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 3515510والحقول الحلقاتريض 441 صباحا12-14379-08-01   االحد 4م28ب1الخميس يوسف

 323259العام الحشرات علمحين 311 صباحا12-14379-08-01   االحد 5م73ب1عثمان محمد

 3238513ميكروبي تشخيصحدق 320 صباحا12-14379-08-01   االحد 5م9ب1عبدهللا خالد

5م9ب1  حاج عمر537175ميكروبي تشخيصحدق 320 صباحا12-14379-08-01   االحد

 355872والمرض الصحة في الكيموحيوية المؤشراتكيح 473 صباحا12-14379-08-01   االحد 5م13ب1الداغرى ناصر

 509529التجريبي الطفيليات علمحين 462 صباحا12-14379-08-01   االحد 5م75ب1عبدالمنعم محمد

 5394424زهرية نباتات تصنيف اساسياتنبت 222 صباحا12-14379-08-01   االحد 5م11ب1الحميد فهد

5مالمشرفعبد العزيز  الغامدي صباحا12-14379-08-01   االحد

4م27ب41م26ب1علي السحيباني 4206350اإلسالم في األسرةسلم 102 صباحا10-14378-08-01   االحد

 4667748اإلسالم في األسرةسلم 102 صباحا10-14378-08-01   االحد 4م23ب41م22ب1الطريقى عبدالرحمن

4م77أ1المشرفمحمد اشرفسلم 102 صباحا10-14378-08-01   االحد

 4222727اإلسالمي االقتصادي النظامسلم 103ص12.30-143710.30-08-01   االحد 4م27ب41م26ب1الخليوى سليمان

4م23ب41م22ب1علي الخضيري4667835اإلسالمي االقتصادي النظامسلم 103ص12.30-143710.30-08-01   االحد

4م77أ1المشرفمحمد اشرفسلم 103ص12.30-143710.30-08-01   االحد

4م146أأمحمد الذهبي540333(2) المالية الرياضياتريك 461 مساء4 - 14371-08-01   االحد

 3150732الشبكات تحليلبحث 351 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م39أ1بخارى فوزى

 2014633(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م71أ41م70أ1الدريس ابراهيم

 3595214(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م72أ1الدريس ابراهيم

 2014820(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م73أ1الدريس ابراهيم

4م74أ1عبد اإلله الحيزان5317014(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد

 531627(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م76أ1العويس احمد

 5316410(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م76أ1العويس احمد

 4994219(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م75أ1عويسى احمد

4م77أ1المشرفحسني حسنكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد

 2015412(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م100أ1العريفى عبدهللا

 304443(1) عامة كيمياءكيم 103 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م100أ1عبدالنبى اسامه

 4664911(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م101أ1افسيسي أحمد

 5316621(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م102أ1افسيسي أحمد

 2015015(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م95أ1الضعيان هللا ضيف

 3773217(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م96أ1الضعيان هللا ضيف

 4488940(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م99أ41م97أ1المرغنى عادل

4م77أ1المشرفاحمد عبد الوهابكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد

 4994018(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م21ب1الفكي عبدالرازق

 4559536(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م23ب41م22ب1الفكي عبدالرازق

 4855018(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م26ب1الغامدى عبدالعزيز

 3660920(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م27ب1الغامدى عبدالعزيز

4م111أ1عبدالعزيزالواصل 4995921(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد

4م111أ1عبدالعزيزالواصل 3660310(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد

4م113أ1عبدالعزيزالواصل 4844529(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد

 3773515(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م41ب1الصويلح عبدهللا

 3660715(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م28ب1الصويلح عبدهللا

 4995714(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م1 /45ب1العنزى عبدهللا

 3660511(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م1 /45ب1العنزى عبدهللا

 201525(1) العامة الكيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م49ب1هبيله محمد

 3773711(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م49ب1هبيله محمد

 5316826(1) عامة كيمياءكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد 4م40ب1هبيله محمد

4م77أ1المشرفتحسين خلفكيم 101 مساء4 - 14371-08-01   االحد

5م11ب1سلمان الركيان566762للسرطان البيولوجية األسسكيح 466 مساء4 - 14371-08-01   االحد

 3661410للسرطان البيولوجية األسسكيح 466 مساء4 - 14371-08-01   االحد 5م11ب1الركيان سلمان

5ممحمد مرزوق العتيبيعام مساء4 - 14371-08-01   االحد

 3217235(1) اإلحصاء نظريةاحص 223 صباحا12-14379-08-02 االثنين 4م96أ41م95أ1ابوكالم فايز

 476813حيوية فيزياءفيز 460 صباحا12-14379-08-02 االثنين 4م100أ1انور محمد

 3243210جيوفيزيائية تقاريرجاف 381 صباحا12-14379-08-02 االثنين 4م101أ1حسانين كمال
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 323216للحيوان الحديث التصنيفحين 305 صباحا12-14379-08-02 االثنين 5م73ب1العمودى مكى

5م9ب1صالح السحيبانى 3722328األشنات علمحدق 348 صباحا12-14379-08-02 االثنين

 354043البيئي التحليلكيم 453 صباحا12-14379-08-02 االثنين 5م73أ1السويدان حسن

المشرفحمد الخريجيعام صباحا12-14379-08-02 االثنين

 4667646اإلسالمية الثقافة أصولسلم 101 صباحا10-14378-08-02 االثنين 4م22ب41م21ب1العسكر فهد

 5379357اإلسالمية الثقافة أصولسلم 101 صباحا10-14378-08-02 االثنين 4م28ب41م23ب1عبدهللا احمد

 5379444اإلسالمية الثقافة أصولسلم 101 صباحا10-14378-08-02 االثنين 4م27ب41م26ب1عجالن بن ابراهيم

4م77أ1المشرفحمد الخريجيسلم 101 صباحا10-14378-08-02 االثنين

 4667939اإلسالمي السياسي النظامسلم 104ص12.30-143710.30-08-02 االثنين 4م22ب41م21ب1الشايع عبدهللا

 5442749اإلسالمي السياسي النظامسلم 104ص12.30-143710.30-08-02 االثنين 4م28ب41م23ب1عجالن بن ابراهيم

4م77أ1المشرفحمد الخريجيسلم 104ص12.30-143710.30-08-02 االثنين

 3218436معلمية ال احصائية طرقاحص 333 مساء4 - 14371-08-02 االثنين 4 م49ب42 م48ب2على اسماعيل حبيب

 490955مسحية بحوثاحص 432 مساء4 - 14371-08-02 االثنين 4م100أ1الدين زين مازن

 4768210والبيئة الطاقة فيزياءفيز 477 مساء4 - 14371-08-02 االثنين 4م101أ1البسام عبدهللا

 3538915الرسوبية الصخور علمجيو 334 مساء4 - 14371-08-02 االثنين 4م26ب1الدباغ محمد

 5311517الرسوبية الصخور علمجيو 334 مساء4 - 14371-08-02 االثنين 4م27ب1عطيه اسامه

 1934815بنائية جيولوجياجيو 381 مساء4 - 14371-08-02 االثنين 4م41ب1قحل على

 324339بنائية جيولوجياجيو 381 مساء4 - 14371-08-02 االثنين 4م41ب1عبدالمتعال عصام

المشرفمالك زين العابدينعام مساء4 - 14371-08-02 االثنين

5م73ب1ناصراالصقه 465453السمكية المزارع إدارةحين 366 مساء4 - 14371-08-02 االثنين

5م75ب1عبدالعزيزالصالح 509503خاليا وزراعة خلوية وراثةحين 457 مساء4 - 14371-08-02 االثنين

 3229336الكيميائية الحركيةكيم 332 مساء4 - 14371-08-02 االثنين 5م80أ51م79أ1الفكي عبدالرازق

 534825الطبي الفيروسات علمحدق 450 مساء4 - 14371-08-02 االثنين 5م9ب1المجحدى فهد

 3516117الطبي الفيروسات علمحدق 450 مساء4 - 14371-08-02 االثنين 5م9ب1عيفان صالح

5مالمشرفعبد العزيز الغامديعام مساء4 - 14371-08-02 االثنين

4م28ب1ابراهيم العليان 3211823التفاضلية المعادالت في مقدمةريض 225 صباحا12-14379-08-03الثالثاء

 4559328اإلحصاء في مقدمةاحص 100 صباحا12-14379-08-03الثالثاء 4م70أ1العقاش رفيق

 4855235اإلحصاء في مقدمةاحص 100 صباحا12-14379-08-03الثالثاء 4م72أ41م71أ1على حبيب

 5363621اإلحصاء في مقدمةاحص 100 صباحا12-14379-08-03الثالثاء 4م73أ1اسماعيل على

 4887429اإلحصاء في مقدمةاحص 100 صباحا12-14379-08-03الثالثاء 4م74أ1اسماعيل على

 3135743اإلحصاء في مقدمةاحص 100 صباحا12-14379-08-03الثالثاء 4م76أ41م75أ1اسماعيل على

4م77أ1المشرفصالح جميلياحص 100 صباحا12-14379-08-03الثالثاء

4م95أ1فايزابوكالم 5067925اإلحصاء في مقدمةاحص 100 صباحا12-14379-08-03الثالثاء

 3017228اإلحصاء في مقدمةاحص 100 صباحا12-14379-08-03الثالثاء 4م96أ1القريان محمد

 3770129اإلحصاء في مقدمةاحص 100 صباحا12-14379-08-03الثالثاء 4م97أ1القريان محمد

 3769930اإلحصاء في مقدمةاحص 100 صباحا12-14379-08-03الثالثاء 4م99أ41م100أ1قايد محمد

4م102أ41م101أ1محمد مشرف 3770327اإلحصاء في مقدمةاحص 100 صباحا12-14379-08-03الثالثاء

 5120713اإلحصاء في مقدمةاحص 100 صباحا12-14379-08-03الثالثاء 4م102أ41م101أ1منتصر ممدوح

 3362134والشمسية النجمية المجموعة مقدمةفلك 102 صباحا12-14379-08-03الثالثاء 4م23ب41م22ب1الطرابلسى حسين

4م27ب41م26ب1محمد الصبروتى 5414237القديمة النباتات علمجيو 341 صباحا12-14379-08-03الثالثاء

4م77أ1المشرفطارق محروساحص 100 صباحا12-14379-08-03الثالثاء

 323195برية بيئةحين 373 صباحا12-14379-08-03الثالثاء 5م75ب1السعدون محمد

 366383التجريبي األجنة علم مبادىءحين 424 صباحا12-14379-08-03الثالثاء 5م73ب1الحميدي احمد

 349638(2)األيضكيح 440 صباحا12-14379-08-03الثالثاء 5م11ب1الحميده عبدهللا

 3230518الدقيقة الطحالب أحيائيةحدق 280 صباحا12-14379-08-03الثالثاء 5م13ب1الظبي نايف

المشرفمحمد اشرفعام صباحا12-14379-08-03الثالثاء

 4668129المهنة اخالقياتسلم 107 صباحا10-14378-08-03الثالثاء 4م41ب41م40ب1القاسم عبدالحكيم

 5379645المهنة اخالقياتسلم 107 صباحا10-14378-08-03الثالثاء 4م49ب41م48ب1العمار يزيد

المشرفعوض الشمرانيسلم 107 صباحا10-14378-08-03الثالثاء

4م1 /45ب1سهيل ياسين5471923عرب 103 صباحا10-14378-08-03الثالثاء

المشرفعوض الشمرانيعرب 103 صباحا10-14378-08-03الثالثاء
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4م1 /45ب1بندر القزالن5471826عرب 101ص12.30-143710.30-08-03الثالثاء

المشرفعوض الشمرانيعرب 101ص12.30-143710.30-08-03الثالثاء

4م70أ1احمد النجار 3601617(1) عامة فيزياءفيز 103 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء

 3236113(1) عامة فيزياءفيز 103 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء 4م71أ1القرنى سعد

 5140818(1) عامة فيزياءفيز 103 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء 4م72أ1القرنى سعد

 3235518(1) عامة فيزياءفيز 103 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء 4م73أ1القرنى سعد

 2013420(1) عامة فيزياءفيز 103 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء 4م74أ1النغموش على

 4844321(1) عامة فيزياءفيز 103 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء 4م75أ1النغموش على

 5110329(1) عامة فيزياءفيز 103 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء 4م76أ1النغموش على

 514103(1) عامة فيزياءفيز 103 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء 4م100أ1الحربى مشعل

4م77أ1المشرفنبيل عبد الواحدفيز 103 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء

 3235714(1) عامة فيزياءفيز 103 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء 4م100أ1الحربى مشعل

 2014019(1) عامة فيزياءفيز 103 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء 4م101أ1الزايد ناصر

 2013621(1) عامة فيزياءفيز 103 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء 4م102أ1الزايد ناصر

 2013817(1) عامة فيزياءفيز 103 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء 4م95أ1القحطانى هادى

 2014418(1) عامة فيزياءفيز 103 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء 4م96أ1القحطانى هادى

4م97أ1رشيد خان3235917(1) عامة فيزياءفيز 103 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء

4م99أ1بندر االصبحي2014213(1) عامة فيزياءفيز 103 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء

4م77أ1المشرفاحمد مهروسةفيز 103 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء

 93811العددية البرمجةبحث 313 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء 4م22ب1الشمرانى احمد

 3219413بصرياتفيز 331 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء 4م26ب1توفيق وليد

 3242911والكهرومغناطيسي الجيوكهربي االستكشافجاف 231 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء حسن الخضر 4م27ب1 

 5037313والحفز السطوح كيمياءكيم 436 مساء4 - 14371-08-03الثالثاء 5م78أ1عويسى احمد

4م77أ1المشرفكمال عثمانعام مساء4 - 14371-08-03الثالثاء

 5214الرياضية الطرائقريض 316 صباحا12-14379-08-04االربعاء 4م73أ1سيبويه محمد

 3517016وتنبؤ زمنية سالسلاحص 436 صباحا12-14379-08-04االربعاء 4 م126أأالواصل ابراهيم

 5634212الجيوفيزيائي االستكشافجاف 301 صباحا12-14379-08-04االربعاء 4م71أ1الوحيدي محمود

 3505118الجيوفيزيائي االستكشافجاف 301 صباحا12-14379-08-04االربعاء 4م70أ1الجلولي شكري

 323138مجهرية تحضيراتحين 262 صباحا12-14379-08-04االربعاء 5م73ب1الدوخى عثمان

 3661513الحياتية المعلوماتيةكيح 463 صباحا12-14379-08-04االربعاء 5م11ب1الربع محمد

 537198الكيموحيوية االجهزة تقنيةحدق 334 صباحا12-14379-08-04االربعاء 5م13ب1موسى ايهاب

5م13ب1عبدالناصرصالح 3238712الكيموحيوية االجهزة تقنيةحدق 334 صباحا12-14379-08-04االربعاء

 4668234معاصرة قضاياسلم 108 صباحا10-14378-08-04االربعاء 4م75أ41م74أ1النتيفات محمد

4م77أ1المشرفسعد الجريانسلم 108 صباحا10-14378-08-04االربعاء

 4667540النبوية السيرة في دراساتسلم 100 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 4م23ب41م22ب1النعام فيصل

 5442655النبوية السيرة في دراساتسلم 100 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 4م27ب41م26ب1الشايع عبدهللا

4م77أ1المشرفاحمد عبد الوهابسلم 100 مساء4 - 14371-08-04االربعاء

 323493(والحاسب لطلبةالفيزياء) والتكامل التفاضل حسابريض 200 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 4م100أ1طالبى مالك

 3234723(والحاسب لطلبةالفيزياء) والتكامل التفاضل حسابريض 200 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 4م100أ1بوزفور فتحي

 2057327(والحاسب لطلبةالفيزياء) والتكامل التفاضل حسابريض 200 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 4م101أ1بوزفور فتحي

 1466011(والحاسب لطلبةالفيزياء) والتكامل التفاضل حسابريض 200 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 4م102أ1البوصيرى محمد

 3517924العمليات بحوث في الحسابات طرقبحث 435 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 4 م126أأعسكر سامح

 3219222(2) رياضية فيزياءفيز 301 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 4م113أ1بالنصيب نبيل

عامالمشرفعبد الرحمن الطليحي مساء4 - 14371-08-04االربعاء

 3774911النبات علمنبت 102 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 4م71أ41م70أ1العريض ابراهيم

 5068723النبات علمنبت 102 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 4م71أ41م70أ1العريض ابراهيم

 3067315النبات علمنبت 102 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 4م72أ1العمرى سعود

 3553212النبات علمنبت 102 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 4م73أ1العمرى سعود

4م75أ41م74أ1 عبدالعزيزالسهلي 3044218النبات علمنبت 102 مساء4 - 14371-08-04االربعاء

4م75أ41م74أ1 عبدالعزيزالسهلي 3774724النبات علمنبت 102 مساء4 - 14371-08-04االربعاء

 3286323النبات علمنبت 102 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 4م95أ1االنصارى عبدهللا

 4610019النبات علمنبت 102 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 4م96أ1الدعيجي عبدهللا

4م97أ1محمد اليمنى 5371327النبات علمنبت 102 مساء4 - 14371-08-04االربعاء

565461النبات علمنبت 102 مساء4 - 14371-08-04االربعاء
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عامالمشرفمحمد اشرف مساء4 - 14371-08-04االربعاء

 3227934االنتقالية العناصر كيمياءكيم 321 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 5م80أ51م79أ1الشهرى سعد

 3239718الدقيقة األحياء بين التفاعلحدق 345 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 5م11ب1السحيبانى صالح

 5691022الدقيقة األحياء بين التفاعلحدق 345 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 5م13ب1مصطفى اشرف

 366457الحيوان سلوكحين 471 مساء4 - 14371-08-04االربعاء 5م75ب1عجارم جمعان

محمد عبدالمنعم 81651االنسجة كيمياءحين 441 مساء4 - 14371-08-04االربعاء

5مالمشرفمحمد مرزوق العتيبيعام مساء4 - 14371-08-04االربعاء

 46328المتجهات حسابريض 202 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م13ب1قديرى الحسين

 3658314المركب التحليلريض 487 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م110أ1الذكير فوزي

 4092144الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م71أ41م70أ1شافعي احمد

 4092144الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م71أ41م70أ1شافعي احمد

 4091945الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م73أ41م72أ1شافعي احمد

 4091945الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م73أ41م72أ1شافعي احمد

 4091846الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م75أ41م74أ1شافعي احمد

 4091846الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م75أ41م74أ1شافعي احمد

 4092046الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م102أ41م76أ1شافعي احمد

 4092046الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م102أ41م76أ1شافعي احمد

 4556041الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م96أ41م95أ1العقاش رفيق

 4556041الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م96أ41م95أ1العقاش رفيق

 4093342الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م99أ41م97أ1العقاش رفيق

 4093342الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م99أ41م97أ1العقاش رفيق

4م101أ41م100أ1حبيب اسماعيل 4093241الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس

4م101أ41م100أ1حبيب اسماعيل 4093241الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس

4م77أ1المشرفطارق محروساحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس

4م113أ41م111أ1على اسماعيل 4092741الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس

4م113أ41م111أ1على اسماعيل 4092741الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس

4م22ب41م21ب1على اسماعيل 4093143الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس

4م22ب41م21ب1على اسماعيل 4093143الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس

4م24ب41م23ب1على اسماعيل 4094044الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس

4م24ب41م23ب1على اسماعيل 4094044الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس

 4093943الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م27ب41م26ب1منتصر ممدوح

 4093943الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م27ب41م26ب1منتصر ممدوح

4م41ب41م28ب1سامح عسكر4093744الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس

4م41ب41م28ب1سامح عسكر4093744الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس

 4093543الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م1 /45ب41م40ب1عبدالغفار عبدالرزاق

 4093543الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م1 /45ب41م40ب1عبدالغفار عبدالرزاق

 4093444الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م49ب41م48ب1عبدالغفار عبدالرزاق

 4093444الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م49ب41م48ب1عبدالغفار عبدالرزاق

4م77أ1المشرفصالح جميلياحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس

 4092841الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م144أأابوكالم فايز

 4092841الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م144أأابوكالم فايز

 4093644الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م148أأ4م146أأالدين زين مازن

 4093644الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م148أأ4م146أأالدين زين مازن

 4093843الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م3 /80أب4م2 /80أبمشرف محمد

 4093843الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م3 /80أب4م2 /80أبمشرف محمد

 4093044الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م18أ41م8أ1قايد محمد

 4093044الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م18أ41م8أ1قايد محمد

 4094144الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م39أ41م33أ1قايد محمد

 4094144الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م39أ41م33أ1قايد محمد

4م77أ1المشرفكمال عثماناحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس

 4092240الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 5م73أ51م71أ1السويح نزار

 4092240الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 5م73أ51م71أ1السويح نزار

 4092340الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 5م79أ51م78أ1السويح نزار

 4092340الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 5م79أ51م78أ1السويح نزار

 4092442الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 5م43ب51م80أ1السويح نزار
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 4092442الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 5م43ب51م80أ1السويح نزار

 4092643الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 5م47ب51م46ب1السويح نزار

 4092643الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 5م47ب51م46ب1السويح نزار

 4092544الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 5م50ب51م49ب1السويح نزار

 4092544الحيوي اإلحصاءاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس 5م50ب51م49ب1السويح نزار

المشرفاحمد توفيقاحص 145 صباحا12-14379-08-05  الخميس

 4859215(2) عامة فيزياءفيز 111 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م1 /41أ1الطرابلسى حسين

 3206112(2) عامة فيزياءفيز 111 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م1 /41أ1عبدهللا احمد

 4790914والطبقات الرسوبيات مبادىءجيو 236 صباحا12-14379-08-05  الخميس 4م1/ 80أبقحل على

 533427الصخور فيزياءجاف 319 صباحا12-14379-08-05  الخميس حسن الخضر 4م107أ1 

 535452الصخور فيزياءجاف 319 صباحا12-14379-08-05  الخميس حسن الخضر 4م107أ1 

المشرفعبد العزيز الغامدي صباحا12-14379-08-05  الخميس

5م73ب1منصورالمنصور 323273الطيور علمحين 325 صباحا12-14379-08-05  الخميس

 3244413الحيوية الكيمياء حساباتكيح 312 صباحا12-14379-08-05  الخميس 5م23ب1عمر ابوالقاسم

 3535624(1) العضوية الكيمياءكيم 240 صباحا12-14379-08-05  الخميس 5م16أ1جبر يحيى

 3042311(1) العضوية الكيمياءكيم 240 صباحا12-14379-08-05  الخميس 5م54أ1الخثالن حمد

 3515923المناعه علمحدق 451 صباحا12-14379-08-05  الخميس 5م9ب1مبارك ايمن

 540358الصحي والصرف المياه ميكروبيولوجياحدق 344 صباحا12-14379-08-05  الخميس 5م36أ1الظبي نايف

 4668041اإلنسان حقوقسلم 105 صباحا10-14378-08-05  الخميس 5م39ب51م38ب1الجليفى عادل

 5379543اإلنسان حقوقسلم 105 صباحا10-14378-08-05  الخميس 5م13ب51م11ب1الدوسري ياسر

المشرفمرتضى سلطانسلم 105 صباحا10-14378-08-05  الخميس

 3031637 الخطية البرمجةبحث 213 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م49ب41م48ب1الشمرانى احمد

 3594827(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م70أ1العمران سعد

 2057921(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م71أ1االصبحى بندر

 2041020(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م72أ1عبدالحافظ حسين

 2042720(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م73أ1السلمان صالح

 2040432(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م74أ1السلمان صالح

 2042253(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م76أ41م75أ1السلمان صالح

4م77أ1المشرفنبيل عبد الواحدفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس

4م95أ1عبدهللا السمارى 2057530(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس

4م96أ1عبدهللا السمارى 2057732(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس

4م99أ41م97أ1عبدهللا السمارى 2058148(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس

 2040836(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م78أ41م100أ1غنام مجدى

 2041856(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م102أ41م101أ1غنام مجدى

 2041631(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م111أ1انور محمد

 4785730(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م113أ1الهدلق هشام

المشرفاحمد توفيقفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس

 2058520(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م21ب1مظهر نياز

 3236320(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م22ب1مظهر نياز

 323656(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م22ب1مظهر نياز

4م28ب1هشام العطار 2058320(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس

 3595020(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م26ب1توفيق وليد

 3601821(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م27ب1توفيق وليد

4م41ب1عبد هللا الظفيري2042522(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس

4م23ب1عبد هللا الظفيري2040623(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس

 2042018(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م24ب1عمران   طيب

 3594619(2) عامه فيزياءفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م40ب1عبدالعزيز محمد

 3520813حاسوبية فيزياءفيز 400 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م8أ1قزار خالد

المشرفاحمد مهروسةفيز 104 مساء4 - 14371-08-05  الخميس

 5311718بعد عن االستشعارجيو 383 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م2/ 80أبغريفات حابس

 3224321بعد عن االستشعارجيو 383 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 4م3/ 80أبالحربى طالل

 465471اإلنسان في الوراثةحين 458 مساء4 - 14371-08-05  الخميس المطيرى مخلد

 3228134والمحاليل المادة أطواركيم 331 مساء4 - 14371-08-05  الخميس 5م79أ1عواق الطيب

المشرفاحمد مهروسةعام مساء4 - 14371-08-05  الخميس
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 4994410التكامل حسابريض 111 صباحا12-14379-08-07   السبت 4م21ب1علوى احمد

 5308623التكامل حسابريض 111 صباحا12-14379-08-07   السبت 4م23ب41م22ب1علوى احمد

 499509التكامل حسابريض 111 صباحا12-14379-08-07   السبت 4م21ب1الحلوانى برهان

 530883التكامل حسابريض 111 صباحا12-14379-08-07   السبت 4م23ب1بشار عماد

 3057425التكامل حسابريض 111 صباحا12-14379-08-07   السبت 4م24ب1مسلوب السعيد

 4854816التكامل حسابريض 111 صباحا12-14379-08-07   السبت 4م26ب1الطيب حسن

 4854618التكامل حسابريض 111 صباحا12-14379-08-07   السبت 4م27ب1الطيب حسن

4م28ب1محمد الغامدى 4770721التكامل حسابريض 111 صباحا12-14379-08-07   السبت

4م41ب1محمد الغامدى 3551928التكامل حسابريض 111 صباحا12-14379-08-07   السبت

 4996113التكامل حسابريض 111 صباحا12-14379-08-07   السبت 4م40ب1سليمان مراد

 538248التكامل حسابريض 111 صباحا12-14379-08-07   السبت 4م40ب1بوزفور فتحي

4م77أ1المشرفنبيل عبد الواحدريض 111 صباحا12-14379-08-07   السبت

4م49ب1منصور الشهرى 301768التكامل حسابريض 111 صباحا12-14379-08-07   السبت

4م49ب41م48ب1منصور الشهرى 3041116التكامل حسابريض 111 صباحا12-14379-08-07   السبت

4م48ب41م1 /45ب1منصور الشهرى 3057634التكامل حسابريض 111 صباحا12-14379-08-07   السبت

 499468التكامل حسابريض 111 صباحا12-14379-08-07   السبت 4م30ب1تركى ناصر

4م77أ1المشرفاحمد عبد الوهابريض 111 صباحا12-14379-08-07   السبت

 3424327العمليات بحوث في مقدمةبحث 122 صباحا12-14379-08-07   السبت 4م71أ41م70أ1عبدالغفار عبدالرزاق

 304826الحيوان علم لطالب حيوية فيزياءفيز 205 صباحا12-14379-08-07   السبت 4م72أ1ماضي محسن

 566052الجيوفيزيائية البيانات معالجةجاف 411 صباحا12-14379-08-07   السبت 4م73أ1الجلولي شكري

 3507311الجيوفيزيائية البيانات معالجةجاف 411 صباحا12-14379-08-07   السبت 4م73أ1الجلولي شكري

5م73ب1ناصراالصقه 366404اقتصادية وقشريات أسماكحين 425 صباحا12-14379-08-07   السبت

 3245413(1)االيضكيح 340 صباحا12-14379-08-07   السبت 5م11ب1السنيدى عبدالرحمن

5م13ب1عبدالناصرصالح 3230722الدقيقة الميكروبات فسيولوجياحدق 330 صباحا12-14379-08-07   السبت

4م77أ1المشرفسعد الجريانعام صباحا12-14379-08-07   السبت

 3515712(2) الحقيقي التحليلريض 481 مساء4 - 14371-08-07   السبت 4م41ب1صدراوى حسين

 3058039المعادن علمجيو 221 مساء4 - 14371-08-07   السبت 4م23ب41م22ب1جلمد محمود

 4790726المعادن علمجيو 221 مساء4 - 14371-08-07   السبت 4م28ب1زيدى فيصل

 3663516األرض فيزياءجاف 401 مساء4 - 14371-08-07   السبت 4م26ب1عطية على

 565436األرض فيزياءجاف 401 مساء4 - 14371-08-07   السبت 4م26ب1عطية على

 3519610الصماء الغدد علمحين 432 مساء4 - 14371-08-07   السبت 5م75ب1الهزاع ابراهيم

 3052517مخبرية مهاراتحدق 240 مساء4 - 14371-08-07   السبت 5م11ب51م9ب1هادي سرفراز

 3778218مخبرية مهاراتحدق 240 مساء4 - 14371-08-07   السبت 5م11ب51م9ب1حميد محمد

 5665814مخبرية مهاراتحدق 240 مساء4 - 14371-08-07   السبت 5م13ب1حميد محمد

 4636817مخبرية مهاراتحدق 240 مساء4 - 14371-08-07   السبت 5م13ب1خالد جمال

 4636718مخبرية مهاراتحدق 240 مساء4 - 14371-08-07   السبت 5م23ب1موسى ايهاب

المشرفمحمد اشرفعام مساء4 - 14371-08-07   السبت

4م21ب1مسعود بونخل 1668712(2) عامة رياضياتريض 104 صباحا12-14379-08-08   االحد

 3780215(2) عامة رياضياتريض 104 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م21ب1جلو احمد

 5068123(2) عامة رياضياتريض 104 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م22ب1جلو احمد

 210420(2) عامة رياضياتريض 104 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م23ب1الفاضل طارق

 430826(2) عامة رياضياتريض 104 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م28ب1الفاضل طارق

 832326(2) عامة رياضياتريض 104 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م26ب1القحطانى عبيد

 1668922(2) عامة رياضياتريض 104 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م27ب1طالبى مالك

4م77أ1المشرفعوض الشمرانيريض 104 صباحا12-14379-08-08   االحد

 3476727الخطي الجبرريض 244 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م70أ1شرارى احمد

 2056145الخطي الجبرريض 244 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م72أ41م71أ1علوى احمد

 557724الخطي الجبرريض 244 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م73أ1بالل المنجى

 5532111الخطي الجبرريض 244 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م74أ1بالل المنجى

 5063419الخطي الجبرريض 244 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م74أ1صدراوى حسين

 2055723الخطي الجبرريض 244 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م76أ1الشعالن خالد

 3783913الخطي الجبرريض 244 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م75أ1الشعالن خالد

 4246618الخطي الجبرريض 244 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م75أ1الخميس يوسف

4م77أ1المشرفكمال عثمانريض 244 صباحا12-14379-08-08   االحد
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 2056339الخطي الجبرريض 244 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م95أ1الزهيرى محمد

 1370242الخطي الجبرريض 244 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م97أ41م96أ1الزهيرى محمد

 2055521الخطي الجبرريض 244 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م100أ1اليزيدي منصور

 4838826الخطي الجبرريض 244 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م101أ1اليزيدي منصور

 2056919الخطي الجبرريض 244 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م102أ1الالذقاني وليد

 2056527الخطي الجبرريض 244 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م111أ1البوصيرى محمد

4م77أ1المشرفحمد الخريجيريض 244 صباحا12-14379-08-08   االحد

 3521016(3) رياضية فيزياءفيز 404 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م41ب1صديق ابوبكر

 81124فيزيائية جيولوجياجيو 101 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م3/ 80أبجهالن هشام

 3706523فيزيائية جيولوجياجيو 101 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م2/ 80أبزملط تيسير

 5634619فيزيائية جيولوجياجيو 101 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م1/ 80أبشحاته محمد

 3505320الجيولوجية البيانات معالجةجيو 406 صباحا12-14379-08-08   االحد 4م1 /45ب1زملط تيسير

المشرفمحمد مرزوق العتيبي صباحا12-14379-08-08   االحد

 3520011الوراثة علم أساسياتحين 352 صباحا12-14379-08-08   االحد 5م75ب1العنزى خالد

 3496711الخلوي والتأشير الحيوية األغشيةكيح 452 صباحا12-14379-08-08   االحد 5م16أ1بزى محمد

 5394229الدقيقة اإلحياء علمحدق 140 صباحا12-14379-08-08   االحد 5م9ب1حميد محمد

 3040428الدقيقة اإلحياء علمحدق 140 صباحا12-14379-08-08   االحد 5م11ب1مبارك ايمن

 4649324الدقيقة اإلحياء علمحدق 140 صباحا12-14379-08-08   االحد 5م13ب1العسكر عبدالعزيز

 3052328الدقيقة اإلحياء علمحدق 140 صباحا12-14379-08-08   االحد 5م23ب1مصطفى اشرف

 3049311الدقيقة اإلحياء علمحدق 140 صباحا12-14379-08-08   االحد 5م38ب1العرفج عبدهللا

 463836الدقيقة اإلحياء علمحدق 140 صباحا12-14379-08-08   االحد 5م38ب1موسى ايهاب

 3245932الطبي البكتيريا علمحدق 460 صباحا12-14379-08-08   االحد 5م39ب1داود تركى

المشرفمحمد اشرفعام صباحا12-14379-08-08   االحد

 4998023التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م21ب1جلو احمد

 3233931التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م22ب1جلو احمد

 4844123التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م23ب1صدراوى حسين

 4997829التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م24ب1صدراوى حسين

4م26ب1مباريزغارييف 2053924التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد

4م27ب1مباريزغارييف 2053728التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد

4م30ب41م28ب1بندرالمطيرى 2048337التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد

4م77أ1المشرفسعد الجريانريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد

 2012836التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م101أ41م100أ1بت رضوان

 2013018التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م48ب1بشار عماد

 2012426التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م49ب1بشار عماد

 2048526التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م40ب1المهدى عماد

 4997433التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م1 /45ب1المهدى عماد

 2049029التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م41ب1عالم محفوظ

 2048131التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م113أ1سليمان مراد

 2012240التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م110أ41م111أ1سليمان مراد

 2012655التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م99أ41م97أ1الغامدى محمد

 3233724التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م95أ1الالذقاني وليد

 4997627التكامل حسابريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م96أ1الالذقاني وليد

4م77أ1المشرفمالك زين العابدينريض 106 مساء4 - 14371-08-08   االحد

 540324(1) اإلكتوارية الرياضياتريك 362 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م102أ1بشر مصطفى

 351517جزئية تفاضلية معادالتريض 425 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م102أ1دملخى مصطفى

 321769(2) احتمالاحص 315 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م70أ1العقاش رفيق

 3218621والمباريات القرارات نظريةبحث 382 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4 م19أ ب برى عدنان

 322099الالفقارية االحافير مبادىءجيو 243 مساء4 - 14371-08-08   االحد 4م71أ1صبري عبدالباسط

 323297الثدييات علمحين 326 مساء4 - 14371-08-08   االحد 5م75ب1بدري أسامة

 3497733الصلبة الحالة كيمياءكيم 422 مساء4 - 14371-08-08   االحد 5م80أ1نفادي  ايمن

 3238924الصحي والصرف المياه ميكروبيولوجياحدق 344 مساء4 - 14371-08-08   االحد 5م13ب1الحميدان على

المشرفعبد الرحمن الطليحيعام مساء4 - 14371-08-08   االحد

 315295الجيوفيزيائية االبار قياساتجاف 341 صباحا12-14379-08-09 االثنين القسمالفيفى حسين

 45131والتكامل التفاضل حسابريض 201 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م3/ 80أبدملخى مصطفى

 476894والتكامل التفاضل حسابريض 201 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م3/ 80أبالحلوانى برهان
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 53111الزمر نظريةريض 343 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م1/ 80أبالسلمان سلمان

 5413621الزمر نظريةريض 343 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م2/ 80أبالمطيرى بندر

 351725التجارب وتحليل تصميماحص 437 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4 م48ب 2على اسماعيل حبيب

 5111626(1) الرياضية الفيزياءفيز 201 صباحا12-14379-08-09 االثنين القسمالمحمدى ابوعزه

 105921(1) الرياضية الفيزياءفيز 201 صباحا12-14379-08-09 االثنين القسمالمحمدى ابوعزه

 3038116(1) الرياضية الفيزياءفيز 201 صباحا12-14379-08-09 االثنين القسمعبدالصبور محمد

 4100640عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م71أ41م70أ1العاقب ابراهيم

 4100640عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م71أ41م70أ1العاقب ابراهيم

 4100442عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م73أ41م72أ1العاقب ابراهيم

 4100442عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م73أ41م72أ1العاقب ابراهيم

4م75أ41م74أ1ابوبكرصديق 4100344عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين

4م75أ41م74أ1ابوبكرصديق 4100344عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين

 4100945عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م102أ41م76أ1فاروق   اكسوح

 4100945عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م102أ41م76أ1فاروق   اكسوح

 4099846عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م101أ41م100أ1فاروق   اكسوح

 4099846عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م101أ41م100أ1فاروق   اكسوح

 4101443عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م96أ41م95أ1مال فاتح   هللا امان

 4101443عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م96أ41م95أ1مال فاتح   هللا امان

 4101142عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م99أ41م97أ1مال فاتح   هللا امان

 4101142عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م99أ41م97أ1مال فاتح   هللا امان

4م77أ1المشرفنبيل عبد الواحدفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين

 4101844عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م113أ41م111أ1بالنصيب نبيل

 4101844عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م113أ41م111أ1بالنصيب نبيل

 4555841عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م22ب41م21ب1ليراس   اندرياس

 4555841عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م22ب41م21ب1ليراس   اندرياس

 4100543عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م24ب41م23ب1ليراس   اندرياس

 4100543عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م24ب41م23ب1ليراس   اندرياس

 4102044عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م27ب41م26ب1السويدان حامد

 4102044عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م27ب41م26ب1السويدان حامد

 4101944عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م41ب41م28ب1السويدان حامد

 4101944عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م41ب41م28ب1السويدان حامد

 4101644عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م1 /45ب41م40ب1قزار خالد

 4101644عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م1 /45ب41م40ب1قزار خالد

 4099646عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م49ب41م48ب1مسلمانى   فادفيل

 4099646عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م49ب41م48ب1مسلمانى   فادفيل

4م77أ1المشرفكمال عثمانفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين

4م18أ41م8أ1فاسليس ليمبيسس 4101044عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين

4م18أ41م8أ1فاسليس ليمبيسس 4101044عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين

4م39أ41م33أ1فاسليس ليمبيسس 5603044عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين

4م39أ41م33أ1فاسليس ليمبيسس 5603044عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين

4م1 /41أ1بوراوي ايالهي 4101322عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين

4م1 /41أ1بوراوي ايالهي 4101322عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين

 4099746عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م144أأ4م142أأالعائد محمد

 4099746عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م144أأ4م142أأالعائد محمد

 4099946عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م148أأ4م146أأالعائد محمد

 4099946عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 4م148أأ4م146أأالعائد محمد

4م77أ1المشرفاحمد مهروسةفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين

 4101743عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 5م78أ51م71أ1شهاب محمد

 4101743عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 5م78أ51م71أ1شهاب محمد

 4100039عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 5م80أ51م79أ1عاطف محمد

 4100039عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 5م80أ51م79أ1عاطف محمد

 4100140عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 5م49ب51م43ب1عاطف محمد

 4100140عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 5م49ب51م43ب1عاطف محمد

 4100243عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 5م47ب51م46ب1عاطف محمد

 4100243عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين 5م47ب51م46ب1عاطف محمد
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5م13ب1ميرزابيك 4101221عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين

5م13ب1ميرزابيك 4101221عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين

5م11ب51م9ب1ميرزابيك 4101544عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين

5م11ب51م9ب1ميرزابيك 4101544عامة فيزياءفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين

المشرفمرتضى سلطانفيز 145 صباحا12-14379-08-09 االثنين

 323155األسماك علمحين 320 صباحا12-14379-08-09 االثنين 5م73ب1البلوى حمود

    3661111للتغذية الحيوية الكيمياءكيح 445 صباحا12-14379-08-09 االثنين 5م36أ1الزمان أشرف

 3039331العضوية الكيمياء في مقدمهكيم 108 صباحا12-14379-08-09 االثنين 5م75ب1اللحيدان حمد

 147036العضوية الكيمياء في مقدمهكيم 108 صباحا12-14379-08-09 االثنين 5م16أ1المنصور عبدالرحمن

 304169الرئيسية المجموعات كيمياءكيم 222 صباحا12-14379-08-09 االثنين 5م54أ1الرصيص سعود

 3534928الرئيسية المجموعات كيمياءكيم 222 صباحا12-14379-08-09 االثنين 5م57أ1الرصيص سعود

 5419620العام الفيروسات علمحدق 250 صباحا12-14379-08-09 االثنين 5م23ب1عيفان صالح

 4589127العام الفيروسات علمحدق 250 صباحا12-14379-08-09 االثنين 5م38ب1شودري عاطف

 3052630العام الفيروسات علمحدق 250 صباحا12-14379-08-09 االثنين 5م39ب1المجحدى فهد

المشرفعبد العزيز الغامديعام صباحا12-14379-08-09 االثنين

 3029525المتقدم والتكامل التفاضل حسابريض 207 مساء4 - 14371-08-09 االثنين 4م95أ1بوعزيز المنصف

 5531925المتقدم والتكامل التفاضل حسابريض 207 مساء4 - 14371-08-09 االثنين 4م96أ1بوعزيز المنصف

 365909الجودة مراقبةاحص 441 مساء4 - 14371-08-09 االثنين 4م100أ1الدين زين مازن

 564001الجودة مراقبةاحص 441 مساء4 - 14371-08-09 االثنين 4م100أ1الدين زين مازن

 4212825وموجات إهتزازاتفيز 234 مساء4 - 14371-08-09 االثنين 4م97أ1النواوى محمد

 3043813وموجات إهتزازاتفيز 234 مساء4 - 14371-08-09 االثنين 4م101أ1عبدالحافظ حسين

 3663017المياه جيولوجياجيو 455 مساء4 - 14371-08-09 االثنين 4م1 /45ب1الفيفى حسين

 3664212المناعة علمحين 433 مساء4 - 14371-08-09 االثنين 5م75ب1العمر سليمان

 3245210الفيزيائية الحيوية الكيمياءكيح 332 مساء4 - 14371-08-09 االثنين 5م11ب1بزى محمد

5م80أ51م79أ1تنسيراحمد 5339537الحيوية العضوية غير الكيمياءكيم 426 مساء4 - 14371-08-09 االثنين

 539469نبات تشريحنبت 212 مساء4 - 14371-08-09 االثنين 5م13ب1الدعيجي عبدهللا

 377455الجزيئية األحياءحدق 251 مساء4 - 14371-08-09 االثنين 5م13ب1شودري عاطف

المشرفاحمد عبد الوهابعام مساء4 - 14371-08-09 االثنين

 2044624والتكامل التفاضل حسابريض 203 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م70أ1صديقى اخالق

 1582925والتكامل التفاضل حسابريض 203 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م71أ1صديقى اخالق

 2044850والتكامل التفاضل حسابريض 203 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م73أ41م72أ1هللا احسان تىامجى

 4785935والتكامل التفاضل حسابريض 203 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م75أ41م74أ1عبيدات سليم

 2045437والتكامل التفاضل حسابريض 203 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م75أ41م76أ1عبيدات سليم

 4786333والتكامل التفاضل حسابريض 203 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م101أ41م100أ1المهدى عماد

 2045943والتكامل التفاضل حسابريض 203 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م101أ41م102أ1المهدى عماد

 2046628والتكامل التفاضل حسابريض 203 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م95أ1بونخل مسعود

 2045031والتكامل التفاضل حسابريض 203 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م96أ1عالم محفوظ

 2046135والتكامل التفاضل حسابريض 203 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م99أ41م97أ1عالم محفوظ

4م77أ1المشرفنبيل عبد الواحدريض 203 صباحا12-14379-08-10الثالثاء

 2045228والتكامل التفاضل حسابريض 203 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م21ب1اصف محمد

 2045636والتكامل التفاضل حسابريض 203 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م23ب41م22ب1اصف محمد

 550332والتكامل التفاضل حسابريض 203 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م28ب1بشر مصطفى

 548721والتكامل التفاضل حسابريض 203 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م26ب1الوريمى نبيل

 549125والتكامل التفاضل حسابريض 203 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م27ب1الوريمى نبيل

4م77أ1المشرفحمد الخريجيريض 203 صباحا12-14379-08-10الثالثاء

 44112الرياضيات اسسريض 131 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م48ب1السلمان سلمان

 4887628الرياضيات اسسريض 131 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م1 /45ب1الشنيفي يوسف

 4994814الرياضيات اسسريض 131 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م49ب1الشنيفي يوسف

 5413812االعداد نظريةريض 243 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م111أ1المطيرى بندر

 3212015االعداد نظريةريض 243 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م111أ1الذكير فوزي

 569171النووية المفاعالت فيزياءفيز 488 صباحا12-14379-08-10الثالثاء القرعاوى محمد

 533412الزمنية السالسل تحليلجاف 317 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م113أ1عطية على

 5664114البراكين علمجيو 421 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 4م113أ1أبوعمارة بسام
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4م77أ1المشرفحمد الخريجي صباحا12-14379-08-10الثالثاء

 352021التلوثحين 375 صباحا12-14379-08-10الثالثاء الصويطى ابراهيم

 3693117عامة حيوية كيمياءكيح 101 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 5م9ب1عمر ابوالقاسم

 3496810الوراثية والهندسة الحيوية التقنيةكيح 462 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 5م9ب1الركيان سلمان

 3774025عامة حيوية كيمياءكيح 101 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 5م11ب1الناصر ابراهيم

 81428عامة حيوية كيمياءكيح 101 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 5م11ب1الناصر ابراهيم

 61227عامة حيوية كيمياءكيح 101 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 5م13ب1داود محمد

 416511عامة حيوية كيمياءكيح 101 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 5م23ب1الربع محمد

 4993011عامة حيوية كيمياءكيح 101 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 5م23ب1عطايا فريد

 4993417عامة حيوية كيمياءكيح 101 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 5م38ب1العميرى سلمان

 3662337العضومعدنية الكيمياءكيم 424 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 5م78أ1الواصل عبدالعزيز

 565891العضومعدنية الكيمياءكيم 424 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 5م78أ1الواصل عبدالعزيز

 3230923والتلوث الدقيقة األحياء بيئةحدق 340 صباحا12-14379-08-10الثالثاء 5م39ب1الظبي نايف

المشرفمرتضى سلطان صباحا12-14379-08-10الثالثاء

 548372والالاقليدية اإلقليدية الهندسة أسسريض 379 مساء4 - 14371-08-10الثالثاء 4م30ب1قديرى محمد

 3217423احصائية حزماحص 328 مساء4 - 14371-08-10الثالثاء 4 م126أأسلمان خلف

 3220023إلكترونياتفيز 325 مساء4 - 14371-08-10الثالثاء 4م23ب1عمران طيب

4م28ب1محمد الصبروتى 3221612البيئية الجيولوجياجيو 262 مساء4 - 14371-08-10الثالثاء

 366175الجيني التعبيركيح 464 مساء4 - 14371-08-10الثالثاء 5م11ب1العقيل ماجد

 3228417(2) العضوية الكيمياء أسسكيم 340 مساء4 - 14371-08-10الثالثاء 5م78أ1التركى تركى

 537272الدقيقة األحياء وراثةحدق 351 مساء4 - 14371-08-10الثالثاء 5م13ب1داود تركى

 3239124الدقيقة األحياء وراثةحدق 351 مساء4 - 14371-08-10الثالثاء 5م13ب1داود تركى

 352048المقارن الفقاريات تشريححين 420 مساء4 - 14371-08-10الثالثاء  صباحا12-14379-08-515م39أ1بدري أسامة

المشرفكمال عثمانعام مساء4 - 14371-08-10الثالثاء

 3517543والمحاكاة النمذجةبحث 441 صباحا12-14379-08-11االربعاء 4 م18أب 4 م19أب برى عدنان

 3596910(1) عامة فيزياءفيز 101 صباحا12-14379-08-11االربعاء 4م21ب1العاقب ابراهيم

 431917(1) عامة فيزياءفيز 101 صباحا12-14379-08-11االربعاء 4م21ب1العاقب ابراهيم

 4769521(1) عامة فيزياءفيز 101 صباحا12-14379-08-11االربعاء 4م22ب1الطرابلسى حسين

 3286122(1) عامة فيزياءفيز 101 صباحا12-14379-08-11االربعاء 4م23ب1الطرابلسى حسين

 4993813(1) عامة فيزياءفيز 101 صباحا12-14379-08-11االربعاء 4م26ب1صالح عبدالحى

 3770613(1) عامة فيزياءفيز 101 صباحا12-14379-08-11االربعاء 4م26ب1صالح عبدالحى

 4664721(1) عامة فيزياءفيز 101 صباحا12-14379-08-11االربعاء 4م27ب1صالح عبدالحى

 3017450(1) عامة فيزياءفيز 101 صباحا12-14379-08-11االربعاء 4م41ب41م28ب1الزامل محمد

 5068518(1) عامة فيزياءفيز 101 صباحا12-14379-08-11االربعاء 4م24ب1العطار هشام

4م77أ1المشرفاحمد مهروسةفيز 101 صباحا12-14379-08-11االربعاء

 211622للعمارة عامة فيزياءفيز 105 صباحا12-14379-08-11االربعاء 4م95أ1العاقب ابراهيم

 832528للعمارة عامة فيزياءفيز 105 صباحا12-14379-08-11االربعاء 4م96أ1العاقب ابراهيم

 3593331للعمارة عامة فيزياءفيز 105 صباحا12-14379-08-11االربعاء 4م97أ1ماضي محسن

4م100أ1بوراوي ايالهي 3593021للعمارة عامة فيزياءفيز 105 صباحا12-14379-08-11االربعاء

 3507514الزالزل علمجاف 313 صباحا12-14379-08-11االربعاء 4م72أ1عطية على

 5639825الخامات جيولوجياجيو 450 صباحا12-14379-08-11االربعاء 4م70أ1أبوعمارة بسام

 3506918الخامات جيولوجياجيو 450 صباحا12-14379-08-11االربعاء 4م71أ1الصالح احمد

 351539(1) الرسومات ونظرية التركيباتريض 431 صباحا12-14379-08-11االربعاء 4م73أ1بودبوس يوسف

 323171والزواحف البرمائيات علمحين 327 صباحا12-14379-08-11االربعاء الدوخى عثمان

 323314جزيئية بيولوجياحين 342 صباحا12-14379-08-11االربعاء 5م73ب1القحطانى سعد

 3244619االنزيماتكيح 320 صباحا12-14379-08-11االربعاء 5م9ب1الحميده عبدهللا

 3229113(1) الكم كيمياءكيم 322 صباحا12-14379-08-11االربعاء 5م78أ1خليل معتصم

 3516532البترول ميكروبيولوجيا في مقدمةحدق 466 صباحا12-14379-08-11االربعاء 5م13ب1رجب عبدالوهاب

4م77أ1المشرفصالح جميليعام صباحا12-14379-08-11االربعاء

 321789(2) اإلحصاء نظريةاحص 319 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م107أ1ابوكالم فايز

 2058728الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م71أ41م70أ1اسماعيل حبيب

 3235129الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م73أ41م72أ1اسماعيل حبيب

 4840036الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م75أ41م74أ1العقاش رفيق

 3593928الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م76أ1الجديدي وسام
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 3593928الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م76أ1الجديدي وسام

 576638الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م96أ41م95أ1العنقرى عبدالرحمن

 576638الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م96أ41م95أ1العنقرى عبدالرحمن

 575938الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م99أ41م97أ1العنقرى عبدالرحمن

 3105334الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م101أ41م100أ1الشيحه عبدهللا

 578840الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م102أ41م101أ1الشيحه عبدهللا

 578840الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م102أ41م101أ1الشيحه عبدهللا

4م77أ1المشرفطارق محروساحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء

 2059930الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م21ب1ابوكالم فايز

 2059131الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م22ب1ابوكالم فايز

 3593731الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م24ب41م23ب1ابوكالم فايز

 2059533الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م26ب1مشرف محمد

 573535الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م27ب1مشرف محمد

 574336الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م28ب41م41ب1مشرف محمد

4م77أ1المشرفصالح جميلياحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء

 3235330الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م1 /45ب1قايد محمد

 2059731الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م48ب1قايد محمد

 1221134الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م40ب41م49ب1قايد محمد

 2059312الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م110أ1منتصر ممدوح

 2058921الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م111أ1منتصر ممدوح

 3105626الهندسي واالحصاء االحتماالتاحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م113أ1منتصر ممدوح

4م77أ1المشرفصالح جميلياحص 324 مساء4 - 14371-08-11االربعاء

 4212121(1) تقليدية ميكانيكافيز 210 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م8أ1عمران طيب

 3038318(1) تقليدية ميكانيكافيز 210 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م18أ1صالح عبدالحى

 5311329تاريخية جيولوجياجيو 106 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م1/ 80أبصبري عبدالباسط

 3135311تاريخية جيولوجياجيو 106 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م109أ1يوسف محمد

 5634427البترول جيولوجياجيو 452 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م3/ 80أباللعبون عبدالعزيز

 3122121البترول جيولوجياجيو 452 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 4م2/ 80أبقحل على

 5394026الحيوان علم في مبادئحين 103 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 5م78أ1الواصل صالح

 3067527الحيوان علم في مبادئحين 103 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 5م79أ1المطيرى مخلد

 4668420الحيوان علم في مبادئحين 103 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 5م80أ1المطيرى مخلد

 3533517الحيوان علم في مبادئحين 103 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 5م46ب1العنزى خالد

 3039823الحيوان علم في مبادئحين 103 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 5م47ب1الغانم خالد

 3779336الحيوان علم في مبادئحين 103 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 5م75ب51م73ب1يونس السيد

 509542حيوية تقنياتحين 464 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 5م49ب1احمد السيد

 566977االنسجة علمحين 245 مساء4 - 11/8/14371االربعاء 5م50ب1ودعان محمد

    3661312الهرموناتكيح 453 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 5م11ب1الزمان أشرف

 3244811المتجانسة غير العضوية الكيمياءكيم 341 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 5م71أ1الخثالن حمد

 3229522المتجانسة غير العضوية الكيمياءكيم 341 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 5م73أ1جبر يحيى

 539527النبات فسيولوجيانبت 271 مساء4 - 14371-08-11االربعاء 5م13ب1الوهيبى محمد

المشرفطارق محروسعام مساء4 - 14371-08-11االربعاء

 5658110الموثوقية نظريةاحص 362 صباحا12-14379-08-12  الخميس قايد محمد 4م18أ ب  

 500253الموثوقية نظريةاحص 362 صباحا12-14379-08-12  الخميس قايد محمد 4م18أ ب  

 568163الموثوقية نظريةاحص 362 صباحا12-14379-08-12  الخميس قايد محمد 4م18أ ب  

 3526537والمصفوفات المتجهاتريض 107 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م142أأصديقى اخالق

4م144أأالمنصف بوعزيز 3721536والمصفوفات المتجهاتريض 107 صباحا12-14379-08-12  الخميس

4م146أأبدر القحطاني 3525536والمصفوفات المتجهاتريض 107 صباحا12-14379-08-12  الخميس

 5063236والمصفوفات المتجهاتريض 107 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م148أأالطيب حسن

 3525324والمصفوفات المتجهاتريض 107 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م1 /41أ1الالذقاني وليد

 3526128والمصفوفات المتجهاتريض 107 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م1/ 80أبظفر خواجه

 3525736والمصفوفات المتجهاتريض 107 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م3/ 80أب4م2/ 80أبظفر خواجه

4م77أ1المشرفعوض الشمرانيريض 107 صباحا12-14379-08-12  الخميس

 1804621-1- كهرومغناطيسيهفيز 221 صباحا12-14379-08-12  الخميس القسمعبدالصبور محمد

 3219928(2) تقليدية ميكانيكافيز 312 صباحا12-14379-08-12  الخميس القسمالمحمدى ابوعزه

 3226813السيزمي االسنكشافجاف 221 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م60 ب 1الوحيدي محمود
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 4095643األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م71أ41م70أ1عالم احمد

 4095643األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م71أ41م70أ1عالم احمد

 4094645األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م73أ41م72أ1محمد اشرف

 4094645األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م73أ41م72أ1محمد اشرف

 4094546األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م75أ41م74أ1محمد اشرف

 4094546األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م75أ41م74أ1محمد اشرف

 4096143األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس احمد باهي 4م102أ41م76أ1 

 4096143األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس احمد باهي 4م102أ41م76أ1 

 4096044األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس احمد باهي 4م101أ41م100أ1 

4م77أ1المشرفطارق محروسحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس

 4096044األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس احمد باهي 4م101أ41م100أ1 

 4094939األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس عبيد حسام 4م113أ41م111أ1 

 4094939األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس عبيد حسام 4م113أ41م111أ1 

 4095242األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس شاهد دكتور 4م96أ41م95أ1 

 4095242األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس شاهد دكتور 4م96أ41م95أ1 

 4095339األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس شاهد دكتور 4م99أ41م97أ1 

 4095339األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس شاهد دكتور 4م99أ41م97أ1 

4م77أ1المشرفمرتضى سلطانحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس

 4095841األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م22ب41م21ب1خان  تبريز شمس

 4095841األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م22ب41م21ب1خان  تبريز شمس

 4096344األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م24ب41م23ب1خان  تبريز شمس

 4096344األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م24ب41م23ب1خان  تبريز شمس

 4095440األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م27ب41م26ب1قنديل صالح

 4095440األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م27ب41م26ب1قنديل صالح

 4095942األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م41ب41م28ب1قنديل صالح

 4095942األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م41ب41م28ب1قنديل صالح

 4095043األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس بلقاسم بن عبدالحليم 4م1 /45ب41م40ب1 

 4095043األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس بلقاسم بن عبدالحليم 4م1 /45ب41م40ب1 

 4095144األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس بلقاسم بن عبدالحليم 4م49ب41م48ب1 

 4095144األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس بلقاسم بن عبدالحليم 4م49ب41م48ب1 

4م77أ1المشرفاحمد توفيقحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس

 4096543األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م18أ41م8أ1عبدالمعز عبدالوهاب

 4096543األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م18أ41م8أ1عبدالمعز عبدالوهاب

 4096443األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م39أ41م33أ1عبدالمعز عبدالوهاب

 4096443األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 4م39أ41م33أ1عبدالمعز عبدالوهاب

 4095742األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م65ب51م63ب1ثاقب قيصر

 4095742األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م65ب51م63ب1ثاقب قيصر

 4096244األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م59ب51م57ب1ثاقب قيصر

 4096244األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م59ب51م57ب1ثاقب قيصر

المشرفسعد الجريانحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس

 4094439األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م78أ51م71أ1صديقى  اقبال محمد

 4094439األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م78أ51م71أ1صديقى  اقبال محمد

 4094747األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م80أ51م79أ1صديقى  اقبال محمد

 4094747األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م80أ51م79أ1صديقى  اقبال محمد

 4096644األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م49ب51م43ب1فاروق محمد

 4096644األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م49ب51م43ب1فاروق محمد

 4096744األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م47ب51م46ب1فاروق محمد

 4096744األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م47ب51م46ب1فاروق محمد

 4556141األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م11ب51م9ب1نبيل وائل

 4556141األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م11ب51م9ب1نبيل وائل

 4094845األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م13ب1نبيل وائل

 4094845األحياء علمحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م13ب1نبيل وائل

المشرفعبد الرحمن الطليحيحين 145 صباحا12-14379-08-12  الخميس

 351987طبية مفصلياتحين 317 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م50ب1الخليفه محمد

 3661810المناعة كيمياءكيح 477 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م16أ1شيخ قوس

 3540746الطيبعية المنتجات كيمياءكيم 445 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م73ب51م75ب1الفحام ايمن
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 5419820العام البكتيريا علمحدق 260 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م23ب1العرفج عبدهللا

 3052829العام البكتيريا علمحدق 260 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م38ب1المعارى خالد

 4589324العام البكتيريا علمحدق 260 صباحا12-14379-08-12  الخميس 5م39ب1عزالعرب محمد

المشرفعبد الرحمن الطليحيعام صباحا12-14379-08-12  الخميس

 205597التفاضلية المعادالتريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م70أ1الصامت بسام

 378378التفاضلية المعادالتريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م70أ1الصامت بسام

 47712التفاضلية المعادالتريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م70أ1سيبويه محمد

 557016التفاضلية المعادالتريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م71أ1اصف محمد

 555620التفاضلية المعادالتريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م74أ1الهاشمى نبيل

 1583356التفاضلية المعادالتريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م73أ41م72أ1الطيب حسن

 1583356التفاضلية المعادالتريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م73أ41م72أ1الطيب حسن

 554141التفاضلية المعادالتريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م76أ41م75أ1العبداللطيف مساعد

4م77أ1المشرفمحمد مرزوق العتيبيريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس

 1935229التفاضلية المعادالتريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م21ب1مسلوب السعيد

 1935229التفاضلية المعادالتريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م21ب1مسلوب السعيد

 1700131التفاضلية المعادالتريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م22ب1مسلوب السعيد

 1700131التفاضلية المعادالتريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م22ب1مسلوب السعيد

 552232التفاضلية المعادالتريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م28ب41م23ب1العبداللطيف مساعد

 1583532التفاضلية المعادالتريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م27ب41م26ب1دشموخ شريف

 555236التفاضلية المعادالتريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م27ب41م41ب1دشموخ شريف

 555236التفاضلية المعادالتريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م41ب1دشموخ شريف

 3476336التفاضلية المعادالتريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م113أ41م111أ1هللا احسان تىامجى

4م77أ1المشرفحمد الخريجيريض 204 مساء4 - 14371-08-12  الخميس

 5402412الخطي الجبر في مقدمةريض 240 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م95أ1الشعالن خالد

 568481المخزون ومراقبة ضبطبحث 322 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م96أ1الرشيدى عادل

 3218816المخزون ومراقبة ضبطبحث 322 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م96أ1الرشيدى عادل

 352118الكم ميكانيكافيز 453 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م100أ1ليمبيسس فاسليس

 3224216الصفائح حركيةجيو 380 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 4م97أ1الدباغ محمد

5م75ب1محمد اليوسف 304954الطفيليات علمحين 212 مساء4 - 14371-08-12  الخميس

5م80أ51م79أ1ابراهيم الزامل 3228542الطيفي التحليل طرقكيم 351 مساء4 - 14371-08-12  الخميس

 5395012النباتية البيئة عواملنبت 241 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 5م11ب1العمرى سعود

 3239325الدقيقة الحية للكائنات الدقيق التركيبحدق 362 مساء4 - 14371-08-12  الخميس 5م13ب1الصم رشيد

المشرفمالك زين العابدين مساء4 - 14371-08-12  الخميس

 53931التوبولوجيا فى مقدمةريض 373 صباحا12-14379-08-14   السبت 4م96أ41م95أ1قديرى محمد

 3017832احصائية طرقاحص 105 صباحا12-14379-08-14   السبت 4م23ب41م22ب1منتصر ممدوح

 4769835احصائية طرقاحص 105 صباحا12-14379-08-14   السبت 4م27ب41م26ب1اسماعيل على

 5141745احصائية طرقاحص 105 صباحا12-14379-08-14   السبت 4م28ب41م41ب1قايد محمد

 3517738الصفوف ونماذج العشوائية العملياتبحث 472 صباحا12-14379-08-14   السبت 4م113أ41م111أ1فول عبدالعزيز

 4768610(2) فلكية فيزياءفيز 412 صباحا12-14379-08-14   السبت 4م21ب1النواوى محمد

 3224726العربي الدرع جيولوجيةجيو 386 صباحا12-14379-08-14   السبت 4م1 /45ب1أبوعمارة بسام

المشرفنبيل عبد الواحدعام صباحا12-14379-08-14   السبت

 3779019العامة الفسيولوجياحين 332 صباحا12-14379-08-14   السبت 5م75ب1حراث عبدالحليم

 3778811العامة الفسيولوجياحين 332 صباحا12-14379-08-14   السبت 5م73ب1الجيالني االمجد

 323234العامة الفسيولوجياحين 332 صباحا12-14379-08-14   السبت 5م50ب1القحطاني عبدهللا

 3535129الكيميائي الثيرموديناميككيم 231 صباحا12-14379-08-14   السبت 5م78أ1السحيبانى عبدالعزيز

 3042111الكيميائي الثيرموديناميككيم 231 صباحا12-14379-08-14   السبت 5م71أ1السحيبانى عبدالعزيز

 3039523الكيميائي الثيرموديناميككيم 231 صباحا12-14379-08-14   السبت 5م79أ1الصويلح عبدهللا

 4646312الصناعية الكيمياءكيم 333 صباحا12-14379-08-14   السبت 5م47ب1غانم محمد

 489219التخصص غير لطلبة االلي التحليلكيم 350 صباحا12-14379-08-14   السبت 5م80أ1الطمره سعد

 4785318التخصص غير لطلبة االلي التحليلكيم 350 صباحا12-14379-08-14   السبت 5م46ب1ابوالحسن محمد

 3516312الطبي الفطريات علمحدق 470 صباحا12-14379-08-14   السبت 5م13ب1مسلم محمد

 540396الطبي الفطريات علمحدق 470 صباحا12-14379-08-14   السبت 5م13ب1مسلم محمد

المشرفمرتضى سلطانعام صباحا12-14379-08-14   السبت
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 540308العشوائية العملياتريض 380 مساء4 - 14371-08-14   السبت 4م40ب1مشرف محمد

 12125القياسي االقتصاداحص 401 مساء4 - 14371-08-14   السبت 4م49ب1اسماعيل على

 3042919كهرومغناطيسيةفيز 222 مساء4 - 14371-08-14   السبت 4م26ب1خاطر اشرف

 4212422كهرومغناطيسيةفيز 222 مساء4 - 14371-08-14   السبت 4م27ب1القحطاني محمد

 3058236الجيوفيزياء أسسجاف 201 مساء4 - 14371-08-14   السبت 4م22ب41م21ب1حسانين كمال

 4790525الجيوفيزياء أسسجاف 201 مساء4 - 14371-08-14   السبت 4م23ب1الجلولي شكري

 5144310الجيوكيمياء مبادىءجيو 361 مساء4 - 14371-08-14   السبت 4م28ب1جلمد محمود

 465498السامة الحيواناتحين 481 مساء4 - 14371-08-14   السبت 5م75ب1السعدون محمد

 3229024العضوية غير المركبات أطيافكيم 329 مساء4 - 14371-08-14   السبت 5م78أ1خليل معتصم

 349799البينية السطوح كيمياءكيم 435 مساء4 - 14371-08-14   السبت 5م79أ1المعيوف عبدهللا

 91134حيوية مضاداتحدق 463 مساء4 - 14371-08-14   السبت 5م13ب51م11ب1المعارى خالد

المشرفاحمد توفيقعام مساء4 - 14371-08-14   السبت

 3018218الخطي الجبرريض 246 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م76أ1شرارى احمد

 5400315الحقيقي التحليل في مقدمةريض 280 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م99أ1البوصيرى محمد

 3658112التفاضلية الهندسة في مقدمةريض 473 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م110أ1قديرى محمد

 3516810المتغيرات متعددة احصائية طرقاحص 438 صباحا12-14379-08-15   االحد 4  م48ب 2النشواتى هشام

 3219516حديثة فيزياءفيز 352 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م1 /41أ1بالنصيب نبيل

 304457الجيولوجيا في مقدمةجيو 105 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م108أ1يوسف محمد

 322747الصخور علمجيو 320 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م109أ1جهالن هشام

المشرفكمال عثمانعام صباحا12-14379-08-15   االحد

 4105239العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م78أ51م71أ1كرامه اسامه

 4105239العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م78أ51م71أ1كرامه اسامه

 4556343العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م80أ51م79أ1كرامه اسامه

 4556343العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م80أ51م79أ1كرامه اسامه

 4105744العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م43ب1كرامه اسامه

 4105744العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م43ب1كرامه اسامه

 4104945العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م47ب51م46ب1كرامه اسامه

 4104945العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م47ب51م46ب1كرامه اسامه

المشرفعبد العزيز الغامديكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد

 4105544العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م13ب51م11ب1ابراهيم اسامه

 4105544العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م13ب51م11ب1ابراهيم اسامه

 4105445العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م23ب51م9ب1ابراهيم اسامه

 4105445العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م23ب51م9ب1ابراهيم اسامه

 4106944العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م50ب51م49ب1ابراهيم عصام

 4106944العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م50ب51م49ب1ابراهيم عصام

 4106444العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م39ب51م38ب1النويهى محمد

 4106444العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م39ب51م38ب1النويهى محمد

 4106843العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م148أأ4م146أأالهمشري هاني

 4106843العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م148أأ4م146أأالهمشري هاني

4م77أ1المشرفحسني حسنكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد

4م71أ41م70أ1تركى التركى 4105840العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد

4م71أ41م70أ1تركى التركى 4105840العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد

4م73أ41م72أ1تركى التركى 4105643العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد

4م73أ41م72أ1تركى التركى 4105643العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد

4م75أ41م74أ1تركى التركى 4105046العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد

4م75أ41م74أ1تركى التركى 4105046العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد

 4106242العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م96أ41م95أ1امين حسان

 4106242العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م96أ41م95أ1امين حسان

 4105145العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م100أ41م97أ1امين حسان

 4105145العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م97أ1امين حسان

 4106044العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م102أ41م101أ1الصبيحي حسن

4م77أ1المشرفتحسين خلفكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد

 4106343العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م22ب41م21ب1الذياب سالم

 4106343العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م22ب41م21ب1الذياب سالم

 4104846العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م28ب41م23ب1الذياب سالم
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 4104846العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م28ب41م23ب1الذياب سالم

 4107144العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م27ب41م26ب1الشويمان سالم

 4107144العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م27ب41م26ب1الشويمان سالم

 4106645العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م24ب41م41ب1الشويمان سالم

 4106645العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م24ب41م41ب1الشويمان سالم

 4106543العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م49ب41م48ب1بركات عاصم

 4106543العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م49ب41م48ب1بركات عاصم

 4107045العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م1 /45ب41م40ب1الماجد عبدهللا

 4107045العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م1 /45ب41م40ب1الماجد عبدهللا

 4105342العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م113أ41م111أ1العنزى عبدهللا

 4105342العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد 4م113أ41م111أ1العنزى عبدهللا

4م18أ41م8أ1يحيى مبخوت4106745العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد

4م18أ41م8أ1يحيى مبخوت4106745العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد

4م39أ41م33أ1مصطفى فودة4106143العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد

4م39أ41م33أ1مصطفى فودة4106143العضوية الكيمياء في مقدمةكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد

4م77أ1المشرفاحمد توفيقكيم 145 صباحا12-14379-08-15   االحد

 3041018(2) العامة الكيمياءكيم 107 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م54أ1الضعيان هللا ضيف

 5013020(2) العامة الكيمياءكيم 107 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م57أ1المرغنى عادل

5م73أ1احمد ياسين 3662534والكروماتوجرافية الكيميائية الفصل طرقكيم 451 صباحا12-14379-08-15   االحد

 3039728(1) عامة حيوية كيمياءكيح 201 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م16أ1عطايا فريد

 4588853حيوي تحللحدق 335 صباحا12-14379-08-15   االحد 5م75ب51م73ب1رجب عبدالوهاب

4م77أ1المشرفاحمد مهروسة صباحا12-14379-08-15   االحد

4م30ب1بدرالقحطاني 548393الرياضية البرمجة الى المدخلريض 456 مساء4 - 14371-08-15   االحد

 321905الخطية غير األمثليةبحث 331 مساء4 - 14371-08-15   االحد 4م28ب1عبدالغفار عبدالرزاق

4م1 /45ب1سفرالغامدى 3521327(1) النوويه الفيزياءفيز 481 مساء4 - 14371-08-15   االحد

 3223513والمتحولة النارية الصخور علمجيو 323 مساء4 - 14371-08-15   االحد 4م26ب1قاسم اسامه

 3663615الهندسية الزلزاليةجاف 412 مساء4 - 14371-08-15   االحد 4م27ب1حسانين كمال

المشرفصالح جميلي مساء4 - 14371-08-15   االحد

 304975الخلية وفسيولوجيا بيولوجياحين 242 مساء4 - 14371-08-15   االحد 5م73ب1احمد السيد

5م75ب1منصورالمنصور 5095610الفطرية الحياة حمايةحين 480 مساء4 - 14371-08-15   االحد

 349729للدم الحيوية الكيمياءكيح 471 مساء4 - 14371-08-15   االحد 5م23ب1داود محمد

 478514(1) العضويه الكيمياء اسسكيم 244 مساء4 - 14371-08-15   االحد 5م71أ1الماجد عبدهللا

 483437(1) العضويه الكيمياء اسسكيم 244 مساء4 - 14371-08-15   االحد 5م80أ51م79أ1المنصور عبدالرحمن

 487342(2) العضويه الكيمياء اسسكيم 245 مساء4 - 14371-08-15   االحد 5م47ب51م46ب1بكر حسان

 4785215(2) العضويه الكيمياء اسسكيم 245 مساء4 - 14371-08-15   االحد 5م43ب1اللحيدان حمد

 3229618والبتروكيماويات البوليمراتكيم 342 مساء4 - 14371-08-15   االحد 5م78أ1التركى تركى

 5420019العام الفطريات علمحدق 270 مساء4 - 14371-08-15   االحد 5م9ب1مصطفى اشرف

 3053024العام الفطريات علمحدق 270 مساء4 - 14371-08-15   االحد 5م11ب1العسكر عبدالعزيز

 4570727العام الفطريات علمحدق 270 مساء4 - 14371-08-15   االحد 5م13ب1الرحمه عبدهللا

المشرفطارق محروسعام مساء4 - 14371-08-15   االحد

 3234542المحددة الرياضياتريض 151 صباحا12-14379-08-16 االثنين 4م96أ41م95أ1بوعزيز المنصف

 2055156المحددة الرياضياتريض 151 صباحا12-14379-08-16 االثنين 4م100أ41م97أ1بوعزيز المنصف

 3234119المحددة الرياضياتريض 151 صباحا12-14379-08-16 االثنين 4م101أ1الحلوانى برهان

 2055322المحددة الرياضياتريض 151 صباحا12-14379-08-16 االثنين 4م102أ1الحلوانى برهان

4م77أ1المشرفمالك زين العابدينريض 151 صباحا12-14379-08-16 االثنين

 2054534المحددة الرياضياتريض 151 صباحا12-14379-08-16 االثنين 4م22ب1شرارى احمد

 3234318المحددة الرياضياتريض 151 صباحا12-14379-08-16 االثنين 4م23ب1شرارى احمد

4م26ب1عبداللطيف لعراجى 2054925المحددة الرياضياتريض 151 صباحا12-14379-08-16 االثنين

4م27ب1عبداللطيف لعراجى 2054726المحددة الرياضياتريض 151 صباحا12-14379-08-16 االثنين

4م40ب41م1 /45ب1يوسف بودبوس 2054335ريض 151 صباحا12-14379-08-16 االثنين

4م77أ1المشرفمالك زين العابدينريض 151 صباحا12-14379-08-16 االثنين

 3211611(1) الحقيقي التحليلريض 382 صباحا12-14379-08-16 االثنين 4م75أ1بالل المنجى
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 5520611(1) الحقيقي التحليلريض 382 صباحا12-14379-08-16 االثنين 4م75أ1بالل المنجى

 3025843العمليات بحوث في مقدمةبحث 100 صباحا12-14379-08-16 االثنين 4م71أ41م70أ1فول عبدالعزيز

 5443416العمليات بحوث في مقدمةبحث 100 صباحا12-14379-08-16 االثنين 4م74أ1الشمرانى احمد

 3783440العمليات بحوث في مقدمةبحث 100 صباحا12-14379-08-16 االثنين 4م73أ41م72أ1عسكر سامح

 476871والذرية الجزيئية األطياففيز 456 صباحا12-14379-08-16 االثنين زاده وزير

 5634012المكانية المعلومات نظمجيو 478 صباحا12-14379-08-16 االثنين 4م41ب1غريفات حابس

 3507115المكانية المعلومات نظمجيو 478 صباحا12-14379-08-16 االثنين 4م111أ1الحربى طالل

4م77أ1المشرفعوض الشمرانيعام صباحا12-14379-08-16 االثنين

 3244222(2) عامة حيوية كيمياءكيح 302 صباحا12-14379-08-16 االثنين 5م23ب1الجعفرى عبدالعزيز

 3535326والوزني الحجمي التحليلكيم 250 صباحا12-14379-08-16 االثنين 5م78أ1الدعجانى خالد

 304268والوزني الحجمي التحليلكيم 250 صباحا12-14379-08-16 االثنين 5م71أ1الدعجانى خالد

 5394810مجهرية تحضيراتنبت 213 صباحا12-14379-08-16 االثنين 5م9ب1الدعيجي عبدهللا

5م13ب51م11ب1ابراهيم عارف 3722543مائية عوالقحدق 487 صباحا12-14379-08-16 االثنين

المشرفاحمد عبد الوهابعام صباحا12-14379-08-16 االثنين

 3043524تفاضلية معادالتريض 209 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 4م111أ1دملخى مصطفى

 4211527تفاضلية معادالتريض 209 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 4م113أ1الحلوانى برهان

 559836العددية الطرائقريض 254 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 4م71أ41م70أ1بت رضوان

 558236العددية الطرائقريض 254 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 4م72أ41م71أ1بت رضوان

 3476923العددية الطرائقريض 254 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 4م73أ1حسن صالح

 3476923العددية الطرائقريض 254 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 4م73أ1حسن صالح

 559136العددية الطرائقريض 254 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 4م74أ1حسن صالح

 559136العددية الطرائقريض 254 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 4م74أ1حسن صالح

 5317424العددية الطرائقريض 254 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 4م95أ1عبدالواحد محمد

 5317230العددية الطرائقريض 254 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 4م96أ1عبدالواحد محمد

 5317230العددية الطرائقريض 254 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 4م96أ1عبدالواحد محمد

 558637العددية الطرائقريض 254 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 4م99أ41م97أ1عبدالواحد محمد

4م77أ1المشرفمرتضى سلطانريض 254 مساء4 - 14371-08-16 االثنين

 568461انحدار تحليلاحص 332 مساء4 - 14371-08-16 االثنين سلمان خلف

 3218238انحدار تحليلاحص 332 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 4 م110أأ 4 م126أأ سلمان خلف

 3220217وإحصائية حرارية فيزياءفيز 343 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 4م21ب1صديق ابوبكر

 3663418األرضية والحرارية االشعاعية الطرقجاف 390 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 4م41ب1الوحيدي محمود

 3348333للمملكة الرسوبية الجيولوجياجيو 482 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 4م27ب41م26ب1اللعبون عبدالعزيز

 465512الحيوية المعلوماتيةحين 456 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 5م75ب1حزين وائل

 462368الجزيئية األحياءكيح 361 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 5م9ب1العنزى محمد

 3135463التحليلية الكيمياء مباديءكيم 253 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 5م80أ51م79أ1الطمره سعد

 3135463التحليلية الكيمياء مباديءكيم 253 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 5م78أ1الطمره سعد

 3498422العضوية المركبات أطيافكيم 441 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 5م47ب1الشويمان سالم

 3239532صناعية ميكروبيولوجياحدق 465 مساء4 - 14371-08-16 االثنين 5م13ب51م11ب1خالد جمال

المشرفسعد الجريانعام مساء4 - 14371-08-16 االثنين

 3067716حيوي احصاءاحص 106 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 4م21ب1الرشيدى عادل

 3040214حيوي احصاءاحص 106 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 4م22ب1ابابطين عبدالحكيم

4م23ب1منصور شراحيلي 3775120حيوي احصاءاحص 106 صباحا12-14379-08-17الثالثاء

4م26ب1منصور شراحيلي 5067728حيوي احصاءاحص 106 صباحا12-14379-08-17الثالثاء

 3687212حيوي احصاءاحص 106 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 4م27ب1الجديدي وسام

 3687426حيوي احصاءاحص 106 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 4م41ب41م27ب1الجديدي وسام

4م77أ1المشرفصالح جميلياحص 106 صباحا12-14379-08-17الثالثاء

 3238117العددي التحليل طرائقريض 351 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 4م74أ1عبيدات سليم

 3213022-1- العددي التحليلريض 352 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 4م70أ1حسن صالح

 5401721(1) المالية الرياضياتريك 361 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 4م75أ1الشابى سهيل

 5140626- 2- عامه فيزياءفيز 102 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 4م95أ1عبدالصبور محمد

 99322- 2- عامه فيزياءفيز 102 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 4م96أ1العطار هشام

 3663222- 2- عامه فيزياءفيز 102 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 4م97أ1عبدهللا احمد

 3597141- 2- عامه فيزياءفيز 102 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 4م102أ41م101أ1ماضي محسن

 320597(1) عامة فيزياءفيز 110 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 4م48ب1الزهرانى خالد
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 4859018(1) عامة فيزياءفيز 110 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 4م49ب1الزهرانى خالد

 4638720التعدين جيولوجياجيو 454 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 4م1 /45ب1جهالن هشام

4م77أ1المشرفعبد الرحمن الطليحيعام صباحا12-14379-08-17الثالثاء

 323357مائية بيئةحين 374 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 5م73ب1العقل على

 352063الوصفي األجنة علم مبادىءحين 423 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 5م75ب1الدوخى عثمان

 355853الحيوية للسوائل الحيوية الكيمياءكيح 472 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 5م9ب1شيخ قوس

 3244010التحليلية الكيمياءكيم 251 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 5م78أ1الورثان عبدالرحمن

 3516713العلمي األتصالحدق 490 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 5م11ب1رجب عبدالوهاب

 503459العلمي األتصالحدق 490 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 5م13ب1العسكر عبدالعزيز

 501394العلمي األتصالحدق 490 صباحا12-14379-08-17الثالثاء 5م13ب1مبارك ايمن

4م77أ1المشرفاحمد توفيق صباحا12-14379-08-17الثالثاء

4م21ب1محمد القريان5120924(1) احتمالاحص 215 مساء4 - 14371-08-17الثالثاء

4م23ب41م22ب1محمد القريان3030037(1) احتمالاحص 215 مساء4 - 14371-08-17الثالثاء

 5142033(1) احتمالاحص 215 مساء4 - 14371-08-17الثالثاء 4م27ب41م26ب1منتصر ممدوح

 538212(1) احتمالاحص 215 مساء4 - 14371-08-17الثالثاء 4م21ب1الجديدي وسام

 4909621والتتابع الجدولةبحث 453 مساء4 - 14371-08-17الثالثاء 4م41ب1عسكر سامح

 322648والمغناطيسي الجاذبي األستكشافجاف 211 مساء4 - 14371-08-17الثالثاء 4م28ب1العربي هشام

 3220420(1) جوامد فيزياءفيز 371 مساء4 - 14371-08-17الثالثاء 4م111أ1البسام عبدهللا

 4207814(1) جوامد فيزياءفيز 371 مساء4 - 14371-08-17الثالثاء 4م113أ1البسام عبدهللا

المشرفمحمد مرزوق العتيبيعام مساء4 - 14371-08-17الثالثاء

 355806الحيوية الطاقةكيح 441 مساء4 - 14371-08-17الثالثاء 5م9ب1شيخ قوس

5م78أ1عمارتيغزه 479430الفيزيائيه الكيمياء اسسكيم 230 مساء4 - 14371-08-17الثالثاء

5م80أ51م79أ1عمارتيغزه 481140الفيزيائيه الكيمياء اسسكيم 230 مساء4 - 14371-08-17الثالثاء

 3229730الكهربائي التحليل طرقكيم 352 مساء4 - 14371-08-17الثالثاء 5م46ب1الغامدى احمد

 3239934الخمائر علمحدق 349 مساء4 - 14371-08-17الثالثاء 5م13ب51م11ب1الرحمه عبدهللا

المشرفمرتضى سلطانعام مساء4 - 14371-08-17الثالثاء

 564682الجيوفيزيائية االبار قياساتجاف 341باالتفاقباالتفاقباالتفاق الفيفى حسين

 567493والجزئية العادية التفاضلية المعادالتريض 506باالتفاقباالتفاقباالتفاق ظفر خواجه

 566931-1- تطبيقي احصاءاحص 122باالتفاقباالتفاقباالتفاق حسن على  

 5637019وإحصائية حرارية فيزياءفيز 343باالتفاقباالتفاقباالتفاق ليراس اندرياس

حسين الطرابلسي564662والشمسية النجمية المجموعة مقدمةفلك 102باالتفاقباالتفاقباالتفاق

 3243526جيولوجية تقاريرجيو 392باالتفاقباالتفاقباالتفاق عطيه اسامه

 80210االوسط للشرق التكتونيه الزلزاليهجاف 416باالتفاقباالتفاقباالتفاق العريفى ناصر

 321809المعاينة تقنياتاحص 331 صباحا12-19/8/14379الخميس 4م48ب1الدين زين مازن

 12233بيانات تحليلاحص 439 مساء4 - 19/8/14371الخميس 4 م48ب 2النشواتى هشام

يعتمد ،
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29 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

30 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

31 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

32 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

33 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

34 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

35 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

36 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

37 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

38 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

39 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

40 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

41 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

42 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

43 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

44 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

45 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

46 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

47 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

48 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

49 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

50 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

51 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

52 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

53 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

54 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

55 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

56 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

57 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

58 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

59 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

60 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

61 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

62 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

63 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

64 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

65 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

66 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

67 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

68 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

69 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

70 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

71 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

72 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

73 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

74 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

75 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

76 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

77 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

78 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

79 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

80 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

81 01/05/2016



           كليـــة العلـــوم   (362)جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

وكالة الكليةللشؤون االكاديمية  

   وحدة االختبارات والتقييم

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقرر اسمالمقررالوقت التاريخاليوم

82 01/05/2016


