
القاعةالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة التاريخاليوم
Gم 12:30ص 3710:30عبدالعزيز غويزى ربيعان المطيرىاألسرة في اإلسالمسلم 143942110102-08-13   االحد A 067

Gم 12:30ص 3010:30عبدالرحمن على سليمان الطريقىاألسرة في اإلسالمسلم 143942047102-08-13   االحد A 067

Aم 12:30ص 1910:30محمدكليم اهلل محمد شفيعالتحليل االنشائي للعمارةهمد 143916736265-08-13   االحد 058

Aم 12:30ص 2310:30محمدكليم اهلل محمد شفيعالتحليل االنشائي للعمارةهمد 143942307265-08-13   االحد 058

Aم 12:30ص 2310:30ايمن محمد الخطيبالتحليل االنشائي للعمارةهمد 143945385265-08-13   االحد 059

 العمراني التجديدتخط 143933090434-08-13   االحد Aم 12:30ص 1010:30الزامل احمد سعد وليد 072

 البناء موادعمر 143919578266-08-13   االحد Aم 03:00م 2001:00الشيخ ال عمر حسين زياد 058

 البناء موادعمر 143919579266-08-13   االحد Aم 03:00م 2301:00الشيخ ال عمر حسين زياد 058

 البناء موادعمر 143919580266-08-13   االحد Gم 03:00م 1901:00المشرف فوزان مشرف ايمن A 092

 البناء موادعمر 143919581266-08-13   االحد Gم 03:00م 2301:00المشرف فوزان مشرف ايمن A 092

 العمران تاريخعمر 143930136368-08-13   االحد Gم 03:00م 3101:00عليان احمد شفيق جمال A 085

 العمران تاريخعمر 143930137368-08-13   االحد Gم 03:00م 2801:00الخطاب محمد ابراهيم محمد A 067

 العمران تاريخعمر 143935330368-08-13   االحد Gم 03:00م 2501:00الخطاب محمد ابراهيم محمد A 067

 العمران تاريخعمر 143935331368-08-13   االحد Gم 03:00م 2601:00عليان احمد شفيق جمال A 084

 البناء اقتصادياتعمر 143936100456-08-13   االحد Aم 03:00م 1201:00الشيخ ال عمر حسين زياد 072

القاعةالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة التاريخاليوم
 الحضري التصميم مهاراتعمر 143944888433-08-14 االثنين Aم 12:30ص 4010:30طومان عبدالرحمن رشدي احمد 058

Gم 12:30ص 3110:30عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل العنقرىالنظام السياسي اإلسالميسلم 143942269104-08-14 االثنين A 091

Gم 12:30ص 4410:30محمد عبداهلل حمود التويجرىاخالقيات المهنةسلم 143946705107-08-14 االثنين A 092

 (1) العمارة نظرياتعمر 143929645352-08-14 االثنين Aم 03:00م 2401:00عليان احمد شفيق جمال 059

 (1) العمارة نظرياتعمر 143931834352-08-14 االثنين Aم 03:00م 2801:00ابوالمجد محمود ابوالمجد محمد 058

 المسلمين عمارة تاريخعمر 143931867418-08-14 االثنين Gم 03:00م 1601:00باشي اوطه اديب محمد عمادالدين A 092

 المسلمين عمارة تاريخعمر 143932926418-08-14 االثنين Gم 03:00م 1801:00باشي اوطه اديب محمد عمادالدين A 092

 (1) عمرانية معلومات نظمتخط 143932490416-08-14 االثنين Aم 03:00م 1001:00الدغيشم صالح جاراهلل عبدالعزيز 072

القاعةالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة التاريخاليوم
Gص 10:00ص 4008:00فهد عبداهلل محمد الخلفالتحرير العربيعرب 14392037103-08-15الثالثاء A 067

 والمواصفات والكميات العقودعمر 143933075425-08-15الثالثاء Gم 12:30ص 2010:30محمود بن   عبداهلل A 067

 والمواصفات والكميات العقودعمر 143933077425-08-15الثالثاء Gم 12:30ص 910:30محمود بن   عبداهلل A 067

 والمواصفات والكميات العقودعمر 143942150425-08-15الثالثاء Gم 12:30ص 2210:30محمود بن   عبداهلل A 067

Aم 12:30ص 3210:30جعفر جاسم محمد صوالنالمهارات اللغويةعرب 14392033101-08-15الثالثاء 058

 المستدامة العمرانية التنميةتخط 143935490492-08-15الثالثاء Aم 12:30ص 310:30لدرع محمد عبدالحميد طاهر 070

 البيئي المنظور من المدنعمر 143956560463-08-15الثالثاء Gم 12:30ص 3510:30عويس حامد محمد حازم A 092

Gم 03:00م 5101:00عبداللطيف عبداهلل يوسف الوابلقضايا معاصرةسلم 143946706108-08-15الثالثاء A 067

Aم 03:00م 2601:00محمد عبداهلل حمود التويجرىدراسات في السيرة النبويةسلم 143946701100-08-15الثالثاء 059

 اإلسكانعمر 143930134363-08-15الثالثاء Aم 03:00م 2901:00مرعي محمد عبدالحافظ خيري 058

 اإلسكانعمر 143930135363-08-15الثالثاء Gم 03:00م 3501:00الجوير سعد راشد ابراهيم A 092

 اإلسكانعمر 143935326363-08-15الثالثاء Gم 03:00م 1701:00فادان اسامه محمد يوسف A 091

 اإلسكانعمر 143935327363-08-15الثالثاء Gم 03:00م 2001:00فادان اسامه محمد يوسف A 091

 الحاسوب باستخدام المباني أداء تقويمعمر 143936805437-08-15الثالثاء Gم 03:00م 1401:00باجنيد  عبداهلل عمرو A 027

 (2) عمرانية معلومات نظمتخط 143933093436-08-15الثالثاء Gم 04:00م 901:00الدغيشم صالح جاراهلل عبدالعزيز A 028

القاعةالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة التاريخاليوم
 العمراني التصميم مبادئعمر 143929646353-08-16االربعاء Aم 12:30ص 1210:30عويس حامد محمد حازم 058

 العمراني التصميم مبادئعمر 143931835353-08-16االربعاء Aم 12:30ص 2610:30عويس حامد محمد حازم 058

 الحضرية المواقع على الحفاظعمر 143944976458-08-16االربعاء Aم 12:30ص 1710:30عليان احمد شفيق جمال 059

 الحضرية اإلدارةتخط 143935489476-08-16االربعاء Aم 12:30ص 210:30الثابت ناصر احمد عبداهلل 072

 (2) مباني تشييدعمر 143942136416-08-16االربعاء Aم 04:00م 2701:00الغامدى العباسى سعد سعيد غازى 058

 (2) مباني تشييدعمر 143931865416-08-16االربعاء Aم 04:00م 2101:00عجبانى - عبدالقادر فيصل 059

القاعةالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة التاريخاليوم
 المواقع وتنسيق تحليلعمر 143919612269-08-17  الخميس Gم 12:30ص 2210:30يوسف  بن قمرالزمان A 067

 المواقع وتنسيق تحليلعمر 143919613269-08-17  الخميس Gم 12:30ص 2010:30يوسف  بن قمرالزمان A 067

 المواقع وتنسيق تحليلعمر 143943564269-08-17  الخميس Aم 12:30ص 2610:30باهمام عمر بن سالم بن عمر 058

 المواقع وتنسيق تحليلعمر 143919615269-08-17  الخميس Aم 12:30ص 2010:30مصطفى موسى محمد ماجد 059

 المواقع وتنسيق تحليلعمر 143919614269-08-17  الخميس Gم 12:30ص 2410:30عويس حامد محمد حازم A 091

 الحضري النقل في مقدمةتخط 143933091435-08-17  الخميس Aم 12:30ص 810:30التركاوي محمد مشهور مزيد 072

 (1) مباني تشييدعمر 143930128366-08-17  الخميس Gم 04:00م 1901:00الصميلى محمد سعيد على A 028

 (1) مباني تشييدعمر 143930130366-08-17  الخميس Aم 04:00م 2401:00غنيم أحمد محمد نبيل محمد 058

 (1) مباني تشييدعمر 143934207366-08-17  الخميس Aم 04:00م 2601:00كتبى عبدالغنى غازى محمد 059

 (1) مباني تشييدعمر 143936900366-08-17  الخميس Gم 04:00م 2501:00الجماز عبدالمحسن محمد خالد A 091

 والصوتيات اإلضاءةعمر 143933083427-08-17  الخميس Gم 04:00م 2401:00البخيت  صالح عبدالرحمن A 067

 والصوتيات اإلضاءةعمر 143933084427-08-17  الخميس Gم 04:00م 2501:00البخيت  صالح عبدالرحمن A 067

 والصوتيات اإلضاءةعمر 143942155427-08-17  الخميس Gم 04:00م 2001:00البخيت  صالح عبدالرحمن A 067

 المدن تقنيةتخط 143933095437-08-17  الخميس Aم 03:00م 901:00حبيب  جالل طارق 072
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القاعةالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة التاريخاليوم
Gم 03:00م 1901:00حمد عبداهلل حمد السليمانالمساحة لغير طلبة الهندسةهمس 143920365251-08-19السبت A 084

Gم 03:00م 1501:00حمد عبداهلل حمد السليمانالمساحة لغير طلبة الهندسةهمس 143920367251-08-19السبت A 084

Aم 03:00م 2001:00حمد عبداهلل حمد السليمانالمساحة لغير طلبة الهندسةهمس 143920369251-08-19السبت 058

Aم 03:00م 2001:00حمد عبداهلل حمد السليمانالمساحة لغير طلبة الهندسةهمس 143920371251-08-19السبت 058

Aم 03:00م 1801:00حمد عبداهلل حمد السليمانالمساحة لغير طلبة الهندسةهمس 143935832251-08-19السبت 059

Aم 03:00م 2101:00حمد عبداهلل حمد السليمانالمساحة لغير طلبة الهندسةهمس 143935834251-08-19السبت 059

القاعةالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة التاريخاليوم
م 11:00ص 08:00*جميع المحاضرين2-رياضايات عامه ريض 104جميع الشعب1439-08-20   االحد

(4)كلية العلوم مبنى رقم

 المعمارية المشاريع برمجةعمر 143942149424-08-20   االحد Aم 12:30ص 1110:30السليمان عقيل محمد طارق 058

 المعمارية المشاريع برمجةعمر 143933073424-08-20   االحد Aم 12:30ص 2910:30الشافعى  سامي محمد حاتم 059

 المعمارية المشاريع برمجةعمر 143933074424-08-20   االحد Aم 12:30ص 2010:30السليمان عقيل محمد طارق 058

 التقليدية العمارةعمر 143936101438-08-20   االحد Aم 12:30ص 1810:30فادان اسامه محمد يوسف 070

 التخطيط نظرياتتخط 143933089433-08-20   االحد Aم 12:30ص 910:30المبارك محمد عبدالعزيز فيصل 072

 المبنية والبيئة اإلنسانعمر 143930133361-08-20   االحد Aم 03:00م 3001:00عبدالحميد عبدالعليم عيسى ايمن 058

 المبنية والبيئة اإلنسانعمر 143935325361-08-20   االحد Aم 03:00م 2201:00الشريم محمد عبدالعزيز محمد 059

 المبنية والبيئة اإلنسانعمر 143930132361-08-20   االحد Gم 03:00م 2901:00حبيب  جالل طارق A 092

 المبنية والبيئة اإلنسانعمر 143935324361-08-20   االحد Gم 03:00م 2101:00حبيب  جالل طارق A 092

 المواد ومقاومة االستاتيكاعمر 143931861414-08-20   االحد Gم 03:00م 2801:00الخطيب  محمد ايمن A 067

 المواد ومقاومة االستاتيكاعمر 143931859414-08-20   االحد Gم 03:00م 2701:00الخطيب  محمد ايمن A 067

 التنفيذية المخططاتتخط 143932489415-08-20   االحد Gم 04:00م 1201:00عبدالحميد عبدالعليم عيسى ايمن A 027

القاعةالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة التاريخاليوم
 البيئي التحكم في دراساتعمر 143931833351-08-21 االثنين Gم 12:30ص 1810:30الغامدى حامد سعيد محمد A 092

 البيئي التحكم في دراساتعمر 143929644351-08-21 االثنين Gم 12:30ص 2510:30الغامدى حامد سعيد محمد A 092

 والبصري الفراغي التحليلتخط 143935484471-08-21 االثنين Gم 12:30ص 1110:30الدين علم محمد احمد زياد A 027

 المعماري النقدعمر 143959669461-08-21 االثنين Aم 03:00م 3601:00صقر عباس محمد احمد 058

 العمارة مهنة ممارسةعمر 143935502491-08-21 االثنين Gم 03:00م 3201:00الجوير سعد راشد ابراهيم A 092

 العمارة مهنة ممارسةعمر 143935503491-08-21 االثنين Aم 03:00م 2101:00العمر عثمان عبدالرحمن محمد 059

 والسكان الحضري االجتماعتخط 143942955421-08-21 االثنين Aم 04:00م 801:00مصطفى موسى محمد ماجد 072

 المدن مراكزتخط 143936046491-08-21 االثنين Aم 03:00م 1601:00العابد علي محمد عبداهلل 070

القاعةالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة التاريخاليوم
 التخطيط مهنة ممارسةتخط 143935488475-08-22الثالثاء Aم 12:30ص 710:30الثابت ناصر احمد عبداهلل 072

 العمارة في اإلنسانيات تطبيقاتعمر 143942943411-08-22الثالثاء Aم 12:30ص 1210:30الشريم محمد عبدالعزيز محمد 070

 العمارة في اإلنسانيات تطبيقاتعمر 143931857411-08-22الثالثاء Aم 12:30ص 3010:30المقرن حمد سعد عبدالعزيز 058

 -1- بالحاسوب الرسم مهاراتعمر 143919600265-08-22الثالثاء Gم 04:00م 1301:00عبدالحميد عبدالعليم عيسى ايمن A 025

 -1- بالحاسوب الرسم مهاراتعمر 143919602265-08-22الثالثاء Gم 04:00م 2301:00الدين علم محمد احمد زياد A 027

 -1- بالحاسوب الرسم مهاراتعمر 143932966265-08-22الثالثاء Gم 04:00م 2101:00عمار بن عبداهلل ابراهيم عبدالرحمن A 028

 -1- بالحاسوب الرسم مهاراتعمر 143919606265-08-22الثالثاء Gم 04:00م 2001:00العطار  توفيق محمدشريف A 029

 -1- بالحاسوب الرسم مهاراتعمر 143919604265-08-22الثالثاء Gم 04:00م 2701:00محمد عبداهلل  نصرالدين فيصل A 002

 المعماري والشكل اإلنشاءعمر 143936098441-08-22الثالثاء Aم 03:00م 1101:00الصميلى محمد سعيد على 071

القاعةالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة التاريخاليوم
م 11:00ص 08:00*جميع المحاضرينفيزياء عامه للعمارةفيز 105جميع الشعب1439-08-23االربعاء

(4)كلية العلوم مبنى رقم

 الصحية التركيباتعمر 143941732415-08-23االربعاء Gم 12:30ص 2210:30عجبانى - عبدالقادر فيصل A 067

 الصحية التركيباتعمر 143931863415-08-23االربعاء Gم 12:30ص 2210:30عجبانى - عبدالقادر فيصل A 067

 المواقع وتنسيق تصميمتخط 143933088432-08-23االربعاء Aم 12:30ص 1010:30الدوسرى مبارك ناصر عبدالعزيز 072

 - المدنى لطلبه - معمارى انشاءعمر 143932988239-08-23االربعاء Gم 03:00م 1601:00اللهيم عبدالعزيز سعود فهد A 067

 - المدنى لطلبه - معمارى انشاءعمر 143955105239-08-23االربعاء Gم 03:00م 3801:00اللهيم عبدالعزيز سعود فهد A 067

 - المدنى لطلبه - معمارى انشاءعمر 143920259239-08-23االربعاء Gم 03:00م 701:00اللهيم عبدالعزيز سعود فهد A 067

م 04:00م 01:00*جميع المحاضريناالحتماالت واالحصاء الهندسياحص 324جميع الشعب1439-08-23االربعاء
(4)كلية العلوم مبنى رقم

القاعةالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة التاريخاليوم
 (2) العمارة نظرياتعمر 143931858412-08-24  الخميس Gم 12:30ص 1710:30مرعي محمد عبدالحافظ خيري A 092

 (2) العمارة نظرياتعمر 143932925412-08-24  الخميس Gم 12:30ص 2010:30مرعي محمد عبدالحافظ خيري A 092

 المشاريع إدارةعمر 143935812435-08-24  الخميس Aم 12:30ص 1710:30محمود بن   عبداهلل 072

 المشاريع إدارةعمر 143935814435-08-24  الخميس Aم 12:30ص 2510:30العباد محمد عبدالرحمن محمد 059

 الحضرية المجتمعات تخطيطتخط 143935487474-08-24  الخميس Aم 12:30ص 1010:30عبدالحميد عبدالعليم عيسى ايمن 071

 الداخلية والمعالجات األثاث تصميمعمر 143963386442-08-24  الخميس Aم 03:00م 1201:00الباجوري يوسف محمد يوسف 072

 الفني التذوقعمر 143956537451-08-24  الخميس Aم 03:00م 3501:00ابراهيم صالح حسين محمد 058

 المناطق وتوزيع األراضي استعماالتتخط 143932487413-08-24  الخميس Aم 03:00م 1001:00الوتار  نورالدين سمير 071

 (2) بالحاسوب الرسم مهاراتعمر 143931874355-08-24  الخميس Gم 04:00م 2501:00العطار  توفيق محمدشريف A 028

 (2) بالحاسوب الرسم مهاراتعمر 143929647355-08-24  الخميس Gم 04:00م 3001:00محمد عبداهلل  نصرالدين فيصل A 029

الوقت
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الوقت

الوقت



القاعةالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة التاريخاليوم
Gم 12:30ص 2410:30محمد فؤاد رشاد محمد زيدان(لطلبة العمارة)تركيبات ميكانيكية همك 14392107339-08-27   االحد A 067

Gم 12:30ص 2710:30محمد فؤاد رشاد محمد زيدان(لطلبة العمارة)تركيبات ميكانيكية همك 143911802339-08-27   االحد A 067

 العمارة تاريخعمر 143919609268-08-27   االحد Aم 12:30ص 2810:30غنيم محمود يوسف محمود 059

 العمارة تاريخعمر 143919608268-08-27   االحد Gم 12:30ص 2610:30الجوهرى نور محمد اسامه A 092

 العمارة تاريخعمر 143919610268-08-27   االحد Gم 12:30ص 2010:30الجوهرى نور محمد اسامه A 092

 العمارة تاريخعمر 143919611268-08-27   االحد Aم 12:30ص 2910:30مرعي محمد عبدالحافظ خيري 058

 الداخلي التصميمعمر 143947837421-08-27   االحد Gم 03:00م 3001:00الباجوري يوسف محمد يوسف A 091

 الداخلي التصميمعمر 143933071421-08-27   االحد Gم 03:00م 1801:00الباجوري يوسف محمد يوسف A 092

 الداخلي التصميمعمر 143933072421-08-27   االحد Gم 03:00م 2101:00الباجوري يوسف محمد يوسف A 092

 التحتية البنية تخطيطتخط 143932488414-08-27   االحد Aم 03:00م 1001:00المعيوف عبداهلل محمد عبداالله 072

 المستدام العمراني التشكيلتخط 143935497497-08-27   االحد Aم 03:00م 501:00البلوز ابراهيم محمد ابراهيم 071

القاعةالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة التاريخاليوم
Gم 12:30ص 3010:30ايمن محمد الخطيبطلبةالعمارة)- 1- تصميم المنشآت الخرسانيه همد 14392047378-08-28 االثنين A 067

Gم 12:30ص 3010:30ايمن محمد الخطيبطلبةالعمارة)- 1- تصميم المنشآت الخرسانيه همد 14398066378-08-28 االثنين A 067

 والعمران البناء انظمةعمر 143931836357-08-28 االثنين Gم 12:30ص 2210:30لدرع محمد عبدالحميد طاهر A 092

 والعمران البناء انظمةعمر 143929649357-08-28 االثنين Gم 12:30ص 2410:30لدرع محمد عبدالحميد طاهر A 092

 العمراني التصميم وتقنيات طرقتخط 143933087431-08-28 االثنين Aم 03:00م 901:00البلوز ابراهيم محمد ابراهيم 070

القاعةالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة التاريخاليوم
 البحث طرقتخط 143932492417-08-29الثالثاء Aم 12:30ص 910:30ابراهيم صالح حسين محمد 072

 والساحات والميادين الشوارعتخط 143935485472-08-29الثالثاء Aم 03:00م 1001:00لدرع محمد عبدالحميد طاهر 071
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