنية الكتابةنجم 110 م7:00-  م 265:30-11-2020الخميس

ابراهيم العايد 21 ب 71359431والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس

ابراهيم العايد 22 ب 71359431والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس

ابراهيم العايد 14 ب 71361511والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس

ابراهيم العايد 13 ب 71361511والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس

ابراهيم العايد 5 أ 71381461والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس

ابراهيم العايد 4 أ 71381461والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس

 57 أ 71357461والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس العرفى رضا

 11 ب 71357461والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس العرفى رضا

 7137148PSATRIوالتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس العرفى رضا

 7137148PSATRIوالتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس العرفى رضا

 الصالة الترفيهية7137351والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس العرفى رضا

 الصالة الترفيهية7137351والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس العرفى رضا

 3 ب 71375441والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس العرفى رضا

 2 ب 71375441والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس العرفى رضا
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عبدالودود خان 2/46 أ 71355551والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس

عبدالودود خان 3/46 أ 71355551والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس

عبدالودود خان 1/46 أ 71363461والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس

عبدالودود خان 52 أ 71363461والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس

عبدالودود خان 1/54 أ 71387521والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس

عبدالودود خان 54 أ 71387521والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس

محمد محسن 23 ب 71377361والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس

محمد محسن 24 ب 71377361والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس

محمد محسن 1 أ 71389401والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس

محمد محسن 16 أ 71389401والتخاطب اللغةنجم 109 م9:00-  م 267:30-11-2020الخميس

 8334613PSATRIالهندسية المشاريع ادارةهعم 402 ص10:00-  ص 288:30-11-2020السبت الجضعي سعد

 4407134PSATRIالهندسية االدارةهعم 404 ص10:00-  ص 288:30-11-2020السبت الجضعي سعد

 13 ب 82582311الهندسية االدارةهعم 404 ص10:00-  ص 288:30-11-2020السبت الجضعي سعد

 8258633PSATRIالهندسية االدارةهعم 404 ص10:00-  ص 288:30-11-2020السبت الجضعي سعد

 الصالة الترفيهية4407335الهندسية االدارةهعم 404 ص10:00-  ص 288:30-11-2020السبت محمود بن عبدالرحمن

 3/46 أ 82584331الهندسية االدارةهعم 404 ص10:00-  ص 288:30-11-2020السبت محمود بن عبدالرحمن

 4 أ 30543251الهندسية االدارةهعم 404 ص10:00-  ص 288:30-11-2020السبت وعله بن فهد

 5 أ 33007131الهندسية االدارةهعم 404 ص10:00-  ص 288:30-11-2020السبت وعله بن فهد

 37 أ 77670131التصويرية المساحةهمس 321 ص10:00-  ص 288:30-11-2020السبت الحسن عصمت

 4 ج 78238261(2) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 204 م12:00-  ص 2810:30-11-2020السبت كوتي  حمزة

 5 ج 80479151(2) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 204 م12:00-  ص 2810:30-11-2020السبت كوتي  حمزة

 3/46 أ 30025261(2) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 214 م12:00-  ص 2810:30-11-2020السبت البيشى على

 27 ب 1278211الطبيعي والغاز البترول لطلبة -حرارية ديناميكاهكم 304 م12:00-  ص 2810:30-11-2020السبت المبدل فهد

 15 أ 13711131لطلبةالمساحة - الخرسانية المنشآت اساسياتهمد 363 م12:00-  ص 2810:30-11-2020السبت الحداد محمد

 4 ج 1126301الكهربائية والمكائن الدوائركهر 308 م2:00-  م 2812:30-11-2020السبت الفياض خالد

 3 ج 62698261الكهربائية والمكائن الدوائركهر 308 م2:00-  م 2812:30-11-2020السبت الفياض خالد

 1 أ 1016301المرور هندسةهمد 436 م2:00-  م 2812:30-11-2020السبت المناع محمد

 1/62أ ج 148620الطبيعي والغاز لطلبةالبترول-الهندسةالميكانيكيةهمك 340 م2:00-  م 2812:30-11-2020السبت البداح عبدالمحسن

 13 ب 76153201المواد هندسة أساسياتهكم 219 م7:00-  م 295:30-11-2020األحد الحوشان منصور

 14 ب 76155281المواد هندسة أساسياتهكم 219 م7:00-  م 295:30-11-2020األحد الحوشان منصور

 4 ج 43311311الرقمية التحكم نظمكهر 483 م9:00-  م 297:30-11-2020األحد أحمد عرفان

 24 ب 1349101المتجانسة غير المفاعالت هندسةهكم 426 م9:00-  م 297:30-11-2020األحد المصري وحيد

عبدالعزيز المطلق23 ب 78258121والطاقة الكيميائية الصناعاتهكم 429 م9:00-  م 297:30-11-2020األحد

 4 أ 73587291الحديدية السكك هندسةهمد 435 م9:00-  م 297:30-11-2020األحد السهلي علي

شهاب الدين مراد1 أ 1048151المعدنية االنشاءاتهمد 473 م9:00-  م 297:30-11-2020األحد

 1/62أ ج 5711822الهواء ديناميكاهمك 431 م9:00-  م 297:30-11-2020األحد النحيط عبدهللا

 63 ج 76479551والبيئة الهندسةهعم 203 م5:30-  م 304:30-11-2020اإلثنين رفعت اشرف

 66 ج 76479551والبيئة الهندسةهعم 203 م5:30-  م 304:30-11-2020اإلثنين رفعت اشرف

 74 ج 76479551والبيئة الهندسةهعم 203 م5:30-  م 304:30-11-2020اإلثنين رفعت اشرف

 60 ج 26463451والبيئة الصناعةهعم 302 م5:30-  م 304:30-11-2020اإلثنين أمين مهاب

 61 ج 26463451والبيئة الصناعةهعم 302 م5:30-  م 304:30-11-2020اإلثنين أمين مهاب

 62 ج 26463451والبيئة الصناعةهعم 302 م5:30-  م 304:30-11-2020اإلثنين أمين مهاب

عبدالعزيز المهنا 66 ج 71197301والبيئة الهندسةهعم 203 م7:00-  م 306:00-11-2020اإلثنين

عبدالعزيز المهنا 63 ج 71197301والبيئة الهندسةهعم 203 م7:00-  م 306:00-11-2020اإلثنين

عبدالعزيز المهنا 74 ج 73485251والبيئة الهندسةهعم 203 م7:00-  م 306:00-11-2020اإلثنين

 60 ج 37564451والبيئة الصناعةهعم 302 م7:00-  م 306:00-11-2020اإلثنين أمين مهاب

 61 ج 37564451والبيئة الصناعةهعم 302 م7:00-  م 306:00-11-2020اإلثنين أمين مهاب

 62 ج 37564451والبيئة الصناعةهعم 302 م7:00-  م 306:00-11-2020اإلثنين أمين مهاب
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عبدالعزيز المهنا 60 ج 73486451والبيئة الهندسةهعم 203 م8:30-  م 307:30-11-2020اإلثنين

عبدالعزيز المهنا 61 ج 73486451والبيئة الهندسةهعم 203 م8:30-  م 307:30-11-2020اإلثنين

عبدالعزيز المهنا 62 ج 73486451والبيئة الهندسةهعم 203 م8:30-  م 307:30-11-2020اإلثنين

 63 ج 71198511والبيئة الهندسةهعم 203 م8:30-  م 307:30-11-2020اإلثنين أمين مهاب

 66 ج 71198511والبيئة الهندسةهعم 203 م8:30-  م 307:30-11-2020اإلثنين أمين مهاب

 74 ج 71198511والبيئة الهندسةهعم 203 م8:30-  م 307:30-11-2020اإلثنين أمين مهاب

 2/46 أ 65889191التلقائي التحكم انظمةصنع 337 م9:00-  م 307:30-11-2020اإلثنين صالح   بشير

 1/46 أ 33564191التلقائي التحكم انظمةصنع 337 م9:00-  م 307:30-11-2020اإلثنين السمحان على

 19 ج 3805271الكهربائية الهندسة في الحسابية الطرائقكهر 211 م9:00-  م 307:30-11-2020اإلثنين سيف وضاح

 23 ج 13208131المساحة لطلبة االشارات تحليلكهر 329 م9:00-  م 307:30-11-2020اإلثنين الدايل عمر

محمد خميس 85أ ب 328517الطبيعي الغاز مكامن هندسةهبغ 366 م9:00-  م 307:30-11-2020اإلثنين

اسامه سليمان 84أ ب 328656الطبيعي الغاز انتاج هندسةهبغ 484 م9:00-  م 307:30-11-2020اإلثنين

 4 ج C27521321++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م9:00-  م 307:30-11-2020اإلثنين تلبه احمد

 3 ج C38048321++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م9:00-  م 307:30-11-2020اإلثنين تلبه احمد

 14 ب C27518331++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م9:00-  م 307:30-11-2020اإلثنين الفياض خالد

 13 ب C27519271++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م9:00-  م 307:30-11-2020اإلثنين الفياض خالد

 18 ج C27523251++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م9:00-  م 307:30-11-2020اإلثنين الشهراني عبدالرحمن

 14 ج C62174161++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م9:00-  م 307:30-11-2020اإلثنين الشهراني عبدالرحمن

 6125211PSATRIاإلنشائية المواد واختبار خواصهمد 306 م9:00-  م 307:30-11-2020اإلثنين الحزيمى عبدالرحمن

 6125422PSATRIاإلنشائية المواد واختبار خواصهمد 306 م9:00-  م 307:30-11-2020اإلثنين الحزيمى عبدالرحمن

عبدالعزيز النغيمش 5311227PSATRIاإلنشائية المواد واختبار خواصهمد 306 م9:00-  م 307:30-11-2020اإلثنين

 52 أ 13652151الصناعية التسهيالت تصميمصنع 450 م7:00-  م 015:30-12-2020الثالثاء صالح   بشير

 1/54 أ 76437231الصناعية التسهيالت تصميمصنع 450 م7:00-  م 015:30-12-2020الثالثاء صالح   بشير

 74 ج 15806321الحاسوب برمجةهعم 209 م7:00-  م 015:30-12-2020الثالثاء القحطانى خالد

 60 ج 15806321الحاسوب برمجةهعم 209 م7:00-  م 015:30-12-2020الثالثاء القحطانى خالد

 62 ج 15809301الحاسوب برمجةهعم 209 م7:00-  م 015:30-12-2020الثالثاء القحطانى خالد

 61 ج 15809301الحاسوب برمجةهعم 209 م7:00-  م 015:30-12-2020الثالثاء القحطانى خالد

 74 ج 2250261الحاسوب برمجةهعم 209 م9:00-  م 017:30-12-2020الثالثاء محمود أصف

 62 ج 2259301الحاسوب برمجةهعم 209 م9:00-  م 017:30-12-2020الثالثاء بالصادق عبدالباسط

 63 ج 2259301الحاسوب برمجةهعم 209 م9:00-  م 017:30-12-2020الثالثاء بالصادق عبدالباسط

عبدالحميد اجبار 61 ج 2256291الحاسوب برمجةهعم 209 م9:00-  م 017:30-12-2020الثالثاء

عبدالحميد اجبار 60 ج 2256291الحاسوب برمجةهعم 209 م9:00-  م 017:30-12-2020الثالثاء

العال ابو محمد18 ج 1202261الصغرى المعالجات في مقدمةكهر 353 م7:00-  م 025:30-12-2020األربعاء

العال ابو محمد3 ج 38063281الصغرى المعالجات في مقدمةكهر 353 م7:00-  م 025:30-12-2020األربعاء

العال ابو محمد4 ج 43831321الصغرى المعالجات في مقدمةكهر 353 م7:00-  م 025:30-12-2020األربعاء

احمد السلوم 23 ج 32531171(2) للطاقة الكهروميكانيكي التحويلكهر 431 م7:00-  م 025:30-12-2020األربعاء

 2983138PSATRIالديناميكاهعم 202 م7:00-  م 025:30-12-2020األربعاء خضير احمد

 2983340PSATRIالديناميكاهعم 202 م7:00-  م 025:30-12-2020األربعاء أراس   ايوب

 الصالة الترفيهية3747637الديناميكاهعم 202 م7:00-  م 025:30-12-2020األربعاء زيتون عبيده

محمد رمضان 14 ب 37434401الديناميكاهعم 202 م7:00-  م 025:30-12-2020األربعاء

محمد رمضان 16 ب 37434401الديناميكاهعم 202 م7:00-  م 025:30-12-2020األربعاء

 13 ب 73366331الديناميكاهعم 202 م7:00-  م 025:30-12-2020األربعاء عرفان مد

 2/46 أ 37039171التجارب وتحليل تصميمصنع 333 م9:00-  م 027:30-12-2020األربعاء رجب أدهم

 1/46 أ 30518111التجارب وتحليل تصميمصنع 333 م9:00-  م 027:30-12-2020األربعاء أحمد   شفيق

 3/46 أ 76410291(2) الصناعية العمليات ادارةصنع 314 م7:00-  م 035:30-12-2020الخميس الحيدري لطفي

 57 أ 83009161والصيانة الموثوقية هندسةصنع 438 م7:00-  م 035:30-12-2020الخميس الشايع عادل

 1/54 أ 38313211والصيانة الموثوقية هندسةصنع 438 م7:00-  م 035:30-12-2020الخميس عبدالغني عماد

 52 أ 33597231والصيانة الموثوقية هندسةصنع 438 م7:00-  م 035:30-12-2020الخميس عباس هيثم

 54 أ 72349161والصيانة الموثوقية هندسةصنع 438 م7:00-  م 035:30-12-2020الخميس عباس هيثم

10 من 9 صفحة



جامعة الملك سعود

كلية الهندسة

جدول االختبار الفصلي الثاني

 هـ1442الفصل الدراسي األول 

الشعبةالمقرر اسمالمقررالفترةالتاريخاليوم
عدد

المسجلين
المحاضرالقاعة

 27 ب 57013201(1)الكيميائية الهندسة في مختارة مواضيعهكم 422 م7:00-  م 035:30-12-2020الخميس فقيها انيس

وليد حمداوي 23 ب 57104231(1)الكيميائية الهندسة في مختارة مواضيعهكم 422 م7:00-  م 035:30-12-2020الخميس

 15 أ 71172191الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس ابراهيم سعد

شيخ طيب 14 ب 37327271الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس

شيخ طيب 23 ب 37329211الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس

شيخ طيب 24 ب 45406211الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس

شيخ طيب 13 ب 71153261الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس

شيخ طيب 57 أ 71163271الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس

شيخ طيب 52 أ 71176271الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس

 1 أ 37323231الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس خان عابد

 16 أ 37325241الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس خان عابد

 4 أ 71157231الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس خان عابد

 5 أ 71167231الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس خان عابد

 2/46 أ 71174251الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس خان عابد

 1/54 أ 82684251الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس خان عابد

 3 ج 37316261الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس الخطيب عاهد

 18 ج 37319251الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس الخطيب عاهد

 23 ج 37333251الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس الخطيب عاهد

 4 ج 45395291الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس الخطيب عاهد

 44 ج 71165241الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس الخطيب عاهد

 14 ج 82682221الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس الخطيب عاهد

 1/46 أ 71161241الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس نجيب عبدهللا

 3/46 أ 71170251الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس نجيب عبدهللا

 11 ب 71178231الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس نجيب عبدهللا

 54 أ 71195251الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس نجيب عبدهللا

 50 ج 71155241الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس الكنانى هشام

 52 ج 71159211الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م9:00-  م 037:30-12-2020الخميس الكنانى هشام

 74 ج 33522191بالحاسوب الكيميائية العمليات تصميمهكم 412 م9:00-  م 067:30-12-2020األحد الربيعه عبدالرحمن

 61 ج 57099161بالحاسوب الكيميائية العمليات تصميمهكم 412 م9:00-  م 067:30-12-2020األحد الربيعه عبدالرحمن

10 من 10 صفحة


