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 4 ج 434111الموصالت أشباه نبائطكهر 403 م11:00-  م 109:30-04-2022األحد العمود عبدالرحمن

 3 ج 764051الالسلكية االتصاالتكهر 463 م11:00-  م 109:30-04-2022األحد التميمى ماجد

 2/77أ ب 73429للبترول المحسن اإلنتاجهبغ 464 م11:00-  م 109:30-04-2022األحد قناوى مصطفى

 2/77أ ب 32990للبترول المحسن اإلنتاجهبغ 465 م11:00-  م 109:30-04-2022األحد قناوى مصطفى

 52 أ C305381++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م11:00-  م 109:30-04-2022األحد تلبه احمد

 3/46 أ C454711++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م11:00-  م 109:30-04-2022األحد تلبه احمد

 1/54 أ C304591++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م11:00-  م 109:30-04-2022األحد الفياض خالد

 2/46 أ C304611++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م11:00-  م 109:30-04-2022األحد الشهراني عبدالرحمن

 1/46 أ C306501++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م11:00-  م 109:30-04-2022األحد الشهراني عبدالرحمن

عبدالعزيز المطلق27 ب 753411والطاقة الكيميائية الصناعاتهكم 429 م11:00-  م 109:30-04-2022األحد

 3 ب 454281لطلبةالمساحة - الخرسانية المنشآت اساسياتهمد 363 م11:00-  م 109:30-04-2022األحد الحداد محمد

شهاب الدين مراد1 أ 471901المعدنية االنشاءاتهمد 473 م11:00-  م 109:30-04-2022األحد

 55أ ج 6208الموائع آالتهمك 485 م11:00-  م 109:30-04-2022األحد سليم بشارات

 2/46 أ 805251العمل بيئة تصميمصنع 486 م11:00-  م 119:30-04-2022اإلثنين العيسى فيصل

 52 أ 625961البشرية العوامل هندسةصنع 341 م11:00-  م 129:30-04-2022الثالثاء العبدالكريم سعد

 13 ب 507321(2) حرارية ديناميكياهكم 206 م11:00-  م 129:30-04-2022الثالثاء كمال محمد

 14 ب 670021(2) حرارية ديناميكياهكم 206 م11:00-  م 129:30-04-2022الثالثاء كمال محمد

صالح السنيدي3 ج 642081الحاسب لهندسة الدوائرالكهربائيةكهر 207 م11:00-  م 139:30-04-2022األربعاء

عادل اليوسف4 ج 642041الحاسب لهندسة الدوائرالكهربائيةكهر 207 م11:00-  م 139:30-04-2022األربعاء

اسامه سليمان 2/77أ ب 33011الطبيعي الغاز انتاج هندسةهبغ 484 م11:00-  م 139:30-04-2022األربعاء

 3/46 أ 586321السالمة هندسةصنع 449 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس المهيدب ابراهيم

 3/46 أ 487511السالمة هندسةصنع 449 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس العيسى فيصل

 2/46 أ 664101السالمة هندسةصنع 449 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس المعطاني محمد

 2/46 أ 805011السالمة هندسةصنع 449 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس المعطاني محمد

 2/77أ ب 17308الطبيعي والغاز البترول الستكشاف الجيولوجية المبادىءهبغ 391 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس الشين عارف

 85أ ب 32982اآلبار على والسيطرة واألفقي المائل الحفرهبغ 478 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس عبدالفتاح خالد

 2/77أ ب 17351(1) الطبيعي والغاز البترول استكشاف هندسةهبغ 490 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس الشين عارف

 84أ ب 17362(2) الطبيعي والغاز البترول استكشاف هندسةهبغ 494 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس الشين عارف

 4470PSATRI(1) الكيميائية الهندسة اسسهكم 201 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس كمال محمد

 57197PSATRI(1) الكيميائية الهندسة اسسهكم 201 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس كمال محمد

 60615PSATRI(1) الكيميائية الهندسة اسسهكم 201 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس كمال محمد

 27 ب 47441المتجانسة غير المفاعالت هندسةهكم 426 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس المصري وحيد

 27 ب 717411المتجانسة غير المفاعالت هندسةهكم 426 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس المصري وحيد

 4 أ 377591هيدرولوجياهمد 424 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس الشيخ آل عبدالمحسن

 5 أ 473781هيدرولوجياهمد 424 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس الشيخ آل عبدالمحسن

عبدالعزيز النغيمش 1 أ 804581الخرسانة تكنولوجياهمد 477 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس

 3 ب 342901الجيوماتيكية للهندسة مدخلهمس 312 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس الحسن عصمت

اشرف فرح 32 أ 322131الصناعية األقمار جيوديسياهمس 413 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس

 52 ج 465411الحرارية الموائع منظوماتهمك 376 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس الرشيد محمد

عبدالرحمن الليثى 52 ج 716631الحرارية الموائع منظوماتهمك 379 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس

محمد على 50 ج 716531الحرارية الموائع منظوماتهمك 379 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس

 53أ ج 66941الموائع ميكانيكاهمك 384 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس السالم خالد

 55أ ج 66943الموائع ميكانيكاهمك 384 م11:00-  م 149:30-04-2022الخميس صادق شريف

 2/46 أ 706691التجارب وتحليل تصميمصنع 333 م11:00-  م 179:30-04-2022األحد المهيدب ابراهيم

 1/46 أ 767801التجارب وتحليل تصميمصنع 333 م11:00-  م 179:30-04-2022األحد أحمد   شفيق

فهد القحطاني 3/46 أ 533001التجارب وتحليل تصميمصنع 333 م11:00-  م 179:30-04-2022األحد

فهد القحطاني 52 أ 804961التجارب وتحليل تصميمصنع 333 م11:00-  م 179:30-04-2022األحد

 4 ج 449201الصغرى المعالجات في مقدمةكهر 353 م11:00-  م 179:30-04-2022األحد الدويش خالد
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العال ابو محمد4 ج 739661الصغرى المعالجات في مقدمةكهر 353 م11:00-  م 179:30-04-2022األحد

 الصالة الترفيهية35229الكيميائية التفاعالت هندسةهكم 320 م11:00-  م 179:30-04-2022األحد اباسعيد احمد

 الصالة الترفيهية53914الكيميائية التفاعالت هندسةهكم 320 م11:00-  م 179:30-04-2022األحد اباسعيد احمد

 3 ب 669541الجيوديسياهمس 314 م11:00-  م 179:30-04-2022األحد بيالنى حسن

 55أ ج 66939(2) الحرارية الديناميكاهمك 377 م11:00-  م 179:30-04-2022األحد الشهري حسن

محمد على 53أ ج 66934(2) الحرارية الديناميكاهمك 377 م11:00-  م 179:30-04-2022األحد

 1/54 أ 357711الصناعية المعلومات أنظمةصنع 462 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء الشربيني أحمد

 1/54 أ 487691الصناعية المعلومات أنظمةصنع 462 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء الشربيني أحمد

 4 ج 765811والتماثلية الرقمية اإللكترونية الدوائركهر 400 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء الغيهب عبدهللا

 3 ج 56621والهوائيات الموجات انتشاركهر 423 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء كوتي  حمزة

ياسين خان 18 ج 485981القوى أنظمة حمايةكهر 449 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء

 2/77أ ب 32270الطبيعي الغاز مكامن هندسةهبغ 366 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء القحطاني فهد

 3/46 أ 356611الديناميكاهعم 202 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء أراس   ايوب

بسام البسام الصالة الترفيهية6121الديناميكاهعم 202 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء

بسام البسام الصالة الترفيهية29650الديناميكاهعم 202 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء

 6151PSATRIالديناميكاهعم 202 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء اللحيدان  خالد

 13597PSATRIالديناميكاهعم 202 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء اللحيدان  خالد

 2/46 أ 351381الديناميكاهعم 202 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء عرفان مد

 2/46 أ 471861الديناميكاهعم 202 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء عرفان مد

 27 ب 717221العمليات سالمةهكم 336 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء الحرباوي مهند

 27 ب 717271العمليات سالمةهكم 336 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء الحرباوي مهند

 1 أ 471881الشييد تكلفة تقديرهمد 412 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء حميد نايف بن

 4 أ 789781العميقة األساسات هندسةهمد 484 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء المهيدب عبدهللا

 55أ ج 50831اآلالت ميكانيكاهمك 363 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء أراس   ايوب

 53أ ج 12926اآلالت ميكانيكاهمك 363 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء العبدالجبار عبدالحميد

 1/62أ ج 54028الطيران ميكانيكا في مقدمةهمك 432 م11:00-  م 199:30-04-2022الثالثاء النحيط عبدهللا

 63489PSATRIوالبيئة الهندسةهعم 203 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء العلى  عبدالرحمن

 63489PSATRIوالبيئة الهندسةهعم 203 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء العلى  عبدالرحمن

 الصالة الترفيهية63492والبيئة الهندسةهعم 203 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء العلى  عبدالرحمن

 الصالة الترفيهية63492والبيئة الهندسةهعم 203 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء العلى  عبدالرحمن

 52 أ 638841والبيئة الهندسةهعم 203 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء العلى  عبدالرحمن

 1/54 أ 638841والبيئة الهندسةهعم 203 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء العلى  عبدالرحمن

 2/46 أ 792151والبيئة الهندسةهعم 203 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء العلى  عبدالرحمن

 3/46 أ 792151والبيئة الهندسةهعم 203 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء العلى  عبدالرحمن

عبدالعزيز المهنا 4 أ 634861والبيئة الهندسةهعم 203 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء

عبدالعزيز المهنا 5 أ 634861والبيئة الهندسةهعم 203 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء

عبدالعزيز المهنا 15 أ 792141والبيئة الهندسةهعم 203 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء

عبدالعزيز المهنا 16 أ 792141والبيئة الهندسةهعم 203 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء

 13 ب 641881والبيئة الهندسةهعم 203 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء أمين مهاب

 14 ب 641881والبيئة الهندسةهعم 203 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء أمين مهاب

 2 ب 759881والبيئة الهندسةهعم 203 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء أمين مهاب

 3 ب 759881والبيئة الهندسةهعم 203 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء أمين مهاب

عبدالعزيز المهنا 1 أ 336801والبيئة الصناعةهعم 302 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء

 32 أ 702931المساحة لطلبة المياه هندسةهمد 323 م11:00-  م 209:30-04-2022األربعاء الشيخ آل عبدالمحسن
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 52 أ 2487091- الصناعية العمليات تحليلصنع 322 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس الحيدري لطفي

 1/46 أ 2532971- الصناعية العمليات تحليلصنع 322 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس مراد مهدي

 2/46 أ 2804931- الصناعية العمليات تحليلصنع 322 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس مراد مهدي

 3/46 أ 2805041- الصناعية العمليات تحليلصنع 322 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس مراد مهدي

 1/54 أ 805281باإلضافة التصنيع تقنياتصنع 488 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس التميمي  عبدالسالم

 68094PSATRI(1) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 203 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس الشافعى ابراهيم

 80716PSATRI(1) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 203 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس الشافعى ابراهيم

 68100PSATRI(1) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 203 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس شتا عبدالفتاح

 80460PSATRI(1) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 203 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس شتا عبدالفتاح

احمد السلوم 3 ج 770461(2) للطاقة الكهروميكانيكي التحويلكهر 430 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس

 2/77أ ب 17328(2)  الحفر هندسةهبغ 472 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس الحميضى عماد

 2/77أ ب 73304(2) الحفر هندسةهبغ 474 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس الحميضى عماد

 85أ ب 31881الحركة انتقال عملياتهكم 315 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس العنزي يوسف

 27 ب 321271المادة انتقال عملياتهكم 318 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس طالب بن عبدالعزيز

 27 ب 719611المادة أنتقالهكم 335 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس طالب بن عبدالعزيز

 27 ب 719631المادة أنتقالهكم 335 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس طالب بن عبدالعزيز

 60 ج 352351بالحاسوب الكيميائية العمليات تصميمهكم 412 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس الربيعه عبدالرحمن

 61 ج 352351بالحاسوب الكيميائية العمليات تصميمهكم 412 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس الربيعه عبدالرحمن

 62 ج 507341بالحاسوب الكيميائية العمليات تصميمهكم 412 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس الربيعه عبدالرحمن

 63 ج 507341بالحاسوب الكيميائية العمليات تصميمهكم 412 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس الربيعه عبدالرحمن

 الصالة الترفيهية35655الموائع ميكانيكاهمد 320 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس النحيت علي

 الصالة الترفيهية75806الموائع ميكانيكاهمد 320 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس النحيت علي

 1 أ 468061التشييد واساليب معداتهمد 417 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس حميد نايف بن

 53أ ج 47164(1) الحرارية الديناميكاهمك 371 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس زيتون عبيده

 55أ ج 34456(1) الحرارية الديناميكاهمك 371 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس السيد محمود

50 ج 810071الحرارة انتقالهمك 375 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس

سامى الصانع 52 ج 716261الحرارة انتقالهمك 378 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس

 50 ج 716241الحرارة انتقالهمك 378 م11:00-  م 219:30-04-2022الخميس المجاهد عبدالعزيز

 33617PSATRIالهندسي االقتصادهعم 403 م6:30-  م 085:00-05-2022األحد العريفي سيف

 37172PSATRIالهندسي االقتصادهعم 403 م6:30-  م 085:00-05-2022األحد العريفي سيف

 14 ب 477881الهندسي االقتصادهعم 403 م6:30-  م 085:00-05-2022األحد العريفي سيف

 1 أ 421391الهندسي االقتصادهعم 403 م6:30-  م 085:00-05-2022األحد السهلي علي

 4 أ 421431الهندسي االقتصادهعم 403 م6:30-  م 085:00-05-2022األحد السهلي علي

 5 أ 793391الهندسي االقتصادهعم 403 م6:30-  م 085:00-05-2022األحد السهلي علي

 3/46 أ 351901الهندسي االقتصادهعم 403 م6:30-  م 085:00-05-2022األحد المناع محمد

 2/46 أ 477751الهندسي االقتصادهعم 403 م6:30-  م 085:00-05-2022األحد المناع محمد

 52 أ 692951الهندسي االقتصادهعم 403 م6:30-  م 085:00-05-2022األحد المناع محمد

 3 ج 669661المواد هندسة أساسياتهكم 219 م6:30-  م 085:00-05-2022األحد الحوشان منصور

 4 ج 669681المواد هندسة أساسياتهكم 219 م6:30-  م 085:00-05-2022األحد الحوشان منصور

 13 ب 786141الكيميائية العمليات اقتصادياتهكم 420 م6:30-  م 085:00-05-2022األحد جمعه عبدالرحمن

 الصالة الترفيهية180456- إنشائي تحليلهمد 360 م6:30-  م 085:00-05-2022األحد الصناديدى حسين

 الصالة الترفيهية166359- إنشائي تحليلهمد 360 م6:30-  م 085:00-05-2022األحد السلوم يوسف

شهاب الدين مرادالصالة الترفيهية147362- إنشائي تحليلهمد 360 م6:30-  م 085:00-05-2022األحد

 54 أ 664131والصيانة الموثوقية هندسةصنع 438 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين الخليل باسم

 52 أ 357571والصيانة الموثوقية هندسةصنع 438 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين القحطاني مجدل

 52 أ 767771والصيانة الموثوقية هندسةصنع 438 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين القحطاني مجدل
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 2/46 أ 804721التصنيع نظمصنع 469 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين الرحمن عتيق

 2/46 أ 804751التصنيع نظمصنع 469 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين الرحمن عتيق

 3 ج 461311االتصاالت مباديءكهر 320 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين الطبيشى عصام

 4 ج 130861االتصاالت مباديءكهر 320 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين الحسون يوسف

 3 ج 130881االتصاالت مباديءكهر 320 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين الحسون يوسف

 84أ ب 17336السطحية والعمليات االصطناعية االنتاج طرقهبغ 482 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين النتيفى على

 2 ب 638151االستاتيكاهعم 201 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين كمال احمد

 4 أ 634551االستاتيكاهعم 201 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين المسلم طارق

 5 أ 647381االستاتيكاهعم 201 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين المسلم طارق

 3/46 أ 60711االستاتيكاهعم 201 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين السيف عبدالعزيز

 1 أ 304571االستاتيكاهعم 201 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين العبدالكريم عبدهللا

 3 ب 355691االستاتيكاهعم 201 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين اقبال محمد

 63806PSATRIاالستاتيكاهعم 201 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين العمري محمد

 78955PSATRIاالستاتيكاهعم 201 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين العمري محمد

 78960PSATRIاالستاتيكاهعم 201 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين العمري محمد

 الصالة الترفيهية33619االستاتيكاهعم 201 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين خواجى محمد

 الصالة الترفيهية63798االستاتيكاهعم 201 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين خواجى محمد

 57 أ 789581االستاتيكاهعم 201 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين خواجى محمد

 1/46 أ 789511االستاتيكاهعم 201 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين صديقى نديم

ياسرالفضل 1/54 أ 634491االستاتيكاهعم 201 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين

أحمد توكين24 ب 656681االستاتيكاهعم 201 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين

أحمد توكين13 ب 789461االستاتيكاهعم 201 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين

أحمد توكين14 ب 789491االستاتيكاهعم 201 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين

 27 ب 717511مشتركة عملياتهكم 333 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين صالح جهاد

 27 ب 717551مشتركة عملياتهكم 333 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين صالح جهاد

عبدالعزيزالعنزي 2/77أ ب 78400البيئية الحيوية التقنيةهكم 446 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين

 20 أ 349011(1) مسلحة خرسانة تصميمهمد 370 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين عبادل عارف

محمد الشناق 21 أ 348991(1) مسلحة خرسانة تصميمهمد 370 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين

 32 أ 320651الصور وتفسير بعد عن االستشعار أساسياتهمس 365 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين الشيخ احمد آل

 32 أ 322171الرقمية الصور تحليلهمس 423 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين الشيخ احمد آل

 55أ ج 49858الميكانيكية القياساتهمك 321 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين كوتاتيل زكريا

 55أ ج 49864الميكانيكية القياساتهمك 321 م6:30-  م 095:00-05-2022اإلثنين كوتاتيل زكريا

 57 أ 309181(1) الصناعية العمليات إدارةصنع 214 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء الخليل باسم

 57 أ 809791(1) الصناعية العمليات إدارةصنع 214 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء الخليل باسم

 54 أ 560731(2) الصناعية العمليات ادارةصنع 314 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء العاصم فهد

 1/54 أ 804991(2) الصناعية العمليات ادارةصنع 314 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء العاصم فهد

 52 أ 626051(2) الصناعية العمليات ادارةصنع 314 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء الحيدري لطفي

 1/46 أ 560761(2) الصناعية العمليات ادارةصنع 314 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء عباس هيثم

 الصالة الترفيهية13064الكهربائية الدوائر اساسياتكهر 201 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء الحصين انس

 الصالة الترفيهية37044الكهربائية الدوائر اساسياتكهر 201 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء البيشى على

 الصالة الترفيهية77982الكهربائية الدوائر اساسياتكهر 201 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء الشيخ آل محمد

 3 ج 354091الفوتوفولطائية واألنظمة الشمسية الخالياكهر 404 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء العمود عبدالرحمن

 5 ج 807201القوى الكترونياتكهر 432 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء الدويش خالد

 4 ج 558521القوى الكترونياتكهر 432 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء الكحيلي عبدالعزيز

 18 ج 753321االصطناعي للذكاء مقدمةكهر 480 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء الدوسرى سعيد

طه معوض84أ ب 45047الموانع وسريان المكامن صخور خواصهبغ 361 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء

 2/77أ ب 17334الطبيعي التدفق ذات اآلبار انتاجهبغ 481 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء القحطاني فهد

ماهرالراشد 3/46 أ 44781(2) الكيميائية الهندسة اسسهكم 202 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء
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ماهرالراشد 2/46 أ 571991(2) الكيميائية الهندسة اسسهكم 202 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء

ماهرالراشد 2/46 أ 605071(2) الكيميائية الهندسة اسسهكم 202 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء

وليد حمداوي 27 ب 719651فصل عملياتهكم 409 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء

وليد حمداوي 27 ب 719671فصل عملياتهكم 409 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء

 4 أ 703051هيدروليكاهمد 324 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء الفيصل فيصل

 5 أ 703091هيدروليكاهمد 324 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء الفيصل فيصل

 3 ب 668881والسطحية الجوفية المياه هيدرولوجياهمد 425 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء القحطانى أسامة

 1 أ 639491الرصف أنظمة وتصميم تحليلهمد 437 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء السليمان حمد

 2 ب 703921التصويرية المساحةهمس 321 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء الحسن عصمت

 45 أ 521411والقانونية المهنية المساحةهمس 473 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء الحسن عصمت

 35037PSATRIالمواد ميكانيكاهمك 352 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء خضير احمد

 35222PSATRIالمواد ميكانيكاهمك 352 م6:30-  م 105:00-05-2022الثالثاء اعجاز محمد

 55أ ج 77702التلقائي التحكمهمك 366 م8:30-  م 107:00-05-2022الثالثاء خضير احمد

 55أ ج 77700التلقائي التحكمهمك 366 م8:30-  م 107:00-05-2022الثالثاء اللحيدان  خالد

 2/46 أ 361101والتصنيع التصميم في الحاسب استخدامصنع 360 م6:30-  م 115:00-05-2022األربعاء رجب أدهم

 2/46 أ 706721والتصنيع التصميم في الحاسب استخدامصنع 360 م6:30-  م 115:00-05-2022األربعاء رجب أدهم

 54 أ 357451بالحاسوب المتكامل التصنيعصنع 461 م6:30-  م 115:00-05-2022األربعاء كيندي سانجاي

 1/54 أ 586381بالحاسوب المتكامل التصنيعصنع 461 م6:30-  م 115:00-05-2022األربعاء كيندي سانجاي

 4 ج 130901(1) للطاقة الكهروميكانيكي التحويلكهر 330 م6:30-  م 115:00-05-2022األربعاء العوله عبدالرحمن

 4 ج 130921(1) للطاقة الكهروميكانيكي التحويلكهر 330 م6:30-  م 115:00-05-2022األربعاء العوله عبدالرحمن

اسامه سليمان 2/77أ ب 32979الطبيعي والغاز البترول وتخزين نقلهبغ 455 م6:30-  م 115:00-05-2022األربعاء

 60 ج 152951الحاسوب برمجةهعم 209 م6:30-  م 115:00-05-2022األربعاء محمود أصف

 61 ج 49731الحاسوب برمجةهعم 209 م6:30-  م 115:00-05-2022األربعاء القحطانى خالد

 62 ج 349111الحاسوب برمجةهعم 209 م6:30-  م 115:00-05-2022األربعاء القحطانى خالد

 74 ج 49941الحاسوب برمجةهعم 209 م6:30-  م 115:00-05-2022األربعاء مقراوي  سليم

عبدالحميد اجبار 74 ج 781051الحاسوب برمجةهعم 209 م6:30-  م 115:00-05-2022األربعاء

 63 ج 349091الحاسوب برمجةهعم 209 م6:30-  م 115:00-05-2022األربعاء جمعه عبدالرحمن

 14 ب 47341(1)الكيميائية الهندسة في مختارة مواضيعهكم 422 م6:30-  م 115:00-05-2022األربعاء البشير محمد

 13 ب 539161(1)الكيميائية الهندسة في مختارة مواضيعهكم 422 م6:30-  م 115:00-05-2022األربعاء البشير محمد

 3 ب 703941االرصاد ضبط حساباتهمس 331 م6:30-  م 115:00-05-2022األربعاء الهيف محمد

 1/62أ ج 55445التبريد مبادىءهمك 443 م6:30-  م 115:00-05-2022األربعاء زيتون عبيده

 2/46 أ 326051التلقائي التحكم انظمةصنع 337 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس صالح   بشير

 2/46 أ 326081التلقائي التحكم انظمةصنع 337 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس السمحان على

 3/46 أ 361041التلقائي التحكم انظمةصنع 337 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس السمحان على

 5025PSATRIالمنطقي التصميمكهر 208 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس السويلم عبدهللا

 62813PSATRIالمنطقي التصميمكهر 208 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس السويلم عبدهللا

 80711PSATRIالمنطقي التصميمكهر 208 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس نوح عدنان

 3 ج 354111الضوئية األلكترونيات وأنظمة نبائطكهر 410 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس عوض ايهاب

 4 ج 354421القوى أنظمة تحليلكهر 441 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس الغوينم سعد

 18 ج 765791الضوئية االتصاالتكهر 464 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس فوزى احمد

 85أ ب 32984المكامن محاكاةهبغ 467 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس النتيفى على

عبدالعزيز المطلق60 ج 321501الحسابية الطرقهكم 406 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس

عبدالعزيز المطلق61 ج 522791الحسابية الطرقهكم 406 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس

عبدالحميد اجبار 24 ب 352431تحكم عملياتهكم 414 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس

 23 ب 786061تحكم عملياتهكم 415 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس مصطفى عمادالدين

 23 ب 786081تحكم عملياتهكم 415 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس مصطفى عمادالدين

 4 أ 348911النقل أنظمةهمد 430 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس القحطانى خالد

 5 أ 594741النقل أنظمةهمد 430 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس المناع محمد
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 الصالة الترفيهية37512الطرق هندسةهمد 431 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس السليمان حمد

 الصالة الترفيهية55538الطرق هندسةهمد 431 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس المنصور عبدهللا

 الصالة الترفيهية55863الطرق هندسةهمد 431 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس المنصور عبدهللا

 1 أ 349581األساسات هندسةهمد 483 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس الشمرانى مصلح

 1 أ 372011األساسات هندسةهمد 483 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس الشمرانى مصلح

 52 ج 552051الميكانيكية االهتزازاتهمك 462 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس خضير احمد

 55أ ج 54126(2) الميكانيكية الهندسة في مختارة مواضيعهمك 494 م6:30-  م 125:00-05-2022الخميس االنصارى هانى

 74422PSATRIواالبتكار المنتج تطويرصنع 361 م2:00-  م 1412:30-05-2022السبت عبدالغني عماد

 74432PSATRIواالبتكار المنتج تطويرصنع 361 م2:00-  م 1412:30-05-2022السبت عبدالغني عماد

 80511PSATRIواالبتكار المنتج تطويرصنع 361 م2:00-  م 1412:30-05-2022السبت عبدالغني عماد

 3 ج 482581الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310 م2:00-  م 1412:30-05-2022السبت السلمان  أسامة

 3 ج 682561الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310 م2:00-  م 1412:30-05-2022السبت السلمان  أسامة

نصر دبار 4 ج 320701الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310 م2:00-  م 1412:30-05-2022السبت

نصر دبار 5 ج 324361الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310 م2:00-  م 1412:30-05-2022السبت

نصر دبار 18 ج 682541الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310 م2:00-  م 1412:30-05-2022السبت

 55أ ج 71630(2) التصنيع أساليبهمك 313 م2:00-  م 1412:30-05-2022السبت طه عادل

 53أ ج 71633(2) التصنيع أساليبهمك 313 م2:00-  م 1412:30-05-2022السبت طه عادل

 2/46 أ 486941(1) الصناعية العمليات تحليلصنع 222 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد العتيك اسامة

 1/46 أ 805191المتقدم الجودة هندسةصنع 484 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد أحمد   شفيق

 14 ج 354151جدا العالي النطاق ذات المتكاملة الدوائر تصميمكهر 405 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد الزهير أحمد

 4 ج 354231الرقمية اإلشارات معالجةكهر 420 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد الدايل عمر

 18 ج 435651اإلشارات ومعالجة االتصاالت في مختارة موضوعاتكهر 468 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد الربيعة محمد

 3 ج 690531الكهربائية القوى هندسة في مختارة موضوعاتكهر 479 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد كو   ونسوك

 57 أ 173531الطبيعي والغاز البترول اقتصادياتهبغ 491 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد العواد مساعد

 2/77أ ب 17355اآلبار تسجيالتهبغ 492 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد اماو أبيودون

 14 ب 1318721 - حرارية ديناميكاهكم 205 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد بومعزه مراد

 13 ب 1507271 - حرارية ديناميكاهكم 205 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد بومعزه مراد

 24 ب 1642961 - حرارية ديناميكاهكم 205 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد بومعزه مراد

 85أ ب 4555الحركة كمية انتقالهكم 312 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد صالح جهاد

ماهرالراشد 84أ ب 78402المعادن معالجة أساسياتهكم 448 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد

 27 ب 784041المتكونات وهندسة علومهكم 453 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد العنزي يوسف

 1 أ 514751البيئية الهندسةهمد 444 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد رفعت اشرف

 الصالة الترفيهية34949الصرف ومياه المياه معالجةهمد 448 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد الرحيلي عمر

 الصالة الترفيهية34951الصرف ومياه المياه معالجةهمد 448 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد الرحيلي عمر

 الصالة الترفيهية37518الصرف ومياه المياه معالجةهمد 448 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد أمين مهاب

 3 ب 600781المكانية القياساتهمس 212 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد المطيري عيد

 2 ب 524351المكانية القياساتهمس 212 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد الهيف محمد

 32 أ 778281المائية المساحةهمس 418 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد الحسن عصمت

 50 ج 298571المواد هندسةهمك 254 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد الناصر  ابراهيم

محمود سليمان 52 ج 298521المواد هندسةهمك 254 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد

 55أ ج 71597(1) التصنيع أساليبهمك 312 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد الريس مجدى

 55أ ج 71611(1) التصنيع أساليبهمك 312 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد الريس مجدى

عبدالرحمن الليثى 1/62أ ج 55540الشمسية الطاقةهمك 476 م6:30-  م 155:00-05-2022األحد

8 من 6 صفحة



جامعة الملك سعود

كلية الهندسة

الفصلي الثانيجدول االختبار 

 هـ1443الفصل الدراسي الثاني 

المحاضرالقاعةالشعبةالمقرر اسمالمقررالفترةالتاريخاليوم

 2/46 أ 674741للمهندسين الجيولوجياجيو 281 م6:30-  م 165:00-05-2022اإلثنين الزهراني حسن

 3/46 أ 675651للمهندسين الجيولوجياجيو 281 م6:30-  م 165:00-05-2022اإلثنين زيدى فيصل

 1/46 أ 674721للمهندسين الجيولوجياجيو 281 م6:30-  م 165:00-05-2022اإلثنين حسانين كمال

 1/54 أ 560821الصناعية التسهيالت تصميمصنع 450 م6:30-  م 165:00-05-2022اإلثنين صالح   بشير

 الصالة الترفيهية68079الكهربائية الدوائر تحليلكهر 202 م6:30-  م 165:00-05-2022اإلثنين الفارس فارس

 الصالة الترفيهية68102الكهربائية الدوائر تحليلكهر 202 م6:30-  م 165:00-05-2022اإلثنين الفارس فارس

 الصالة الترفيهية78419الكهربائية الدوائر تحليلكهر 202 م6:30-  م 165:00-05-2022اإلثنين الحسيني محمد

ياسين خان 4 ج 55571القوى أنظمة مباديكهر 340 م6:30-  م 165:00-05-2022اإلثنين

ياسين خان 4 ج 457191القوى أنظمة مباديكهر 340 م6:30-  م 165:00-05-2022اإلثنين

محمد خميس 84أ ب 45049المكامن موانع خواصهبغ 362 م6:30-  م 165:00-05-2022اإلثنين

 2/77أ ب 35232الفصل عملياتهكم 407 م6:30-  م 165:00-05-2022اإلثنين عاصف محمد

 27 ب 785961(2)الهندسةالكيميائية مختارةفي مواضيعهكم 423 م6:30-  م 165:00-05-2022اإلثنين العنزي يوسف

 27 ب 785981(2)الهندسةالكيميائية مختارةفي مواضيعهكم 423 م6:30-  م 165:00-05-2022اإلثنين العنزي يوسف

 4 أ 777691التشييد إدارةهمد 419 م6:30-  م 165:00-05-2022اإلثنين الجضعي سعد

 5 أ 777671التشييد إدارةهمد 419 م6:30-  م 165:00-05-2022اإلثنين الصقير عبدهللا

 2/46 أ 767741التصنيع موادصنع 251 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء انور ساكيب

 2/46 أ 809471التصنيع موادصنع 251 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء انور ساكيب

 3/46 أ 586261(2) التصنيع اساليبصنع 352 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء انور ساكيب

صالح الشبيلى 3 ج 354741الرقمية االتصاالتكهر 422 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء

 4 ج 765701اآللي التحكم تطبيقاتكهر 456 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء أحمد عرفان

 الصالة الترفيهية4794الفيزيائيه الكيمياء اسسكيم 230 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء الصويلح عبدهللا

 الصالة الترفيهية4811الفيزيائيه الكيمياء اسسكيم 230 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء الصويلح عبدهللا

 84أ ب 17323(1) الحفر هندسةهبغ 471 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء عبدالفتاح خالد

 2/77أ ب 17358اآلبار اختبارات تحليلهبغ 493 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء اماو أبيودون

 85أ ب 32132الحرارة انتقال عملياتهكم 317 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء خير  محمد

 27 ب 719451الحرارة أنتقالهكم 334 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء اباحسين عبدالعزيز

 27 ب 719511الحرارة أنتقالهكم 334 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء اباحسين عبدالعزيز

 18 ج 47111المياه ومعالجة تحليةهكم 413 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء المعتاز ابراهيم

عبدهللا الماجد4 أ 1348811- جيوتكنيكية هندسةهمد 382 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء

عبدهللا الماجد5 أ 1555871- جيوتكنيكية هندسةهمد 382 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء

 34915PSATRI(2) جيوتكنيكية هندسةهمد 481 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء الشيناوى عبدالحفيظ

 55534PSATRI(2) جيوتكنيكية هندسةهمد 481 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء الشيناوى عبدالحفيظ

 79325PSATRI(2) جيوتكنيكية هندسةهمد 481 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء الشيناوى عبدالحفيظ

 3 ب 702971المتقدمة التصويرية المساحةهمس 422 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء الهيف محمد

 55أ ج 41898(1) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 304 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء الدريهم اسامه

 55أ ج 71628(1) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 304 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء الدريهم اسامه

 50 ج 716411(2) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 305 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء برويز شاهد

 52 ج 716441(2) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 305 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء برويز شاهد

 1/62أ ج 5809الطبيعي والغاز لطلبةالبترول-الهندسةالميكانيكيةهمك 340 م6:30-  م 175:00-05-2022الثالثاء النحيط عبدهللا

 2/46 أ 805171والتموين اإلمداد سالسلصنع 481 م6:30-  م 185:00-05-2022األربعاء العتيك اسامة

 4 ج 681611(2) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 204 م6:30-  م 185:00-05-2022األربعاء البيشى على

 3 ج 681551(2) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 204 م6:30-  م 185:00-05-2022األربعاء الشيخ آل محمد

 18 ج 130361المساحة لطلبة االشارات تحليلكهر 329 م6:30-  م 185:00-05-2022األربعاء الدايل عمر

 2/77أ ب 32124مشتركة عملياتهكم 310 م6:30-  م 185:00-05-2022األربعاء بالصادق عبدالباسط

 27 ب 765991البترول تكرير هندسةهكم 441 م6:30-  م 185:00-05-2022األربعاء فقيها انيس

 1 أ 638021المائية المنشآتهمد 423 م6:30-  م 185:00-05-2022األربعاء مرسى ابراهيم

 4 أ 605811المرور هندسةهمد 436 م6:30-  م 185:00-05-2022األربعاء العريفي سيف

 52 ج 661961المياه تحليةهمك 479 م6:30-  م 185:00-05-2022األربعاء العرفي جمال
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 5 ج 763481اآللي التحكمكهر 351 م6:30-  م 195:00-05-2022الخميس السنيدى صالح

 3 ج 55941اآللي التحكمكهر 351 م6:30-  م 195:00-05-2022الخميس أحمد عرفان

 4 ج 55991اآللي التحكمكهر 351 م6:30-  م 195:00-05-2022الخميس أحمد عرفان

 2/46 أ 48921التخصص غير لطلبة االلي التحليلكيم 350 م6:30-  م 195:00-05-2022الخميس الطمره سعد

 27 ب 45241الطبيعي والغاز البترول لطلبة -حرارية ديناميكاهكم 304 م6:30-  م 195:00-05-2022الخميس المبدل فهد

 2/77أ ب 78407الغذائية الصناعات تقنياتهكم 452 م6:30-  م 195:00-05-2022الخميس بالصادق عبدالباسط

 55338PSATRIالمواد ميكانيكاهمد 302 م6:30-  م 195:00-05-2022الخميس الغامدى حسام

ياسرالفضل 30629PSATRIالمواد ميكانيكاهمد 302 م6:30-  م 195:00-05-2022الخميس

ياسرالفضل 45350PSATRIالمواد ميكانيكاهمد 302 م6:30-  م 195:00-05-2022الخميس

 الصالة الترفيهية34941اإلنشائية المواد واختبار خواصهمد 306 م6:30-  م 195:00-05-2022الخميس الحزيمى عبدالرحمن

 الصالة الترفيهية47368اإلنشائية المواد واختبار خواصهمد 306 م6:30-  م 195:00-05-2022الخميس السيف عبدالعزيز

 الصالة الترفيهية55342اإلنشائية المواد واختبار خواصهمد 306 م6:30-  م 195:00-05-2022الخميس السيف عبدالعزيز

بشار بشير 32 أ 702991الرقمية التصويرية للمساحة مقدمةهمس 464 م6:30-  م 195:00-05-2022الخميس

بشار بشير 32 أ 777281الجغرافية المعلومات نظم في المكاني التحليلهمس 466 م6:30-  م 195:00-05-2022الخميس

 53أ ج 46539والتحكم المنظومات ديناميكاهمك 364 م6:30-  م 195:00-05-2022الخميس خضير احمد

 55أ ج 71647الميكانيكية المنظومات ديناميكاهمك 365 م6:30-  م 195:00-05-2022الخميس فولي احمد

 53أ ج 71649الميكانيكية المنظومات ديناميكاهمك 365 م6:30-  م 195:00-05-2022الخميس فولي احمد

 1/46 أ 325971(1) التصنيع أساليبصنع 252 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت تليجة المهدي

 2/46 أ 486971(1) التصنيع أساليبصنع 252 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت تليجة المهدي

 3/46 أ 625931(1) التصنيع أساليبصنع 252 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت تليجة المهدي

 52 أ 357101التصنيع اقتصادياتصنع 405 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت عباس هيثم

 52 أ 804641التصنيع اقتصادياتصنع 405 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت عباس هيثم

 13133PSATRIوالنظم االشارات تحليلكهر 301 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت الحصين انس

 13131PSATRIوالنظم االشارات تحليلكهر 301 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت عالم مبشر

 68235PSATRIوالنظم االشارات تحليلكهر 301 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت الحارثي يحيى

 3 ج 52971الكهربائية والمكائن الدوائركهر 308 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت الفياض خالد

 4 ج 53101الكهربائية والمكائن الدوائركهر 308 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت الفياض خالد

 84أ ب 17298الطبيعي والغاز البترول لهندسة مقدمةهبغ 251 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت المباركي محمد

 21 ب 322761الطبيعي والغاز البترول هندسة في الحاسب تطبيقاتهبغ 457 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت النتيفى على

 22 ب 322721البترول مكامن هندسةهبغ 460 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت قناوى مصطفى

طه معوض85أ ب 77730الرمل انتاج في والتحكم اآلبار تنشيطهبغ 486 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت

طه معوض85أ ب 32992الرمل انتاج في والتحكم اآلبار تنشيطهبغ 489 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت

 27 ب 670101الحركة كمية أنتقالهكم 234 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت بالصادق عبدالباسط

 27 ب 670141الحركة كمية أنتقالهكم 234 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت بالصادق عبدالباسط

عبدالعزيزالعنزي 2/77أ ب 32142المواد علم أساسياتهكم 319 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت

 14 ب 477041الكيميائية العمليات وسالمة اقتصادياتهكم 418 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت الحرباوي مهند

 23 ب 804681(3)الكيميائية الهندسة في مختارة مواضيعهكم 425 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت المصري وحيد

 13 ب 804781فيها والتحكم المخاطر تقييمهكم 451 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت الحرباوي مهند

 1 أ 84491استخدامها وإعادة الصرف مياه معالجةهمد 445 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت خورشيد انوار

 4 أ 428581والصرف بالمياه اإلمداد أنظمةهمد 447 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت العلى  عبدالرحمن

عبدالعزيز المهنا 5 أ 428561والصرف بالمياه اإلمداد أنظمةهمد 447 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت

 15 أ 428601(2) المسلحة الخرسانة تصميمهمد 470 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت القرني علي

 2 ب 521141الخرائط إسقاطهمس 315 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت بيالنى حسن

بشار بشير 3 ب 725481الجغرافية المعلومات ونظم الخرائط علمهمس 453 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت

 1/62أ ج 78588المحددة العناصر طريقةهمك 402 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت يحيى بن   فيصل

 55أ ج 60067الرقمي التحكم آالتهمك 414 م2:00-  م 2112:30-05-2022السبت طه عادل
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