
جامعة الملك سعود

كلية الهندسة
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 هـ1443الفصل الدراسي األول 

المحاضرالقاعةالشعبةالمقرر اسمالمقررالفترةالتاريخاليوم

 3/46 أ 841351الهندسية المشاريع ادارةهعم 402 م12:30-  ص 3010:30-10-2021السبت خورشيد انوار

 1 أ 841311الهندسية المشاريع ادارةهعم 402 م12:30-  ص 3010:30-10-2021السبت الجضعي سعد

 84123PSATRIالهندسية المشاريع ادارةهعم 402 م12:30-  ص 3010:30-10-2021السبت الرحيلي عمر

 84128PSATRIالهندسية المشاريع ادارةهعم 402 م12:30-  ص 3010:30-10-2021السبت الرحيلي عمر

 84133PSATRIالهندسية المشاريع ادارةهعم 402 م12:30-  ص 3010:30-10-2021السبت الرحيلي عمر

عبدالعزيز المهنا 4 أ 330071الهندسية االدارةهعم 404 م12:30-  ص 3010:30-10-2021السبت

 الصالة الترفيهية30543الهندسية االدارةهعم 404 م12:30-  ص 3010:30-10-2021السبت وعله بن فهد

 الصالة الترفيهية33005الهندسية االدارةهعم 404 م12:30-  ص 3010:30-10-2021السبت وعله بن فهد

 2/46 أ 440731الهندسية االدارةهعم 404 م12:30-  ص 3010:30-10-2021السبت حميد نايف بن

 5 أ 440711الهندسية االدارةهعم 404 م12:30-  ص 3010:30-10-2021السبت صديقى نديم

 45 أ 305511الهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 075:30-11-2021األحد لي   سو

 2 ب 375821الهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 075:30-11-2021األحد لي   سو

 3 ب 535341الهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 075:30-11-2021األحد لي   سو

 14 ب 375741الهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 075:30-11-2021األحد العريفي سيف

 13 ب 826741الهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 075:30-11-2021األحد العريفي سيف

 61589PSATRIالهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 075:30-11-2021األحد السهلي علي

 70095PSATRIالهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 075:30-11-2021األحد السهلي علي

 52 أ 330011الهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 075:30-11-2021األحد المناع محمد

 3/46 أ 361631الهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 075:30-11-2021األحد المناع محمد

 2/46 أ 826761الهندسي االقتصادهعم 403 م7:00-  م 075:30-11-2021األحد المناع محمد

 27 ب 849391الكيميائية العمليات اقتصادياتهكم 420 م7:00-  م 075:30-11-2021األحد جمعه عبدالرحمن

 4 أ 1762711- إنشائي تحليلهمد 360 م7:00-  م 075:30-11-2021األحد الصناديدى حسين

 4 أ 1762671- إنشائي تحليلهمد 360 م7:00-  م 075:30-11-2021األحد السلوم يوسف

شهاب الدين مراد5 أ 1762651- إنشائي تحليلهمد 360 م7:00-  م 075:30-11-2021األحد

 14 ب 182791اآلبار تسجيالتهبغ 492 م9:00-  م 077:30-11-2021األحد اماو أبيودون

 27 ب 468941الكيميائية العمليات وسالمة اقتصادياتهكم 418 م9:00-  م 077:30-11-2021األحد الحرباوي مهند

 27 ب 655841الكيميائية العمليات وسالمة اقتصادياتهكم 418 م9:00-  م 077:30-11-2021األحد الحرباوي مهند

 76243PSATRIالمواد ميكانيكاهمد 302 م9:00-  م 077:30-11-2021األحد الغامدى حسام

محمد العمري 76245PSATRIالمواد ميكانيكاهمد 302 م9:00-  م 077:30-11-2021األحد

 76241PSATRIالمواد ميكانيكاهمد 302 م9:00-  م 077:30-11-2021األحد خواجى محمد

أحمد توكين76249PSATRIالمواد ميكانيكاهمد 302 م9:00-  م 077:30-11-2021األحد

 53أ ج 45725المواد هندسةهمك 254 م9:00-  م 077:30-11-2021األحد الناصر ابراهيم

 55أ ج 45731المواد هندسةهمك 254 م9:00-  م 077:30-11-2021األحد الناصر ابراهيم

 1/62أ ج 45728المواد هندسةهمك 254 م9:00-  م 077:30-11-2021األحد عرفان مد

 1/62أ ج 45734المواد هندسةهمك 254 م9:00-  م 077:30-11-2021األحد عرفان مد

 3 ج 782341الكهربائية الدوائر تحليلكهر 202 م7:00-  م 085:30-11-2021اإلثنين الفارس فارس

 4 ج 782361الكهربائية الدوائر تحليلكهر 202 م7:00-  م 085:30-11-2021اإلثنين الحسيني محمد

 3/46 أ 764791والبيئة الهندسةهعم 203 م9:00-  م 087:30-11-2021اإلثنين العلى  عبدالرحمن

 54 أ 764791والبيئة الهندسةهعم 203 م9:00-  م 087:30-11-2021اإلثنين العلى  عبدالرحمن

 2/46 أ 865361والبيئة الهندسةهعم 203 م9:00-  م 087:30-11-2021اإلثنين العلى  عبدالرحمن

عبدالعزيز المهنا الصالة الترفيهية71197والبيئة الهندسةهعم 203 م9:00-  م 087:30-11-2021اإلثنين

عبدالعزيز المهنا 71198PSATRIوالبيئة الهندسةهعم 203 م9:00-  م 087:30-11-2021اإلثنين

عبدالعزيز المهنا 73485PSATRIوالبيئة الهندسةهعم 203 م9:00-  م 087:30-11-2021اإلثنين

 14 ب 734861والبيئة الهندسةهعم 203 م9:00-  م 087:30-11-2021اإلثنين أمين مهاب

 13 ب 734861والبيئة الهندسةهعم 203 م9:00-  م 087:30-11-2021اإلثنين أمين مهاب

 23 ب 721841والبيئة الصناعةهعم 302 م9:00-  م 087:30-11-2021اإلثنين العلى  عبدالرحمن

 24 ب 264631والبيئة الصناعةهعم 302 م9:00-  م 087:30-11-2021اإلثنين أمين مهاب
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 3/46 أ 377761التصنيع نظمصنع 469 م7:00-  م 095:30-11-2021الثالثاء الرحمن عتيق

 2/46 أ 878641التصنيع نظمصنع 469 م7:00-  م 095:30-11-2021الثالثاء الرحمن عتيق

 2/46 أ 764101(2) الصناعية العمليات ادارةصنع 314 م9:00-  م 097:30-11-2021الثالثاء الحيدري لطفي

 3/46 أ 723491والصيانة الموثوقية هندسةصنع 438 م9:00-  م 097:30-11-2021الثالثاء القحطاني مجدل

 3/46 أ 830091والصيانة الموثوقية هندسةصنع 438 م9:00-  م 097:30-11-2021الثالثاء القحطاني مجدل

 4 ج 132081المساحة لطلبة االشارات تحليلكهر 329 م7:00-  م 105:30-11-2021األربعاء الدايل عمر

 2/46 أ C275211++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م7:00-  م 105:30-11-2021األربعاء تلبه احمد

 3/46 أ C305471++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م7:00-  م 105:30-11-2021األربعاء تلبه احمد

 52 أ C380481++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م7:00-  م 105:30-11-2021األربعاء تلبه احمد

 57 أ C275181++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م7:00-  م 105:30-11-2021األربعاء الفياض خالد

 24 ب C275191++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م7:00-  م 105:30-11-2021األربعاء الشهراني عبدالرحمن

 13 ب C275231++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م7:00-  م 105:30-11-2021األربعاء الشهراني عبدالرحمن

 14 ب C621741++ بلغة الحاسوب برمجةهعم 211 م7:00-  م 105:30-11-2021األربعاء الشهراني عبدالرحمن

 2/46 أ 336021الصناعية المعلومات أنظمةصنع 462 م7:00-  م 115:30-11-2021الخميس الشربيني أحمد

 2/46 أ 383181الصناعية المعلومات أنظمةصنع 462 م7:00-  م 115:30-11-2021الخميس الشربيني أحمد

 2/46 أ 764331الصناعية المعلومات أنظمةصنع 462 م7:00-  م 115:30-11-2021الخميس الشربيني أحمد

 3/46 أ 878671الصناعية المعلومات أنظمةصنع 462 م7:00-  م 115:30-11-2021الخميس كيندي سانجاي

صالح الشبيلى 3 ج 438271والنظم االشارات تحليلكهر 301 م7:00-  م 115:30-11-2021الخميس

 4 ج 11121والنظم االشارات تحليلكهر 301 م7:00-  م 115:30-11-2021الخميس عالم مبشر

 23 ج 325451الرقمية اإلشارات معالجةكهر 420 م7:00-  م 115:30-11-2021الخميس الدايل عمر

 13 ب 21861الفيزيائيه الكيمياء اسسكيم 230 م7:00-  م 115:30-11-2021الخميس تيغزة عمار

 14 ب 571221الفيزيائيه الكيمياء اسسكيم 230 م7:00-  م 115:30-11-2021الخميس تيغزة عمار

 27 ب 182681(2)  الحفر هندسةهبغ 472 م7:00-  م 115:30-11-2021الخميس الحميضى عماد

27 ب 843281(2) الحفر هندسةهبغ 474 م7:00-  م 115:30-11-2021الخميس

 76296PSATRIالنقل أنظمةهمد 430 م7:00-  م 115:30-11-2021الخميس القحطانى خالد

 76300PSATRIالنقل أنظمةهمد 430 م7:00-  م 115:30-11-2021الخميس القحطانى خالد

 76294PSATRIالنقل أنظمةهمد 430 م7:00-  م 115:30-11-2021الخميس المناع محمد

 1/62أ ج 84269الحرارة انتقالهمك 375 م7:00-  م 115:30-11-2021الخميس المجاهد عبدالعزيز

سامى الصانع 55أ ج 77428الحرارة انتقالهمك 378 م7:00-  م 115:30-11-2021الخميس

سامى الصانع 53أ ج 77430الحرارة انتقالهمك 378 م7:00-  م 115:30-11-2021الخميس

عبدالعزيز المطلق74 ج 325841الحسابية الطرقهكم 406 م9:00-  م 117:30-11-2021الخميس

عبدالعزيز المطلق74 ج 569411الحسابية الطرقهكم 406 م9:00-  م 117:30-11-2021الخميس

 1 أ 533711الطرق هندسةهمد 431 م9:00-  م 117:30-11-2021الخميس السليمان حمد

 4 أ 533751الطرق هندسةهمد 431 م9:00-  م 117:30-11-2021الخميس المنصور عبدهللا

 5 أ 630021الطرق هندسةهمد 431 م9:00-  م 117:30-11-2021الخميس المنصور عبدهللا

 53أ ج 84265الموائع ميكانيكاهمك 383 م9:00-  م 117:30-11-2021الخميس صادق شريف

 53أ ج 78175الموائع ميكانيكاهمك 384 م9:00-  م 117:30-11-2021الخميس السالم خالد

 55أ ج 77407الموائع ميكانيكاهمك 384 م9:00-  م 117:30-11-2021الخميس صادق شريف

 3/46 أ 658831(1) التصنيع أساليبصنع 252 م12:00-  ص 1310:30-11-2021السبت تليجة المهدي

 33585PSATRIالتصنيع اقتصادياتصنع 405 م12:00-  ص 1310:30-11-2021السبت الرحمن عتيق

 38308PSATRIالتصنيع اقتصادياتصنع 405 م12:00-  ص 1310:30-11-2021السبت الرحمن عتيق

 4 ج 11261الكهربائية والمكائن الدوائركهر 308 م12:00-  ص 1310:30-11-2021السبت الفياض خالد

 3 ج 626981الكهربائية والمكائن الدوائركهر 308 م12:00-  ص 1310:30-11-2021السبت الفياض خالد

 14 ب 776761الحركة كمية أنتقالهكم 234 م12:00-  ص 1310:30-11-2021السبت بالصادق عبدالباسط

 14 ب 776781الحركة كمية أنتقالهكم 234 م12:00-  ص 1310:30-11-2021السبت بالصادق عبدالباسط

 27 ب 325761المواد علم أساسياتهكم 319 م12:00-  ص 1310:30-11-2021السبت العنزي عبدالعزيز

 27 ب 569361المواد علم أساسياتهكم 319 م12:00-  ص 1310:30-11-2021السبت العنزي عبدالعزيز

 32 أ 763041الخرائط إسقاطهمس 315 م12:00-  ص 1310:30-11-2021السبت بيالنى حسن
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 4 ج 457091اآللي التحكمكهر 351 م2:00-  م 1312:30-11-2021السبت السنيدى صالح

 3 ج 11941اآللي التحكمكهر 351 م2:00-  م 1312:30-11-2021السبت أحمد عرفان

 4 ج 875421اآللي التحكمكهر 351 م2:00-  م 1312:30-11-2021السبت أحمد عرفان

 2/77أ ب 32871الطبيعي والغاز البترول هندسة في الحاسب تطبيقاتهبغ 457 م2:00-  م 1312:30-11-2021السبت النتيفى على

 27 ب 305241البترول مكامن هندسةهبغ 460 م2:00-  م 1312:30-11-2021السبت قناوى مصطفى

 2 ب 711951الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت الناصر ابراهيم

 54 أ 711631الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت أراس   ايوب

 15 ب 373291الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت طيب  شيخ

 13 ب 453951الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت طيب  شيخ

 14 ب 711571الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت طيب  شيخ

 16 ب 711701الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت طيب  شيخ

 19 ب 711721الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت طيب  شيخ

 21 ب 373161الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت خان عابد

 22 ب 711531الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت خان عابد

 22 ب 711591الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت خان عابد

 23 ب 711651الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت خان عابد

 23 ب 711671الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت خان عابد

 24 ب 711761الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت خان عابد

 57 أ 373251الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت الخطيب عاهد

 1/54 أ 373331الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت الخطيب عاهد

 3/46 أ 711551الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت الخطيب عاهد

 52 أ 711741الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت الخطيب عاهد

 2/46 أ 826821الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت الخطيب عاهد

 3 ب 711611الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت العبدالجبار عبدالحميد

 1 أ 373191الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت نجيب عبدهللا

 4 أ 373271الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت نجيب عبدهللا

 5 أ 454061الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت نجيب عبدهللا

 1/62أ ج 37323الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت الكنانى هشام

 55أ ج 71178الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت الكنانى هشام

 53أ ج 82684الهندسي الرسم اساسياتهعم 104 م2:30-  م 1312:30-11-2021السبت الكنانى هشام

 15 أ 374631والصرف بالمياه اإلمداد أنظمةهمد 447 م2:00-  م 1312:30-11-2021السبت العلى  عبدالرحمن

عبدالعزيز المهنا 16 أ 533671والصرف بالمياه اإلمداد أنظمةهمد 447 م2:00-  م 1312:30-11-2021السبت

بشار بشير 32 أ 850311الجغرافية المعلومات ونظم الخرائط علمهمس 453 م2:00-  م 1312:30-11-2021السبت

 4 ج 782401(2) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 204 م7:00-  م 145:30-11-2021األحد البيشى على

 3 ج 782381(2) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 204 م7:00-  م 145:30-11-2021األحد الشيخ آل محمد

 3/46 أ 721921الحاسب لهندسة الدوائرالكهربائيةكهر 207 م7:00-  م 145:30-11-2021األحد السنيدى صالح

عادل اليوسف2/46 أ 717891الحاسب لهندسة الدوائرالكهربائيةكهر 207 م7:00-  م 145:30-11-2021األحد

 13 ب 569331المادة انتقال عملياتهكم 318 م7:00-  م 145:30-11-2021األحد طالب بن  عبدالعزيز

 14 ب 777651المادة أنتقالهكم 335 م7:00-  م 145:30-11-2021األحد طالب بن  عبدالعزيز

 14 ب 777791المادة أنتقالهكم 335 م7:00-  م 145:30-11-2021األحد طالب بن  عبدالعزيز

 1 أ 137111لطلبةالمساحة - الخرسانية المنشآت اساسياتهمد 363 م7:00-  م 145:30-11-2021األحد الحداد محمد

شهاب الدين مراد4 أ 10481المعدنية االنشاءاتهمد 473 م7:00-  م 145:30-11-2021األحد

عبدالعزيز المطلق27 ب 782581والطاقة الكيميائية الصناعاتهكم 429 م9:00-  م 147:30-11-2021األحد

 55أ ج 57118الهواء ديناميكاهمك 431 م9:00-  م 147:30-11-2021األحد النحيط عبدهللا

 2/77أ ب 84308للبترول المحسن اإلنتاجهبغ 464 م7:00-  م 155:30-11-2021اإلثنين قناوى مصطفى

2/77أ ب 32855للبترول المحسن اإلنتاجهبغ 465 م7:00-  م 155:30-11-2021اإلثنين
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 13 ب 298331الديناميكاهعم 202 م7:00-  م 155:30-11-2021اإلثنين البسام بسام

 14 ب 374341الديناميكاهعم 202 م7:00-  م 155:30-11-2021اإلثنين البسام بسام

خالد اللحيدان 2/46 أ 374761الديناميكاهعم 202 م7:00-  م 155:30-11-2021اإلثنين

خالد اللحيدان 3/46 أ 733661الديناميكاهعم 202 م7:00-  م 155:30-11-2021اإلثنين

 52 أ 298311الديناميكاهعم 202 م7:00-  م 155:30-11-2021اإلثنين عرفان مد

 3 ج 133631(1) للطاقة الكهروميكانيكي التحويلكهر 330 م9:00-  م 157:30-11-2021اإلثنين العوله عبدالرحمن

 4 ج 380571(1) للطاقة الكهروميكانيكي التحويلكهر 330 م9:00-  م 157:30-11-2021اإلثنين العوله عبدالرحمن

احمد السلوم 5 ج 855011(2) للطاقة الكهروميكانيكي التحويلكهر 430 م9:00-  م 157:30-11-2021اإلثنين

احمد السلوم 5 ج 325311(2) للطاقة الكهروميكانيكي التحويلكهر 431 م9:00-  م 157:30-11-2021اإلثنين

 24 ب 761531المواد هندسة أساسياتهكم 219 م9:00-  م 157:30-11-2021اإلثنين الحوشان منصور

 23 ب 761551المواد هندسة أساسياتهكم 219 م9:00-  م 157:30-11-2021اإلثنين الحوشان منصور

 27 ب 847631المتجانسة غير المفاعالت هندسةهكم 426 م9:00-  م 157:30-11-2021اإلثنين المصري وحيد

 27 ب 847651المتجانسة غير المفاعالت هندسةهكم 426 م9:00-  م 157:30-11-2021اإلثنين المصري وحيد

 1/62أ ج 1486الطبيعي والغاز لطلبةالبترول-الهندسةالميكانيكيةهمك 340 م9:00-  م 157:30-11-2021اإلثنين يحيى بن   فيصل

 23 ج 571231الحديثة التصنيع أساليبهمك 411 م9:00-  م 157:30-11-2021اإلثنين الريس مجدى

 2/46 أ 370391التجارب وتحليل تصميمصنع 333 م7:00-  م 165:30-11-2021الثالثاء المهيدب ابراهيم

 2/46 أ 305181التجارب وتحليل تصميمصنع 333 م7:00-  م 165:30-11-2021الثالثاء القحطاني فهد

 2/46 أ 878081التجارب وتحليل تصميمصنع 333 م7:00-  م 165:30-11-2021الثالثاء القحطاني فهد

 27 ب 12781الطبيعي والغاز البترول لطلبة -حرارية ديناميكاهكم 304 م7:00-  م 165:30-11-2021الثالثاء المبدل فهد

 14 ب 325811مشتركة عملياتهكم 310 م7:00-  م 165:30-11-2021الثالثاء بالصادق عبدالباسط

 2/77أ ب 78262الفلزات تدوير وإعادة المعادن استخالصهكم 434 م7:00-  م 165:30-11-2021الثالثاء العنزي عبدالعزيز

 2/46 أ 764251والتصنيع التصميم في الحاسب استخدامصنع 360 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء تليجة المهدي

 2/46 أ 829971والتصنيع التصميم في الحاسب استخدامصنع 360 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء تليجة المهدي

 3/46 أ 335791والتصنيع التصميم في الحاسب استخدامصنع 360 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء رجب أدهم

 3 ج 854971والتماثلية الرقمية اإللكترونية الدوائركهر 400 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء الغيهب عبدهللا

 4 ج 703131االتصاالت شبكاتكهر 482 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء المخضوب نايف

 2/77أ ب 32851الطبيعي الغاز مكامن هندسةهبغ 366 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء القحطاني فهد

اسامه سليمان 85أ ب 32865الطبيعي الغاز انتاج هندسةهبغ 484 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء

 27 ب 849311الغذائية الصناعات تقنياتهكم 452 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء بالصادق عبدالباسط

 53357PSATRI(1) مسلحة خرسانة تصميمهمد 370 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء عبادل عارف

 53359PSATRI(1) مسلحة خرسانة تصميمهمد 370 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء القرني علي

محمد الشناق 63095PSATRI(1) مسلحة خرسانة تصميمهمد 370 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء

 4 أ 841061التشييد إدارةهمد 419 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء الجضعي سعد

 4 أ 841081التشييد إدارةهمد 419 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء الصقير عبدهللا

 53أ ج 59836والتحكم المنظومات ديناميكاهمك 364 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء خضير احمد

 55أ ج 84168الميكانيكية المنظومات ديناميكاهمك 365 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء فولي احمد

 55أ ج 84170الميكانيكية المنظومات ديناميكاهمك 365 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء فولي احمد

 52 ج 841761التلقائي التحكمهمك 366 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء فولي احمد

خالد اللحيدان 50 ج 841781التلقائي التحكمهمك 366 م9:00-  م 167:30-11-2021الثالثاء

 2/46 أ 274221التصنيع موادصنع 251 م7:00-  م 175:30-11-2021األربعاء انور ساكيب

 3/46 أ 293101التصنيع موادصنع 251 م7:00-  م 175:30-11-2021األربعاء انور ساكيب

 1/46 أ 878031التصنيع موادصنع 251 م7:00-  م 175:30-11-2021األربعاء انور ساكيب

 14 ب 22321التخصص غير لطلبة االلي التحليلكيم 350 م7:00-  م 175:30-11-2021األربعاء الطمره سعد

 14 ب 570721التخصص غير لطلبة االلي التحليلكيم 350 م7:00-  م 175:30-11-2021األربعاء الطمره سعد

 52 أ 2829911- الصناعية العمليات تحليلصنع 322 م9:00-  م 177:30-11-2021األربعاء الحيدري لطفي

 4 ج 433111الرقمية التحكم نظمكهر 483 م9:00-  م 177:30-11-2021األربعاء أحمد عرفان

 32 أ 298031الجيوماتيكية للهندسة مدخلهمس 312 م9:00-  م 177:30-11-2021األربعاء الحسن عصمت
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 4 ج 457051االتصاالت مباديءكهر 320 م7:00-  م 185:30-11-2021الخميس الطبيشى عصام

 4 ج 133551االتصاالت مباديءكهر 320 م7:00-  م 185:30-11-2021الخميس الحسون يوسف

 3 ج 804811االتصاالت مباديءكهر 320 م7:00-  م 185:30-11-2021الخميس الحسون يوسف

محمد خميس 2/77أ ب 45713المكامن موانع خواصهبغ 362 م7:00-  م 185:30-11-2021الخميس

 85أ ب 32862اآلبار على والسيطرة واألفقي المائل الحفرهبغ 478 م7:00-  م 185:30-11-2021الخميس عبدالفتاح خالد

 27 ب 12941الحركة كمية انتقالهكم 312 م7:00-  م 185:30-11-2021الخميس صالح   جهاد

 14 ب 570131(1)الكيميائية الهندسة في مختارة مواضيعهكم 422 م7:00-  م 185:30-11-2021الخميس البشير محمد

 13 ب 571041(1)الكيميائية الهندسة في مختارة مواضيعهكم 422 م7:00-  م 185:30-11-2021الخميس البشير محمد

 1 أ 375231األساسات هندسةهمد 483 م7:00-  م 185:30-11-2021الخميس المهيدب عبدهللا

 4 أ 533871األساسات هندسةهمد 483 م7:00-  م 185:30-11-2021الخميس المهيدب عبدهللا

 5 أ 631081األساسات هندسةهمد 483 م7:00-  م 185:30-11-2021الخميس المهيدب عبدهللا

بشار بشير 32 أ 16841الرقمية التصويرية للمساحة مقدمةهمس 464 م7:00-  م 185:30-11-2021الخميس

 55أ ج 61265الميكانيكية االهتزازاتهمك 462 م7:00-  م 185:30-11-2021الخميس خضير احمد

 1/62أ ج 13340الموائع آالتهمك 485 م7:00-  م 185:30-11-2021الخميس سليم بشارات

 4 ج 761461(1) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 203 م9:00-  م 187:30-11-2021الخميس الشافعى ابراهيم

 3 ج 864241(1) الهندسية الكهرومغناطيسيةكهر 203 م9:00-  م 187:30-11-2021الخميس شتا عبدالفتاح

وليد حمداوي 27 ب 847591فصل عملياتهكم 409 م9:00-  م 187:30-11-2021الخميس

وليد حمداوي 27 ب 847611فصل عملياتهكم 409 م9:00-  م 187:30-11-2021الخميس

 4 أ 1762781- جيوتكنيكية هندسةهمد 382 م9:00-  م 187:30-11-2021الخميس السبهان عبدهللا

عبدهللا الماجد4 أ 1762821- جيوتكنيكية هندسةهمد 382 م9:00-  م 187:30-11-2021الخميس

عبدهللا الماجد5 أ 1762841- جيوتكنيكية هندسةهمد 382 م9:00-  م 187:30-11-2021الخميس

 1/62أ ج 33205(1) الحرارية الديناميكاهمك 371 م9:00-  م 187:30-11-2021الخميس المجاهد عبدالعزيز

 53أ ج 73358(1) الحرارية الديناميكاهمك 371 م9:00-  م 187:30-11-2021الخميس السيد محمود

 55أ ج 13286(1) الحرارية الديناميكاهمك 371 م9:00-  م 187:30-11-2021الخميس االنصارى هانى

 52433PSATRIالكيميائية التفاعالت هندسةهكم 320 م12:00-  ص 2010:30-11-2021السبت اباسعيد احمد

 56998PSATRIالكيميائية التفاعالت هندسةهكم 320 م12:00-  ص 2010:30-11-2021السبت اباسعيد احمد

 77680PSATRIالكيميائية التفاعالت هندسةهكم 320 م12:00-  ص 2010:30-11-2021السبت اباسعيد احمد

 5 ج 304671الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310 م2:00-  م 2012:30-11-2021السبت الزهير أحمد

 18 ج 433071الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310 م2:00-  م 2012:30-11-2021السبت اسعيفان عبدالعزيز

نصر دبار 3 ج 457151الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310 م2:00-  م 2012:30-11-2021السبت

نصر دبار 4 ج 537371الميكروالكترونيات ودوائر نبائطكهر 310 م2:00-  م 2012:30-11-2021السبت

 50 ج 762241اآلالت ميكانيكاهمك 363 م2:00-  م 2012:30-11-2021السبت أراس   ايوب

 52 ج 762271اآلالت ميكانيكاهمك 363 م2:00-  م 2012:30-11-2021السبت العبدالجبار عبدالحميد

طه معوض2/77أ ب 32867الرمل انتاج في والتحكم اآلبار تنشيطهبغ 489 م7:00-  م 215:30-11-2021األحد

 76259PSATRIالموائع ميكانيكاهمد 320 م7:00-  م 215:30-11-2021األحد القحطانى أسامة

 76253PSATRIالموائع ميكانيكاهمد 320 م7:00-  م 215:30-11-2021األحد النحيت  علي

 76257PSATRIالموائع ميكانيكاهمد 320 م7:00-  م 215:30-11-2021األحد النحيت  علي

 الصالة الترفيهية76286هيدرولوجياهمد 424 م7:00-  م 215:30-11-2021األحد الشيخ آل عبدالمحسن

 الصالة الترفيهية76288هيدرولوجياهمد 424 م7:00-  م 215:30-11-2021األحد الشيخ آل عبدالمحسن

عبدالرحمن البداح1 أ 397781(2) المسلحة الخرسانة تصميمهمد 470 م7:00-  م 215:30-11-2021األحد

 32 أ 776721الجيوديسياهمس 314 م7:00-  م 215:30-11-2021األحد بيالنى حسن

 37 أ 16621االرصاد ضبط حساباتهمس 331 م7:00-  م 215:30-11-2021األحد الهيف محمد

 2/46 أ 304101(1) الصناعية العمليات إدارةصنع 214 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد العاصم فهد

 3/46 أ 766371(1) الصناعية العمليات إدارةصنع 214 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد العاصم فهد

 1/46 أ 877781(1) الصناعية العمليات إدارةصنع 214 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد العاصم فهد

 3 ج 621761الكهربائية الدوائر اساسياتكهر 201 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد الحصين انس

 4 ج 370441الكهربائية الدوائر اساسياتكهر 201 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد البيشى على

 18 ج 10741الكهربائية الدوائر اساسياتكهر 201 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد الشيخ آل محمد

 23 ج 325471الرقمية االتصاالتكهر 422 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد الصانع الحميد عبد

 14 ب 764861القوى الكترونياتكهر 432 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد الكحيلي عبدالعزيز
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 14 ج 864311االصطناعي للذكاء مقدمةكهر 480 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد الدوسرى سعيد

 2/77أ ب 18272السطحية والعمليات االصطناعية االنتاج طرقهبغ 482 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد النتيفى على

ماهرالراشد 1259PSATRI(1) الكيميائية الهندسة اسسهكم 201 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد

ماهرالراشد 37115PSATRI(1) الكيميائية الهندسة اسسهكم 201 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد

ماهرالراشد 68970PSATRI(1) الكيميائية الهندسة اسسهكم 201 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد

 27 ب 12631(2) الكيميائية الهندسة اسسهكم 202 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد كمال محمد

 27 ب 371171(2) الكيميائية الهندسة اسسهكم 202 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد كمال محمد

 13 ب 777441الحرارة أنتقالهكم 334 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد العثمان عثمان

 13 ب 777561الحرارة أنتقالهكم 334 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد العثمان عثمان

 60 ج 335221بالحاسوب الكيميائية العمليات تصميمهكم 412 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد الربيعه عبدالرحمن

 62 ج 570991بالحاسوب الكيميائية العمليات تصميمهكم 412 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد الربيعه عبدالرحمن

 53أ ج 53092الميكانيكية القياساتهمك 321 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد سليم بشارات

 55أ ج 53095الميكانيكية القياساتهمك 321 م9:00-  م 217:30-11-2021األحد كوتاتيل زكريا

 2/46 أ 850331واالبتكار المنتج تطويرصنع 361 م7:00-  م 225:30-11-2021اإلثنين عبدالغني عماد

 55أ ج 59840الحرارية الموائع منظوماتهمك 376 م7:00-  م 225:30-11-2021اإلثنين الرشيد محمد

عبدالرحمن الليثى 53أ ج 84174الحرارية الموائع منظوماتهمك 379 م7:00-  م 225:30-11-2021اإلثنين

محمد على 53أ ج 84172الحرارية الموائع منظوماتهمك 379 م7:00-  م 225:30-11-2021اإلثنين

 4 ج 381761الفوتوفولطائية واألنظمة الشمسية الخالياكهر 404 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء العمود عبدالرحمن

 52 أ 334221للمهندسين االتصال مهاراتنجم 108 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء العرفى رضا

 22 ب 713651والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء العايد ابراهيم

 21 ب 713651والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء العايد ابراهيم

 24 ب 713751والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء العايد ابراهيم

 23 ب 713751والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء العايد ابراهيم

 14 ب 713831والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء العايد ابراهيم

 13 ب 713831والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء العايد ابراهيم

 54 أ 713771والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء الشرمان رائد

 1/54 أ 713771والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء الشرمان رائد

 11 ب 713791والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء الشرمان رائد

 12 ب 713791والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء الشرمان رائد

 2/46 أ 713551والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء العرفى رضا

 3/46 أ 713571والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء العرفى رضا

 52 أ 713591والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء العرفى رضا

 71353PSATRIوالتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء الهدلق طارق

 71387PSATRIوالتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء الهدلق طارق

عبدالودود خان 20 أ 713611والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء

عبدالودود خان 21 أ 713611والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء

عبدالودود خان 17 أ 713711والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء

عبدالودود خان 19 أ 713711والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء

عبدالودود خان 15 أ 713731والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء

عبدالودود خان 16 أ 713731والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء

عبدالودود خان 4 أ 713811والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء

عبدالودود خان 5 أ 713811والتخاطب اللغةنجم 109 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء

 2/77أ ب 18271الطبيعي التدفق ذات اآلبار انتاجهبغ 481 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء القحطاني فهد

عبدالعزيز النغيمش 1 أ 857061الخرسانة تكنولوجياهمد 477 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء

 32 أ 372411والقانونية المهنية المساحةهمس 473 م7:00-  م 235:30-11-2021الثالثاء الحسن عصمت

 73565PSATRIالتقنية الكتابةنجم 110 م9:00-  م 237:30-11-2021الثالثاء الشرمان رائد

 73565PSATRIالتقنية الكتابةنجم 110 م9:00-  م 237:30-11-2021الثالثاء الشرمان رائد

 2/46 أ 735631التقنية الكتابةنجم 110 م9:00-  م 237:30-11-2021الثالثاء الهدلق طارق

 3/46 أ 735631التقنية الكتابةنجم 110 م9:00-  م 237:30-11-2021الثالثاء الهدلق طارق

 52 أ 735671التقنية الكتابةنجم 110 م9:00-  م 237:30-11-2021الثالثاء الهدلق طارق

 1/54 أ 735671التقنية الكتابةنجم 110 م9:00-  م 237:30-11-2021الثالثاء الهدلق طارق
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طه معوض2/77أ ب 38294الموانع وسريان المكامن صخور خواصهبغ 361 م9:00-  م 237:30-11-2021الثالثاء

 85أ ب 56679الحركة انتقال عملياتهكم 315 م9:00-  م 237:30-11-2021الثالثاء العنزي يوسف

 4 أ 531241هيدروليكاهمد 324 م9:00-  م 237:30-11-2021الثالثاء الفيصل فيصل

 5 أ 531261هيدروليكاهمد 324 م9:00-  م 237:30-11-2021الثالثاء الفيصل فيصل

 4 أ 531281هيدروليكاهمد 324 م9:00-  م 237:30-11-2021الثالثاء الفيصل فيصل

 32 أ 776701التصويرية المساحةهمس 321 م9:00-  م 237:30-11-2021الثالثاء الحسن عصمت

 3 ب 304631الصور وتفسير بعد عن االستشعار أساسياتهمس 365 م9:00-  م 237:30-11-2021الثالثاء الشيخ احمد آل

 3 ب 572441الرقمية الصور تحليلهمس 423 م9:00-  م 237:30-11-2021الثالثاء الشيخ احمد آل

 2/46 أ 761981للمهندسين الجيولوجياجيو 281 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء الزهراني حسن

 3/46 أ 762001للمهندسين الجيولوجياجيو 281 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء كمال فيصل

 الصالة الترفيهية87811البشرية العوامل هندسةصنع 341 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء أحسان رابيل

 الصالة الترفيهية30515البشرية العوامل هندسةصنع 341 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء العبدالكريم سعد

 الصالة الترفيهية38299البشرية العوامل هندسةصنع 341 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء العبدالكريم سعد

 52 أ 516771السالمة هندسةصنع 449 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء المهيدب ابراهيم

فيصل العيسى 52 أ 516831السالمة هندسةصنع 449 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء

 4 ج 750341المنطقي التصميمكهر 208 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء السويلم عبدهللا

 5 ج 756101المنطقي التصميمكهر 208 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء السويلم عبدهللا

 3 ج 749891المنطقي التصميمكهر 208 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء نوح عدنان

13 ب 380631الصغرى المعالجات في مقدمةكهر 353 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء

العال ابو محمد14 ب 438311الصغرى المعالجات في مقدمةكهر 353 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء

14 ب 12021الصغرى المعالجات في مقدمةكهر 353 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء

 2/77أ ب 77701الطبيعي والغاز البترول لهندسة مقدمةهبغ 251 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء المباركي محمد

اسامه سليمان 85أ ب 32853الطبيعي والغاز البترول وتخزين نقلهبغ 455 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء

 130477PSATRI - حرارية ديناميكاهكم 205 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء كمال محمد

 156674PSATRI - حرارية ديناميكاهكم 205 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء كمال محمد

 173399PSATRI - حرارية ديناميكاهكم 205 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء كمال محمد

 23 ب 325791(2) حرارية ديناميكياهكم 206 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء بومعزه مراد

 24 ب 569251(2) حرارية ديناميكياهكم 206 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء بومعزه مراد

 21 ب 847551العمليات سالمةهكم 336 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء الحرباوي مهند

 21 ب 847571العمليات سالمةهكم 336 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء الحرباوي مهند

 27 ب 854481البترول تكرير هندسةهكم 441 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء فقيها انيس

بشار بشير 32 أ 850361الجغرافية المعلومات نظم في المكاني التحليلهمس 466 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء

 52 ج 763231الرقمي التحكم آالتهمك 414 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء طه عادل

 55أ ج 33544الهواء تكييفهمك 444 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء النحيط عبدهللا

 1/62أ ج 54302القوى محطاتهمك 472 م7:00-  م 245:30-11-2021األربعاء العرفي جمال

فيصل العيسى 1/54 أ 878541المتقدمة السالمة هندسةصنع 485 م9:00-  م 247:30-11-2021األربعاء

 3/46 أ 136521الصناعية التسهيالت تصميمصنع 450 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد صالح   بشير

 2/46 أ 764371الصناعية التسهيالت تصميمصنع 450 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد صالح   بشير

 18 ج 325571جدا العالي النطاق ذات المتكاملة الدوائر تصميمكهر 405 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد الزهير أحمد

 4 ج 12131والهوائيات الموجات انتشاركهر 423 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد كوتي  حمزة

ياسين خان 3 ج 12291العالي الجهد هندسةكهر 446 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد

 27 ب 182611الطبيعي والغاز البترول الستكشاف الجيولوجية المبادىءهبغ 391 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد العربى عارف

 27 ب 182811(2) الطبيعي والغاز البترول استكشاف هندسةهبغ 494 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد العربى عارف

وليد حمداوي 2/77أ ب 78264الصحي الصرف لمخلفات البيولوجية المعالجةهكم 445 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد

 1 أ 546251البيئية الهندسةهمد 444 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد رفعت اشرف

 4 أ 326441الصرف ومياه المياه معالجةهمد 448 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد خورشيد انوار

 5 أ 571561الصرف ومياه المياه معالجةهمد 448 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد أمين مهاب

 27527PSATRIالمكانية القياساتهمس 212 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد المطيري عيد

 27528PSATRIالمكانية القياساتهمس 212 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد الهيف محمد

 28097PSATRIالمكانية القياساتهمس 212 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد الهيف محمد
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 50 ج 457511التصنيع أساليبهمك 311 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد الريس مجدى

 50 ج 774101(1) التصنيع أساليبهمك 312 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد الريس مجدى

 52 ج 774161(1) التصنيع أساليبهمك 312 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد الريس مجدى

 55أ ج 84162(2) التصنيع أساليبهمك 313 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد طه عادل

 55أ ج 84165(2) التصنيع أساليبهمك 313 م7:00-  م 055:30-12-2021األحد طه عادل

 52 أ 516311(1) الصناعية العمليات تحليلصنع 222 م9:00-  م 057:30-12-2021األحد سلطان حمود  

 3/46 أ 516461(1) الصناعية العمليات تحليلصنع 222 م9:00-  م 057:30-12-2021األحد سلطان حمود  

 2/46 أ 877801(1) الصناعية العمليات تحليلصنع 222 م9:00-  م 057:30-12-2021األحد سلطان حمود  

 2/77أ ب 18278الطبيعي والغاز البترول اقتصادياتهبغ 491 م9:00-  م 057:30-12-2021األحد العواد مساعد

 55أ ج 60852(2) الميكانيكية الهندسة في مختارة مواضيعهمك 494 م9:00-  م 057:30-12-2021األحد االنصارى هانى

 2/46 أ 305211(2) التصنيع اساليبصنع 352 م7:00-  م 065:30-12-2021اإلثنين الفيفى عبدهللا

 3/46 أ 766491(2) التصنيع اساليبصنع 352 م7:00-  م 065:30-12-2021اإلثنين الفيفى عبدهللا

 52 أ 878571الصيانة هندسةصنع 490 م7:00-  م 065:30-12-2021اإلثنين المعطاني محمد

 78365PSATRIالقوى أنظمة مباديكهر 340 م7:00-  م 065:30-12-2021اإلثنين الفارس فارس

 80483PSATRIالقوى أنظمة مباديكهر 340 م7:00-  م 065:30-12-2021اإلثنين الحسيني محمد

ياسين خان 1182PSATRIالقوى أنظمة مباديكهر 340 م7:00-  م 065:30-12-2021اإلثنين

 2/77أ ب 18267(1) الحفر هندسةهبغ 471 م7:00-  م 065:30-12-2021اإلثنين عبدالفتاح خالد

 27 ب 326251الفصل عملياتهكم 407 م7:00-  م 065:30-12-2021اإلثنين عاصف محمد

 27 ب 570001الفصل عملياتهكم 407 م7:00-  م 065:30-12-2021اإلثنين عاصف محمد

 14 ب 849451(2)الهندسةالكيميائية مختارةفي مواضيعهكم 423 م7:00-  م 065:30-12-2021اإلثنين العنزي يوسف

 3 ب 136351المساحة لطلبة المياه هندسةهمد 323 م7:00-  م 065:30-12-2021اإلثنين الشيخ آل عبدالمحسن

 1 أ 735421المائية المنشآتهمد 423 م7:00-  م 065:30-12-2021اإلثنين مرسى ابراهيم

 27 ب 776981مشتركة عملياتهكم 333 م9:00-  م 067:30-12-2021اإلثنين صالح   جهاد

 27 ب 777121مشتركة عملياتهكم 333 م9:00-  م 067:30-12-2021اإلثنين صالح   جهاد

 52 أ 335931بالحاسوب المتكامل التصنيعصنع 461 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء كيندي سانجاي

 4 ج 659601االلكترونية الحرب ألساليب مقدمةكهر 419 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء العمود عبدالرحمن

 18 ج 325291القوى أنظمة تحليلكهر 441 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء الغوينم سعد

 الصالة الترفيهية55249الهندسية الكهرومغناطيسية في مختارة موضوعاتكهر 469 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء الحميدي سامي

 3/46 أ 570701(2) العضويه الكيمياء اسسكيم 245 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء التركى  تركى

 2/46 أ 22111(2) العضويه الكيمياء اسسكيم 245 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء المنصور عبدالرحمن

 85أ ب 18280اآلبار اختبارات تحليلهبغ 493 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء اماو أبيودون

 27 ب 13431المياه ومعالجة تحليةهكم 413 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء المعتاز ابراهيم

عبدالعزيز المطلق2/77أ ب 83151الكيميائية المصانع في التلوث منعهكم 427 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء

 61450PSATRI(2) جيوتكنيكية هندسةهمد 481 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء الشيناوى عبدالحفيظ

 53361PSATRI(2) جيوتكنيكية هندسةهمد 481 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء الشمرانى مصلح

 53363PSATRI(2) جيوتكنيكية هندسةهمد 481 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء الشمرانى مصلح

 32 أ 16761المتقدمة التصويرية المساحةهمس 422 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء الهيف محمد

 53أ ج 76325(1) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 304 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء الدريهم اسامه

 55أ ج 76331(1) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 304 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء الدريهم اسامه

 1/62أ ج 84153(2) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 305 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء برويز شاهد

 1/62أ ج 84156(2) الميكانيكي الهندسي التصميمهمك 305 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء برويز شاهد

 52 ج 597771المواد ميكانيكاهمك 352 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء خضير احمد

 50 ج 457461المواد ميكانيكاهمك 352 م7:00-  م 075:30-12-2021الثالثاء اعجاز محمد

 27 ب 569301الحرارة انتقال عملياتهكم 317 م9:00-  م 077:30-12-2021الثالثاء اباحسين عبدالعزيز

 1 أ 735461والسطحية الجوفية المياه هيدرولوجياهمد 425 م9:00-  م 077:30-12-2021الثالثاء مرسى ابراهيم

 4 أ 722751الرصف أنظمة وتصميم تحليلهمد 437 م9:00-  م 077:30-12-2021الثالثاء السليمان حمد

 3/46 أ 830061واالبتكار المنتج تصميمصنع 301 م7:00-  م 085:30-12-2021األربعاء عبدالغني عماد

 1/46 أ 878601الموثوقية هندسةصنع 491 م7:00-  م 085:30-12-2021األربعاء المعطاني محمد

 1/62أ ج 63032الحسابية الموائع ديناميكا في مقدمةهمك 481 م7:00-  م 085:30-12-2021األربعاء صادق شريف

 2/77أ ب 32859المكامن محاكاةهبغ 467 م9:00-  م 087:30-12-2021األربعاء النتيفى على
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  1 أ 8651االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 087:30-12-2021األربعاء العسكر عبدالعزيز

  1 أ 826781االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 087:30-12-2021األربعاء العسكر عبدالعزيز

 37558PSATRIاالستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 087:30-12-2021األربعاء المسلم طارق

 855PSATRIاالستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 087:30-12-2021األربعاء العبدالكريم عبدهللا

 3/46 أ 631011االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 087:30-12-2021األربعاء اقبال محمد

محمد العمري 4 أ 8631االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 087:30-12-2021األربعاء

محمد العمري 5 أ 861681االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 087:30-12-2021األربعاء

 2 ب 442811االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 087:30-12-2021األربعاء خواجى محمد

 3 ب 826801االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 087:30-12-2021األربعاء خواجى محمد

 14 ب 630991االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 087:30-12-2021األربعاء صديقى نديم

أحمد توكينالصالة الترفيهية60066االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 087:30-12-2021األربعاء

أحمد توكينالصالة الترفيهية87852االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 087:30-12-2021األربعاء

عبدالرحمن البداح13 ب 878481االستاتيكاهعم 201 م9:00-  م 087:30-12-2021األربعاء

 2/46 أ 658891التلقائي التحكم انظمةصنع 337 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس صالح   بشير

 2/46 أ 335641التلقائي التحكم انظمةصنع 337 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس السمحان على

 4 ج 330671الضوئية األلكترونيات وأنظمة نبائطكهر 410 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس عوض ايهاب

 2/77أ ب 18277(1) الطبيعي والغاز البترول استكشاف هندسةهبغ 490 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس العربى عارف

 60 ج 22501الحاسوب برمجةهعم 209 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس محمود أصف

 74 ج 878421الحاسوب برمجةهعم 209 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس محمود أصف

 60 ج 22561الحاسوب برمجةهعم 209 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس القحطانى خالد

 61 ج 158091الحاسوب برمجةهعم 209 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس القحطانى خالد

 74 ج 878461الحاسوب برمجةهعم 209 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس بالصادق عبدالباسط

عبدالحميد اجبار 62 ج 158061الحاسوب برمجةهعم 209 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس

 63 ج 22591الحاسوب برمجةهعم 209 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس مصطفى عمادالدين

 74 ج 878441الحاسوب برمجةهعم 209 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس كمال محمد

 1 أ 137171التشييد واساليب معداتهمد 417 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس حميد نايف بن

 1 أ 533851التشييد واساليب معداتهمد 417 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس حميد نايف بن

اشرف فرح 32 أ 333571الصناعية األقمار جيوديسياهمس 413 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس

 53أ ج 57111(2) الحرارية الديناميكاهمك 374 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس الشهري حسن

 55أ ج 78173(2) الحرارية الديناميكاهمك 377 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس الشهري حسن

محمد على 53أ ج 84267(2) الحرارية الديناميكاهمك 377 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس

 50 ج 629401الميكاترونيكسهمك 465 م7:00-  م 095:30-12-2021الخميس فولي احمد

 4 ج 552471المتجددة الطاقة هندسةكهر 470 م9:00-  م 097:30-12-2021الخميس كو   ونسوك

عبدالحميد اجبار 14 ب 334971تحكم عملياتهكم 414 م9:00-  م 097:30-12-2021الخميس

عبدالحميد اجبار 13 ب 627001تحكم عملياتهكم 414 م9:00-  م 097:30-12-2021الخميس

 27 ب 849341تحكم عملياتهكم 415 م9:00-  م 097:30-12-2021الخميس مصطفى عمادالدين

 4 أ 612521اإلنشائية المواد واختبار خواصهمد 306 م7:00-  م 125:30-12-2021األحد الحزيمى عبدالرحمن

 4 أ 531121اإلنشائية المواد واختبار خواصهمد 306 م7:00-  م 125:30-12-2021األحد السيف عبدالعزيز

 5 أ 612541اإلنشائية المواد واختبار خواصهمد 306 م7:00-  م 125:30-12-2021األحد السيف عبدالعزيز

 5 أ 845201اإلنشائية المواد واختبار خواصهمد 306 م7:00-  م 125:30-12-2021األحد السيف عبدالعزيز

9 من 9 صفحة


