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 (طانثاخ  فزع  ْـ ) 4111 االٔلنهفصم انذراطٙ  ء قظى انفٛشٚا  - فقظ انفٛشٚاء  تكانٕرٕٚص ًقزراخ ن االخرثاراخ انُٓائٛحجذٔل 

  و
الشع
 بة

 التاري    خ اليوم
/هجريميالدى  
  

 أستاذ المقرر القاعة المقرر اسم المقرر الوقت
 إىل من

1 579 
 (41-4ب ) 4- انرقهٛذٚح انًٛكاَٛكا فٛش 2140 ص 41 ص 8  1444-04-21 انثالثاء 

 
  د.طًاح ػثذانؼظٛى 

2 740 
 د.طًاح ػثذانؼظٛى  (41-4ب ) نهفٛشٚاء انًُٓح اخالقٛاخ فٛش 4010 ص 41 ص 8  1444-04-21 انثالثاء 

 (41-4ب ) االطالو فٗ االقرصادٖ انُظاو اطض طهى 103 ظٓزا 43:01 ص 41:01  1444-04-21 انثالثاء 617 3
 

 ػثٛز دمحم فانخ انؼجًٙ

 (41-4ب ) انًٕاد ػهى فٙ يقذيح فٛش 4740 ظٓزا 0 ظٓزا 4 1444-04-21 انثالثاء 748 4
 

 د.ػًار انفاذخ

 أ.اترظاو انقذطاَٙ  (43-4ب ) 4- كٓزٔيغُاطٛظٛح فٛش 2210 ص 41 ص 8  1444-04-22 االرتؼاء 2858 5

 أ.أدٚى انشٚز (44-4ب ) 4- ٓزٔيغُاطٛظٛحك فٛش 2210 ص 41 ص 8  1444-04-22 االرتؼاء 569 6

 أ.أدٚى انشٚز (41-4ب ) 4- كٓزٔيغُاطٛظٛح فٛش 2210 ص 41 ص 8  1444-04-22 االرتؼاء 565 7

 أ.اترظاو انقذطاَٙ  (8-4ب ) 4- كٓزٔيغُاطٛظٛح فٛش 2210 ص 41 ص 8  1444-04-22 االرتؼاء 2859 8

9 589 
 (8-4ب ) 3- كٓزٔيغُاطٛظٛح فٛش 2430 ص 41 ص 8  1444-04-22 االرتؼاء 

 
 د.أطًاء انثشٛز

 
11 753 

 د.ٔفاء انشزقأ٘ (8-4ب ) دٕٛٚح فٛشٚاء فٛش 4080 ص 41 ص 8  1444-04-22 االرتؼاء 

ػزب 410 ظٓزا 43:01 ص 41:01  1444-04-22 االرتؼاء  11    انرذزٚز انؼزتٙ 

 
12 

599 
 1442-04-23   انخًٛض 

 ص 41 ص 8 
 طهى 413

 اإلطالو ٔتُاء انًجرًغ

 (8-4ب )
 

 أ.أطًاء انذزتٙ 

13 709 
 (41-4ب ) انذاطٕتٛح انفٛشٚاء فٛش 4050 ص 41 ص 8  1442-04-23   انخًٛض 

 
 د.َجاج انظثاػٙ

14 634 
 (9-4ب ) االطالو فٗ انظٛاطٗ انُظاو اطض طهى 104 ظٓزا 43:01 ص 41:01  1442-04-23   انخًٛض 

 
 سْزج ػثذانؼشٚش انجزٕٚ٘

 أ.أشٕاق انجزٕٚ٘ (9-4ب ) انفٛشٚاء نطالب انرذهٛهٛح ُٓذطحٔان انجثز رٚض 2230 ص 41 ص 8  1444-04-25    انظثد 568 15
 
 1445-04-25    انظثد 575 41

 ص 41 ص 8 
 أ.أشٕاق انجزٕٚ٘ (8-4ب ) انفٛشٚاء نطالب انرذهٛهٛح ٔانُٓذطح انجثز رٚض 2230

 1446-04-25    انظثد 2910 41
 ص 41 ص 8 

 أ.ايُح دمحم ػهٙ (41-4ب ) نفٛشٚاءا نطالب انرذهٛهٛح ٔانُٓذطح انجثز رٚض 2230

اطًاػٛم انذظُٛٙ دمحم د.شزٚف  (8-4ب ) 3- انرقهٛذٚح انًٛكاَٛكا فٛش 3150 ظٓزا 43:01 ص 41:01  1444-04-25    انظثد 2826 48  
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 دًذ فزج انظثاػٙ د. َجاج  (9-4ب ) (4) انجٕايذ فٛشٚاء فٛش 3710 ظٓزا 43:01 ص 41:01  1444-04-25    انظثد 643 49

نظثدا 744 31  اتزاْٛى ػثذانفراح دمحم ػصاو د. (9-4ب ) انثالسيا فٛشٚاء فٛش 4230 ظٓزا 43:01 ص 41:01  25-04-1444    

 انذقثاَٙ دمحم ػثذهللا يُال (8-4ب ) انًرؼذد ٔانركايم انرفاضم دظاب رٚض 3320 ص 41 ص 8  1442-04-26    االدذ 598 21

 انقذٚى . رجة ػًاد (9-4ب ) انفٛشٚاء نطالب انرفاضهٛح انًؼادالخ رٚض 3410 ص 41 ص 8  1443-04-26    االدذ 624 22

 انظٛذ ػثذانؼظٛى ػثذهللا طًاح  (41-4ب ) ٔانجظًٛاخ انُٕاج فٛشٚاء فٛش 4340 ظٓزا 43:01 ص 41:01  1444-04-26    االدذ 697 23
 طٕالٌ يُذِٔ ادًذ دُٚا (8-4) ب (4) ػايّ كًٛٛاء كٛى 2010 ص 41 ص 8  1437-04-27  االثٍُٛ 566 24
 دًٕدِ دظٍ ػثذانزدًٍ جٛٓاٌ (9-4ب ) (4) ػايّ كًٛٛاء كٛى 2010 ص 41 ص 8  1438-04-27  االثٍُٛ 3002 25

 فزاج يصطفٗ ػٛذ يصطفٗ (41-4ب ) (4) ػايّ كًٛٛاء كٛى 2010 ص 41 ص 8  1439-04-27  االثٍُٛ 2997 26

 دظٍُٛ يذًٕد ادًذ ٔصال (0-4ب ) (4) ػايّ كًٛٛاء كٛى 2010 ص 41 ص 8  1442-04-27  االثٍُٛ 573 27

 َصار دظٍ ػثذانفراح ايم (8-4ب ) انفٛشٚاء نطالب انؼضٕٚح غٛز انكًٛٛاء يثاد٘ء كٛى 2170 ص 41 ص 8  1443-04-27  االثٍُٛ 586 28

 ٔرغٗ  يخرار اطايّ  (41-4ب ) (4) نزٚاضٛحا انفٛشٚاء فٛش 3010 ظٓزا 43:01 ص 41:01  1444-04-27  االثٍُٛ 612 29

 اطًاػٛم انذظُٛٙ دمحم شزٚف  (44-4ب ) 3- انزٚاضٛح انفٛشٚاء فٛش 3020 ظٓزا 43:01 ص 41:01  1444-04-27  االثٍُٛ 661 31

 ٕطٙانظُ ػثذانزدٛى انفاذخ ػًار  (44-4ب ) يرثهٕرج انغٛز انًٕاد فٛش 4810 ظٓزا 43:01 ص 41:01  1444-04-27  االثٍُٛ 747 31

 انذكًٙ ادًذ طانى فرذّٛ  (41-4ب ) 4- انثصزٚاخ فٛشٚاء فٛش 2110 ص 41 ص 8  1444-04-28 انثالثاء 564 32

 ػثذانًجٛذ انًٓذ٘ دمحم يٓذ٘  (9-4ب ) 4- انثصزٚاخ فٛشٚاء فٛش 2110 ص 41 ص 8  1444-04-28 انثالثاء 2861 33

 انذكًٙ ادًذ طانى فرذّٛ  (44-4ب ) 4- انثصزٚاخ فٛشٚاء فٛش 2110 ص 41 ص 8  1444-04-28 انثالثاء 572 34

 انًزطٙ دمحم ػثذِ دمحم  (43-4ب ) 4- انثصزٚاخ فٛشٚاء فٛش 2110 ص 41 ص 8  1444-04-28 انثالثاء 2862 35

 تهقاطى دمحم ٛفّخه ػفٛف  (8-4ب ) 3- انثصزٚاخ فٛشٚاء فٛش 2250 ص 41 ص 8  1444-04-28 انثالثاء 577 36

 طؼٛذ٘ ريضاٌ طًاح  (43-4ب ) 4- انكى يٛكاَٛكا فٛش 3560 ص 41 ص 8  1444-04-28 انثالثاء 652 37

 كؼٛثّ ػثذهللا  (8-4ب ) انذرج فٛشٚاء فٛش 3760 ص 41 ص 8  1444-04-28 انثالثاء 682 38

 طؼذ انثشٛز دمحم اطًاء  (8-4ب ) انذزارٚح ُايٛكاانذٚ فٛش 2410 ص 41 ص 8  1444-04-29 االرتؼاء 1574 39
 انذكًٙ ادًذ طانى فرذّٛ  (9-4ب ) انذزارٚح انذُٚايٛكا فٛش 2410 ص 41 ص 8  1444-04-29 االرتؼاء 582 04
 انشزقأ٘ ػثذانظالو تكز ٔفاء  (41-4ب ) 4- اإلدصائٛح انفٛشٚاء فٛش 3420 ص 41 ص 8  1444-04-29 االرتؼاء 639 41

 اتزاْٛى ػثذانفراح دمحم ػصاو  (9-4ب ) انُإَ فٛشٚاء فٛش 4190 ص 41 ص 8  1444-04-29 االرتؼاء 1045 42

 طؼٛذ٘ ريضاٌ طًاح  (8-4ب ) 3 - انكى يٛكاَٛكا فٛش 4560 ص 41 ص 8  1444-04-29 االرتؼاء 731 43

44 674 
 (41-4ب ) انرًاثهٛح اإلنكرزَٔٛاخ فٛش 4240 ص 41 ص 8  1444-04-30   انخًٛض 

 
 د.طًاح ػثذانؼظٛى

 مقرر لجنة الجداول                                    رئيس قسم الفيزياء                        وكيلة قسم الفيزياء
 د.سطام فهد السواجي                                        أ.د.هشام جمعه                          وفاء الشرقاويد/


