




ARAB103العربي التحرير  47الشراري محارب سند عبدالحميد

ARB 102الكتابي التحرير  4558الرويلي مصيليخ متروك عبدهللا

ICA101االسالمية الثقاقة  1714قالمي السعيد محمد كمال

IC104االسالم في السياسي النظام أسس  144العنزي علي سعد فيصل

  1676الربابعه سليمان محمد فراس

  2749الشراري منزل فالح هليل

  4513الشراري منزل فالح هليل

ISL 110واالعتدال الوسطية  1692السحيمي عوض عبيد اديب

BUS 101األعمال ريادة  2930الرشيدي براهيم ممدوح فهد

172  2170نصيبي  احمد عمران

5642  1529السيد نجيب محمد عبدالهادي

ISL 107المهنة أخالقيات   2751عودات فالح درداح عبدالسالم 2426شهاب عبدالخالق ابراهيم عبدالعزيز

ENGL121القراءة مهارات   األنجليزية اللغة6298ENGL 100فراج معاطي محمد فاروق طلعت 9434خريسات عبدالقادر نايف محمد

EDU 102التطوعي العمل  1534بكر حسين السيد محمد

IC103االسالم في االقتصادي النظام  141الغزالي عطيه محمد محمد

ISL 108معاصرة قضايا  2214الغزالي عطيه محمد محمد

  4550الرويلي مصيليخ متروك عبدهللا

  4551الشراري محارب سند عبدالحميد

  4548الرويلي مصيليخ متروك عبدهللا

ARB101العربية اللغة  1188فرغلي توني مكرم فرغل

ISL 105اإلنسان حقوق  1682الربابعه سليمان محمد فراس

  950زايد ابراهيم السباعي محمد

  7064عباس علي الطيب منصور

  7066ابراهيم محمد مبارك نزار

  2430ابراهيم محمد مبارك نزار

  1106ابراهيم محمد مبارك نزار

ENGL 104(2) االنجليزية اللغة  954محمد حسن الدين بهاء

ENGL122الكتابة مهارات  227متولي سعيد اشرف

ENGL123االستماع مهارات  229عباس علي الطيب منصور

اللغوية المهارات ARB 100

ENGL 103(1) اإلنجليزية اللغة

ISL 101اإلسالمية الثقافة أصول

الحاسب مهارات CIS 101
IC 105االنسان حقوق مبادئ  الربابعه سليمان محمد فراس

الشعبة المحاضر اسم المقرر

 م06:00 م الى 03:00من 

االفترة األولى

التاريخ

الشعبة رمز المقرراسم المقرررمز المقرر المحاضر

1442-04-24األربعاء

اليوم

الفترة الثانية

 م09:30 م الى 06:30من 

طالب- مقررات متطلبات الجامعة 

 هـ1442-1441جدول اإلختبارات النهائية للمقررات االلكترونية للفصل األول من العام الجامعي 

1442-04-25الخميس

1442-04-26الجمعة

1442-04-27السبت

جامعة الجوف

كلية العلوم واآلداب بطبرجل

1442-04-23الثالثاء



957

1666

959

1531

ISL 109التنموي ودورها المرأة  1689الربابعه سليمان محمد فراس

 النبوية السيرة في دراسات1442ISL 100-05-06االثنين 1673قالمي السعيد محمد كمال

EDU 101الجامعية الحياة مهارات  هريدي ابوزيد سيد شعبان
1442-05-04السبت



  4576الشراري محارب سند عبدالحميد

  4580توناني   زكرياء

  4577الشراري محارب سند عبدالحميد

  4581إسماعيل علي عليوة محمد

IC104االسالم في السياسي النظام أسس  1046العنزي علي سعد فيصل

  2762الربابعه سليمان محمد فراس

  2763الشراري منزل فالح هليل

  7845الميهي حسين متولي محمود

  2760الربابعه سليمان محمد فراس

  2788الميهي حسين متولي محمود

  2241الشراري منزل فالح هليل

  2781الميهي حسين متولي محمود

  2780العنزي علي سعد فيصل

  8946الميهي حسين متولي محمود

  2795العنزي علي سعد فيصل

  5122العنزي علي سعد فيصل

BUS 101األعمال ريادة  2912الرشيدي براهيم ممدوح فهد

جامعة الجوف

كلية العلوم واآلداب بطبرجل

1442-04-23الثالثاء

طالبات- مقررات متطلبات الجامعة 

 هـ1442-1441جدول اإلختبارات النهائية للمقررات االلكترونية للفصل األول من العام الجامعي 

ARB 102

المحاضر

1442-04-24األربعاء

ISL 101اإلسالمية الثقافة أصول

ISL 110واالعتدال الوسطية

اليوم

الفترة الثانية

 م06:00 م الى 03:00من  م09:30 م الى 06:30من 

االفترة األولى

التاريخ

الشعبة الشعبةاسم المقرررمز المقرر المحاضر اسم المقرر

الكتابي التحرير

رمز المقرر



IC 105االنسان حقوق مبادئ   والبرمجة للحاسبات مقدمة2372CSC101الربابعه سليمان محمد فراس 4884شهاب عبدالخالق ابراهيم عبدالعزيز

2245  2388الشريده علي سامي فرح

2768  2222المرشد حمود فهد هناء

2767  2177المرشد حمود فهد هناء

2785  2184الصبيح محمد سليمان ايات

ENGL121القراءة مهارات   2032عباس عبدالواحد عباس نضال 2220المرشد حمود فهد هناء

  2218المغشي محمد عبدهللا مها

  2810خالدي سالم قيس

  2180المغشي محمد عبدهللا مها

EDU 102التطوعي العمل  5911جبريل محمد عبدهلل محمد عماد

  2772السحيمي عوض عبيد اديب

  9426البيه ابراهيم السيد أسماء

  2770السحيمي عوض عبيد اديب

  2769السحيمي عوض عبيد اديب

  2791السحيمي عوض عبيد اديب

  4570الفالح احمد محسن سديم

  4572عبدالعزيز عبدالعظيم محمد مروه

  4568الفالح احمد محسن سديم

  9172الفالح احمد محسن سديم

  4566توناني   زكرياء

  4567الفالح احمد محسن سديم

  4569الفالح احمد محسن سديم

  عودات فالح درداح عبدالسالم

ISL 108معاصرة قضايا

ARB 100اللغوية المهارات

1442-04-26الجمعة

الحاسب مهارات

1442-04-25الخميس

ISL 107المهنة أخالقيات

CIS 101



7847

2243

2765

  934القحطاني محمد مسعود مهره

  1178القحطاني محمد مسعود مهره

  1143القحطاني محمد مسعود مهره

  1147علي محمد احمد مناهل

  1153الشمري سعيد غزاي مها

  931الشمري سعيد غزاي مها

  2396الشمري سعيد غزاي مها

  942عباس حسن الطيب مروة

  944عباس عبدالواحد عباس نضال

  1160حران عبدهللا علي عواطف

  2403عباس حسن الطيب مروة

  2398علي محمد احمد مناهل

ENGL122الكتابة مهارات  2027علي محمد احمد مناهل

ENGL123االستماع مهارات  2021عباس عبدالواحد عباس نضال

  947موسى عبدالعزيز حلمي احالم

  2224موسى عبدالعزيز حلمي احالم

  1132موسى عبدالعزيز حلمي احالم

  2225جبريل محمد عبدهلل محمد عماد

  949موسى عبدالعزيز حلمي احالم

  2386جبريل محمد عبدهلل محمد عماد

  2778محمد محمود احمد هناء

  2775البيه ابراهيم السيد أسماء

  2793الشهراني مبارك مسفر نوف

  9425البيه ابراهيم السيد أسماء

  2774البيه ابراهيم السيد أسماء

EDU 101الجامعية الحياة مهارات

ISL 109التنموي ودورها المرأة

1442-05-04السبت

ENGL 104(2) االنجليزية اللغة

1442-04-27السبت

ISL 105اإلنسان حقوق  الغزالي عطيه محمد محمد

ENGL 103(1) اإلنجليزية اللغة



  8947الخولي محمود محمد عاطف

  7846الخولي محمود محمد عاطف

  2756عودات فالح درداح عبدالسالم

  2757حسين بيومي عبدالمعتمد حسن

  2238الخولي محمود محمد عاطف

  2789الخولي محمود محمد عاطف

  2758حسين بيومي عبدالمعتمد حسن

ISL 100النبوية السيرة في دراسات 1442-05-06االثنين



424515F124إسماعيل علي عليوة محمد (1) النحو1442ARB 291-4-28األحد

0عدد الطالب بالفترة15عدد الطالب بالفترة

14F124 تحضيري6539سلمان علي سيدمهارات الحاسب24893F124CIS 101فراج معاطي محمد فاروق طلعت العملية الترجمة1442ENGL 242-04-29االثنين

14عدد الطالب بالفترة3عدد الطالب بالفترة

BUS 211272524شعباني لطفي البشرية الموارد إدارةF125ECON10713311أمين احمد سعيد يوسف الجزئي االقتصاد مبادئF124

214 ADR499لوشان وليد التنظيمي السلوكF124

101 ECON94502أمين احمد سعيد يوسف الجزئي اإلقتصاد مبادئF124

12عدد الطالب بالفترة24عدد الطالب بالفترة

MTH 20326865بركات علي محمد حمدي التكامل حسابF124MATH20494461محمد احمد الدين شمس التفاضلية المعادالتF124

PAD 101849عناد أحمد محمد أسامة العامة اإلدارة مبادئF124MATH23380303صافي علي خليل فراس العادية التفاضلية المعادالت في مقدمةF124

4عدد الطالب بالفترة14عدد الطالب بالفترة

26391F124علي محمد عبدالعظيم احمد واألموي اإلسالم صدر في األدب1442ARAB 232-05-02الخميس

0عدد الطالب بالفترة1عدد الطالب بالفترة

التاريخاليوم

1442-04-30الثالثاء

1442-05-01األربعاء

جامعة الجوف

كلية العلوم واآلداب بطبرجل

مقر الطالب بطبرجل

(اإلعداد العام) هـ 1442-1441جدول اإلختبارات النهائية للفصل األول من العام الجامعي 

الفترة الثانية

 م01:30 ص الى 11:30من 

القاعةعدد الطالبالشعبةالمحاضراسم المقرررمز المقرر القاعةعدد الطالب

االفترة األولى

 ص10:30 ص الى 8:30من 

الشعبةالمحاضراسم المقرررمز المقرر



426114عبدالعزيز عبدالعظيم محمد مروه 

426031الجندي علي عبداللطيف عبدالرحمن فاطمة 

0عدد الطالبات بالفترة45عدد الطالبات بالفترة

27 تحضيري6491فرح سامي علي الشريدهمهارات الحاسب306813CIS 101عبده بني مصطفى نعيم حليمه العملية الترجمة1442ENGL 242-04-29االثنين

27عدد الطالبات بالفترة13عدد الطالبات بالفترة

333464الشراري خلف عواد يوسف البشرية الموارد إدارة1442BUS 211-04-30الثالثاء

0عدد الطالبات بالفترة64عدد الطالبات بالفترة

MTH 203257923محمد احمد الدين شمس التكامل حسابMATH20417519النفزي الجيالني بشرى التفاضلية المعادالت

PHYS1017756العباسى حسن امال (1)عامة  فيزياءMATH23376013النفزي الجيالني بشرىالعادية التفاضلية المعادالت في مقدمة

102642الحميزي محمد عبدهللا محمد 

7348الحميزي محمد عبدهللا محمد 

32عدد الطالبات بالفترة119عدد الطالبات بالفترة

0عدد الطالبات بالفترة52عدد الطالبات بالفترة

ARB 291(1) النحو

A201-A214

A215-A228

A124

A214-A201-A203

A124

A124

القاعة

B228

A201

A214

B201-B214

1442-4-28األحد

1442-05-01األربعاء

PAD 101العامة اإلدارة مبادئ

واألموي اإلسالم صدر في األدبالخميس 02-05-1442ARAB 232 156552علي محمد عبدالعظيم احمد

B201-B214

جامعة الجوف

كلية العلوم واآلداب بطبرجل

مقر الطالبات بطبرجل

(اإلعداد العام) هـ 1442-1441جدول اإلختبارات النهائية للفصل األول من العام الجامعي 

التاريخاليوم

الفترة الثانية

 م01:30 ص الى 11:30من 

عدد الطالباتالشعبةالمحاضراسم المقرررمز المقرر

االفترة األولي

 ص10:30 ص الى 8:30من 

الشعبةالمحاضراسم المقرررمز المقرر

B201

القاعةعدد الطالبات



654314F125 تحضيريشعبان سيد ابوزيد هريديمهارات الحياة الجامعية1442EDU 101-05-04السبت

0عدد الطالب بالفترة0عدد الطالب بالفترة14عدد الطالب بالفترة

34333F125عبدالرحمن محمد التوم األمين العمليات بحوث21114F124OPER201صافي علي خليل فراس والتكامل التفاضل حساب26779F009MATH200عوده عزات جميل محمد 

--30730عبدالمنعم مصطفى أشرف (2) عامة فيزياء13199F124PHS 202حجازي نهار صالح محمد التفاضلية الهندسة في مقدمة654114F009MATH475 تحضيريعوده عزات جميل محمد 

PHS 10126518شعيب  بشير حسان (1) عامة فيزياءF046MTH 24180824صافي علي خليل فراس خطي جبرF124CSC491706القاسمي  سليمان كريم (2) مختارة مواضيعF125

CSR10126933عبدالرحمن محمد التوم األمين االلي الحاسب مبادئF046MTH 28469382صافي علي خليل فراس التفاضلية المعادالت في مقدمةF124ARAB 345588شاهين احمد سيد صبحي محمود النصوص وتحليل األسلوبF125

CSC33534305بوكرارة   عمار التشغيل نظمF046PHYS47132192شعيب  بشير حسان (1)الجوامد فيزياءF124ARB 22226204مطر السعيد سليمان السعيد (1)  الصرفF124

22012F124خريسات عبدالقادر نايف محمد اللغويات في بحث حلقة577F124424 LANEشعباني لطفي التجاري القانون378126F124235 Lawحسين بيومي عبدالمعتمد حسن 

94292F124زايد ابراهيم السباعي محمد (2) اإلنجليزية اللغة قواعد29293F125ENGL 114الشراري الهزيل مرضي محمد الكريم القرآن علوم37903F124IC 212الميهي حسين متولي محمود 

ISL 23140586قالمي السعيد محمد كمال (3) العقيدةF001 23013الخولي محمود محمد عاطفF125

ARAB 415639محمد عبدالرزاق فاروق العرب عز 4النحوF001 236123الربابعه سليمان محمد فراسF125

ARB 31426735محمد عبدالرزاق فاروق العرب عز (4) النحوF001 199754الميهي حسين متولي محمود
F046

F049

332 LANE23806مقابله أحمد الصوتياتF125 786718حسين بيومي عبدالمعتمد حسنF015

ENGL 111297023خان موسر (1) اإلنجليزية اللغة قواعدF125ISL 132403912الشراري منزل فالح هليل (2) العقيدةF059

ENGL 32124123محمد حسن الدين بهاء األصوات علمF001 1109لوشان وليدF059

BUS 221272420حامد الدين نور الكلي االقتصاد مبادئF015 94391لوشان وليدF059

BUS 33243651محمد عمر صالح موسى المتكاملة التسويقية االتصاالتF015BUS 122259320أمين احمد سعيد يوسف الجزئي االقتصاد مبادئF009

BUS 34343152محمد عمر صالح موسى الدولية المالية اإلدارةF015102 ACCR454قرندة عبدالرحمن مرتضى صالح (2) المحاسبة مبادئF009

102 QUT93356محمد  الميداني أنيس (2) األعمال في اإلحصاءF015

35عدد الطالب بالفترة175عدد الطالب بالفترة149عدد الطالب بالفترة

MTH 22180936مينداد جاويد محمد رياضيات برامجF125MATH2426713حديدي  عيفة وليد الخطي الجبرF046324 ADR4120عثمان ابراهيم محمد الدين محي التمويل قراراتF124

STAT10113322العنزي حماد نايف محمد (1) واالحتمال االحصاء مباديءF125ARAB 24225233توناني   زكرياء 1البالغةF046

STAT431131110الدرابسة عبدالرحيم زهير محمود البيانات تحليلF125ARAB 3436218الشمراني غرسان دغليب طامي 2البالغةF124

MCA10127024بكر حسين السيد محمد االتصال مهاراتF125241 LANF5376مارتيني أكرم محمد 1التطبيقي النحوF046

CSC33834383خالدي سالم قيس المترجمات تصميمF124333 LANE23810محمد حسن الدين بهاء الصرفF124

CIS 20334433سيد علي سلمان (1) حاسبات برمجةF124ENGL 22326101هاشم العرباوي محمد محمد الصرفF125

ARAB 4356113محمد عبدالرزاق فاروق العرب عز المتتابعة الدول أدبF124216 ADR1131عناد أحمد محمد أسامة البشرية الموارد إدارةF125

ARB 32326213مطر السعيد سليمان السعيد (2) الصرفF009284 ADRتجاري اتصال (E) 4218عناد أحمد محمد أسامةF125

422 LANE23897مقابله أحمد االجتماعية اللغوياتF009BUS 22228753حامد الدين نور البنوك و النقود اقتصادياتF125

ENGL 21126363ابراهيم محمد مبارك نزار (2) الكتابةF009

215 ADR32046الشراري خلف عواد يوسف االجتماعية والمسؤولية العمل اخالقياتF009

20عدد الطالب بالفترة73عدد الطالب بالفترة60عدد الطالب بالفترة

MATH25380283عبدالرحيم محمد عبدالمجيد رأفت العددي التحليلF125ARAB 314257411مطر السعيد سليمان السعيد الصرفF124OPER33113256حجازي نهار صالح محمد االمثلية تقنياتF124

MTH 10226803محمد احمد الدين شمس التفاضل حسابF125ARB 23327067عثماني وليد (1) العباسي األدبF124PHYS4622975عبدالمنعم مصطفى أشرف (2) طبية فيزياءF124

MTH 20480893أبكر حسن آدم عبدالجبار المتقدم والتكامل التفاضل حسابF125215 LANE2815الحوراني محمد قاسم عالء 2القراءةF124PSY 351648بكر حسين السيد محمد االجتماعي النفس علمF124

PHS 34131702عبدالجليل عباس أحمد محمد الحديثة الفيزياءF125449 LANE23913فراج معاطي محمد فاروق طلعت الحديث األدبF125CSC21634271نصيبي  احمد عمران المنطقي التصميمF124

PHYS3153083شعيب  بشير حسان (2)ميكانيكاF125ENGL 11531739خان موسر (2) واالستيعاب القراءةF125CSC413694الغرابي  علي عبدهللا الخوارزميات وتحليل تصميمF124

BIO 101212810عبدهلل حسين علي شريف األحياء علم مبادئF125ENGL 22225152محمد حسن الدين بهاء الصوتياتF125426 ADR17918شعباني لطفي البنوك إدارةF125

CSR102121313خالدي سالم قيس المعلومات تقنية في مقدمةF003241 ADR31944عناد أحمد محمد أسامة التسويق إدارةF125 261154قرندة عبدالرحمن مرتضى صالح
F009

F015

261626F001قرندة عبدالرحمن مرتضى صالح 36817F125لوشان وليد اإلدارية المعلومات نظم37948F003263 ADRالشراري منزل فالح هليل 

378323F009حسين بيومي عبدالمعتمد حسن 

ISL 221405415قالمي السعيد محمد كمال (1) التحليلي الحديثF124

ARAB 32225203توناني   زكرياء الداللة وعلم المعجمF009

ARAB 4346013عثماني وليد المقارن األدبF124

ARB 111208925فرغلي توني مكرم فرغل (1) النحوF001

ARB 33427085حجازي سيد السيد رمزي (2) العباسي األدبF046

3922F015قاسمي   احمد 

94381F015محمد عمر صالح موسى 

BUS 31143591حامد الدين نور والعمليات اإلنتاج إدارةF015

BUS 34442995عبدالرحمن محمد التوم األمين المالية المعلومات نظمF046

151 QUT861بوكرارة   عمار اإلدارة في الحاسب استخدامF046

122عدد الطالب بالفترة48عدد الطالب بالفترة159عدد الطالب بالفترة

ECON10813295حامد الدين نور الكلي االقتصاد مبادئF124MATH2316515محمد  الميداني أنيس والتكامل التفاضل حسابF124222 ADRاألعمال إدارة في موضوعات ( E ) 32006عناد أحمد محمد أسامةF124

MTH 181370323مينداد جاويد محمد األعمال في الرياضياتF124MTH 28337135العنزي حماد نايف محمد (2) األعمال في اإلحصاءF124

ACCT 111المالي والتقرير المحاسبة مبادئ

الشعبةالمحاضر

الكريم القرآن

251 ADRالدولية األعمال إدارة

رمز المقرر

ISL 111

األحد

1442-05-06األثنين

1442-05-07الثالثاء

(1) العقيدة ISL 131

323 ADR

1442-05-08األربعاء

اسم المقرر

05-05-1442

MTH 101الرياضيات في مقدمة

ISL 113التجويد

االستثمار قرارات

القاعة

جامعة الجوف

كلية العلوم واآلداب بطبرجل

مقر الطالب بطبرجل

(المواد التخصصية) هـ 1442-1441جدول اإلختبارات النهائية للفصل األول من العام الجامعي 

 م01:30 ص الى 11:30من اليوم

القاعةعدد الطالب

الفترة الثالثةالفترة الثانيةالفترة األولى

 م04:30 م الى 02:30من 

الشعبةالمحاضراسم المقرررمز المقرر

 ص10:30 ص الى 8:30من التاريخ

عدد الطالبالقاعةعدد الطالبالشعبةالمحاضراسم المقرررمز المقرر



MTH 23180950عبدالرحيم محمد عبدالمجيد رأفت الرياضيات أسس--PHYS32332315عبدالجليل عباس أحمد محمد (2)كهرومغناطيسيةF124

PHS 21130751العجيلي احمد خالد (1) تقليدية ميكانيكاF125CSC2181867محمد محمود عبدالمنعم محمود المرئية البرمجةF046

PHYS45631723عبدالجليل عباس أحمد محمد (2) الكم ميكانيكاF125CSC32834366شهاب عبدالخالق ابراهيم عبدالعزيز الحاسبات عمارةF046

CSC42234394السيد نجيب محمد عبدالهادي الحاسب شبكات نظمF125SHRE 14140456السحيمي عوض عبيد اديب الفقه علم إلى المدخلF046

ARAB 44626908عبيد  خليفة حمدي الحديث األدبي النقدF125ARAB 21227311إسماعيل علي عليوة محمد 2النحوF046

ARB 22127379إسماعيل علي عليوة محمد الشعر وموسيقى العروضF125ARAB 4385112حجازي سيد السيد رمزي الحديث األدبF049

ARB 34330262عبيد  خليفة حمدي البيان علمF046ARB 11227345إسماعيل علي عليوة محمد (2) النحوF125

221 ADR434قاسمي   احمد المالية اإلدارةF046334 LANE2237هاشم العرباوي محمد محمد النحوF125

102 ECON3412أمين احمد سعيد يوسف الكلي االقتصاد مبادئF046ENGL 21294305ابراهيم محمد مبارك نزار (3) الكتابةF125

499 ADR443الحميزي محمد عبدهللا محمد (2) اإلستراتيجية اإلدارةF125

6عدد الطالب بالفترة77عدد الطالب بالفترة71عدد الطالب بالفترة

MATH24580407بركات علي محمد حمدي والتعمية االعداد نظرية الى المدخلF124ECON33113304أمين احمد سعيد يوسف الرياضي االقتصادF124CHM 10365681 تحضيريعبدهلل حسين علي شريف الكيمياءF124

MTH 282277626أمين احمد سعيد يوسف ( 1 ) األعمال في اإلحصاءF125MTH 27280843عوده عزات جميل محمد احتمالF124ISL 222405623قالمي السعيد محمد كمال (1) الحديث علومF124

PHS 30430942عبدالمنعم مصطفى أشرف (2) الرياضية الفيزياءF125CSC21734285شهاب عبدالخالق ابراهيم عبدالعزيز البيانات تراكيبF124 262922شعباني لطفيF125

PHYS35631714عبده عثمان محمود أحمد (1)الكم ميكانيكاF124CSC403796محمد محمود عبدالمنعم محمود االنترنت تقنياتF124 262552شعباني لطفي
F009

F015

ENGA101566112عباس علي الطيب منصور االنجليزية اللغةF124ARAB 34427058محمد عبدالرزاق فاروق العرب عز القديم األدبي النقدF124BUS 33343791شعباني لطفي التسويقية المنشآت و التوزيع إدارةF124

CSC33734314سيد علي سلمان البرمجة لغات مباديءF124ARB 13126446شاهين احمد سيد صبحي محمود الجاهلي األدبF125ACCT 32242873عثمان ابراهيم محمد الدين محي المالية التقارير تحليلF125

ARAB 31325718مطر السعيد سليمان السعيد 3النحوF046214 LANE23525ابراهيم محمد مبارك نزار 2والتحدث االستماعF046

ARB 21326194مطر السعيد سليمان السعيد (3) النحوF046ENGL 11627144عباس علي الطيب منصور (2) والتحدث االستماعF001

331 LANE236811الحوراني محمد قاسم عالء البحث مناهجF046 94372شعباني لطفيF125

446 LANE57714متولي سعيد اشرف األدبي النقدF009 4011قاسمي   احمدF125

ENGL 113296323عباس علي الطيب منصور (1) والتحدث االستماعF015311 ECON326أمين احمد سعيد يوسف وبنوك نقود اقتصادياتF125

ENGL 23126265خان موسر األدب في مقدمةF009

ENGL 33124723متولي سعيد اشرف المسرح في مقدمةF001

394 ADR321117عناد أحمد محمد أسامة األعمال إدارة في البحث منهجF001

102عدد الطالب بالفترة60عدد الطالب بالفترة140عدد الطالب بالفترة

321 LANE23667مقابله أحمد اللغويات في مقدمةF124

447 LANE2617متولي سعيد اشرف الشعرF124

ENGL 112296223ابراهيم محمد مبارك نزار (1) واالستيعاب القراءةF125

ENGL 22126343الحوراني محمد قاسم عالء اللغويات في مقدمةF124

ENGL 34124153هاشم العرباوي محمد محمد الفورية الترجمةF124

0عدد الطالب بالفترة0عدد الطالب بالفترة43عدد الطالب بالفترة

MATH373131310أحمد صالح البدري محمد التبولوجيا في مقدمةF015MATH34380517حديدي  عيفة وليد الزمر نظريةF124

MTH 27126914الدرابسة عبدالرحيم زهير محمود عام إحصاءF015PHS 21330850العجيلي احمد خالد واهتزازات موجات--

CSC49034413السيد نجيب محمد عبدالهادي (1) مختارة مواضيعF015PHYS40331972عبدالجليل عباس أحمد محمد (3)الرياضية الفيزياءF124

CIS 21134453خالدي سالم قيس المحددة الرياضياتF046CHM 10121340عبدهلل حسين علي شريف (1) عامة كيمياء--

SHRE 24140619الغزالي عطيه محمد محمد (1) العبادات فقهF046CSC32534355الشمري رجاء هليل حمود البيانات قواعدF124

ARAB 334279012عثماني وليد األندلسي األدبF046ARAB 4165214إسماعيل علي عليوة محمد 5النحوF124

ARB 23226423علي محمد عبدالعظيم احمد واألموي  اإلسالم صدر عصري في األدبF124ARB 24226954توناني   زكرياء (2) المعاني علمF046

ARB 33528013الرويلي مصيليخ متروك عبدهللا األندلسي األدبF124216 LANE23583خان موسر 2الكتابةF046

341 LANE23717خان موسر األدب في مقدمةF124335 LANE23836محمد حسن الدين بهاء األصوات علمF046

438 LANE27412الحوراني محمد قاسم عالء الداللة علمF124ENGL 11726974عباس علي الطيب منصور (1) الكتابةF046

ENGL 24126285هاشم العرباوي محمد محمد الترجمة في مقدمةF125ENGL 23224975فراج معاطي محمد فاروق طلعت اإلنجليزي األدبF125

ENGL 32224805محمد حسن الدين بهاء النحوF125355 ADR12813عناد أحمد محمد أسامة الشاملة الجودة إدارةF125

302 ADR1145الرشيدي براهيم ممدوح فهد األعمال ريادةF125BUS 23128978لوشان وليد التسويق مبادئF125

201 ECON3610حامد الدين نور الجزئي االقتصاد تحليلF125

ACCT 32143881قرندة عبدالرحمن مرتضى صالح القرارات واتخاذ اإلدارية المحاسبةF125

ENGL001 14 تحضيري6530صديق عطاالمنان محمداحمد(1)اللغة االنجليزيةF009

ENGL002 1 تحضيري6544حمدي عبدالرحمن محمداحمد(2)اللغة االنجليزيةF009

0عدد الطالب بالفترة71عدد الطالب بالفترة107عدد الطالب بالفترة

MATH 10093525حجازي نهار صالح محمد الرياضياتF046MATH48513096عبدالرحيم محمد عبدالمجيد رأفت المركب التحليلF124PHS 35131552فراج مصطفى أحمد عماد بصرياتF124

MATH20280446محمد  الميداني أنيس المتجهات حسابF046PHYS22548591فراج مصطفى أحمد عماد بصرياتF124

CSC38374815سيد علي سلمان محددة تراكيبF046 94401العجيلي احمد خالدF124

ISL 212515224حسين بيومي عبدالمعتمد حسن (1) القرآن علومF124 3014العجيلي احمد خالدF124

ARAB 426212716ابراهيم عبدالمنعم زيد ابو مبارك السيد اللغة علمF125CSC22534291نصيبي  احمد عمران التجميع ولغة الحاسبات تنظيمF124

ARB 35429321يوسف يوسف علي محمود الداللة علمF125CSC492815عبدالرحمن محمد التوم األمين المتوازية والمعالجة الموزعة النظمF124

BUS 34142952الرشيدي براهيم ممدوح فهد المالية األسواقF125ARAB 32421299ابراهيم عبدالمنعم زيد ابو مبارك السيد اللغة فقةF125

415 ACCR466الرشيدي براهيم ممدوح فهد المالية التقارير تحليلF125ARB 252213310ابراهيم عبدالمنعم زيد ابو مبارك السيد اللغة فقهF125

448 LANE2756زايد ابراهيم السباعي محمد شيكسبيرF125

328 ADR1173قاسمي   احمد والتطوير التغيير إدارةF124

2عدد الطالب بالفترة46عدد الطالب بالفترة65عدد الطالب بالفترة

28436F124قاسمي   احمد المالية اإلدارة مبادئ13278F046BUS 241الدرابسة عبدالرحيم زهير محمود التنبؤ طرق80547F009OPER221حجازي نهار صالح محمد 

--30980شعيب  بشير حسان (1) الرياضية الفيزياء94411F009PHS 203حجازي نهار صالح محمد 

PHYS47232092عبدالمنعم مصطفى أشرف (2)الجوامد فيزياءF009PHYS46132072عبدالمنعم مصطفى أشرف (1)طبية فيزياءF046

CSC42634405محمد محمود عبدالمنعم محمود المتقدمة البيانات قواعدF125CSC3637612الغرابي  علي عبدهللا االصطناعي الذكاءF046

ISL 213406820حسين بيومي عبدالمعتمد حسن (1) التحليلي التفسيرF125ARAB 353ية لغوية مصطلحات 595F124حجازي سيد السيد رمزي اإلنجليزية باللغة وأدب

ARAB 425154620فرغلي توني مكرم فرغل األصوات علمF124ARB 271ية لغوية مصطلحات 26968F124ابراهيم عبدالمنعم زيد ابو مبارك السيد اإلنجليزية باللغة وأدب

ARB 24125263توناني   زكرياء (1) المعاني علمF124342 LANE57415فراج معاطي محمد فاروق طلعت الروايةF124

ARB 35329423الشراري محارب سند عبدالحميد (1) اللسانياتF124ENGL 23324924زايد ابراهيم السباعي محمد األمريكي األدبF125

350 LANE24017خريسات عبدالقادر نايف محمد الترجمة في مقدمةF046423 ADR14220الشراري خلف عواد يوسف المالية األوراق محفظة إدارةF125

ENGL 33224643زايد ابراهيم السباعي محمد عشر التاسع القرن في الروايةF046

455 ADR

PHYS435

الرياضية البرمجة في مقدمة

BUS 111أعمال إدارة مبادئ

MATH456

الدولية المالية اإلدارة

الليزر فيزياء

1442-05-09الخميس

11-05-1442

الثالثاء

السبت

1442-05-12األحد

1442-05-13األثنين

14-05-1442

1442-05-08األربعاء



BUS 33143931محمد عمر صالح موسى التجارية العالمة و المنتج إدارةF046

BUS 34243055قاسمي   احمد ( 1 ) الشركات ماليةF061

231 ACCR534عثمان ابراهيم محمد الدين محي (1) التكاليف محاسبةF061

6عدد الطالب بالفترة74عدد الطالب بالفترة91عدد الطالب بالفترة

PHS 32131641فراج مصطفى أحمد عماد احصائية و حرارية فيزياءF124MATH444131711حجازي نهار صالح محمد والحقول الحلقاتF124

PHYS34231746فراج مصطفى أحمد عماد احصائية فيزياءF124MTH 24280873بركات علي محمد حمدي التعمية و األعداد نظريةF125

ADL101368212الحميزي محمد عبدهللا محمد المهنة أخالقياتF124STAT211132315عوده عزات جميل محمد احتمالF124

CSC351744بوكرارة   عمار اآللي الحاسب مراكز إدارةF124ENGL1247110محمد محمود عبدالمنعم محمود الحاسب دراسات حقول في ترجمةF125

ARAB 333270411عثماني وليد العباسي األدبF125ARAB 4365012حجازي سيد السيد رمزي السعودي األدبF125

ARB 25128633يوسف يوسف علي محمود العربية المعاجمF125ARB 27229314يوسف يوسف علي محمود والنحو اللغة في قديم كتابF046

ARB 37329413شاهين احمد سيد صبحي محمود والنقد األدب في قديم كتابF125343 LANE942812متولي سعيد اشرف المسرحيةF046

423 LANE2548الحوراني محمد قاسم عالء التطبيقية اللغوياتF125330 ADR32083محمد عمر صالح موسى اإلدارية القيادةF046

497 ADR1389لوشان وليد (1) اإلستراتيجية اإلدارةF009

ACCT 221272322عثمان ابراهيم محمد الدين محي اإلدارية المحاسبة و التكاليف مبادئF046

0عدد الطالب بالفترة70عدد الطالب بالفترة79عدد الطالب بالفترة

MATH438132118مينداد جاويد محمد والخوارزميات الرسوميات الى المدخلF124MATH283131516أحمد صالح البدري محمد الحقيقي التحليلF124

PHYS48232241عبده عثمان محمود أحمد (2) نووية فيزياءF124PHYS48132293عبده عثمان محمود أحمد (1)نووية فيزياءF124

CSC4477711الطيب عبدالهادي عثمان محمد البرمجة مشروعات إدارةF125CSC37534324نصيبي  احمد عمران والحاسب اإلنسان بين والتفاعل بالحاسب الرسم نظامF125

ARAB 4375412علي محمد عبدالعظيم احمد األدب نظريةF125LAWS 27128553عثمان ابراهيم محمد الدين محي التجاري القانون مبادئF125

271 ADR32051عثمان ابراهيم محمد الدين محي العمليات و اإلنتاج إدارةF124424 ADR387قرندة عبدالرحمن مرتضى صالح المالية األسواقF125

BUS 31344292القاسمي  سليمان كريم العمليات بحوثF124

BUS 33444031الطيب عبدالهادي عثمان محمد التسويق في الحاسب استخدامF124

0عدد الطالب بالفترة33عدد الطالب بالفترة46عدد الطالب بالفترة

الثالثاء

1442-05-15األربعاء

1442-05-16الخميس

14-05-1442



حياة الجامعية1442EDU 101-05-04السبت 27 تحضيري6495احالم حلمي عبدالعزيز موسىمهارات ال

طالبات بالفترة 27عدد ال

MTH 101 27 تحضيري6489الشراري سويلم علي ابتسامMATH200تفاضل حساب تكامل ال جبار وال 753111الزعبي محمد موفق قصي العمليات بحوث252711OPER201أبكر حسن آدم عبدال

MTH 101 255232الجوير فرحان عبدالرحمن سارهMATH475هندسة في مقدمة تفاضلية ال 336517محمد مبارك زينب (2) عامة فيزياء59929PHS 202مينداد جاويد محمد ال

PHS 101261521العباسى حسن امال (1) عامة فيزياءMTH 24150605حديدي  عيفة وليد خطي جبرCSC49111513الزعبي محمد موفق قصي (2) مختارة مواضيع

PHYS302فيزياء 156748شاهين احمد سيد صبحي محمود النصوص وتحليل األسلوب396510ARAB 345محمد مبارك زينب (1)الجوامد فيزياء33715PHYS471المصري محمد محمود مصطفى فاطمة (2)الرياضية ال

CSC335فة التشغيل نظم لطيف عبدالرحمن فاطمة (1)  الصرف3247ARB 222العباسى حسن امال المواد علم341713PHYS474حريزي  محمد ال 296028الجندي علي عبدال

بيه ابراهيم السيد أسماء  94291الربيع عبدهللا محمود خلود 450719عودات فالح درداح عبدالسالم (2) العقيدة431962ISL 132ال

2746الربيع عبدهللا محمود خلود 426317الخولي محمود محمد عاطف 432150محمد محمود احمد هناء 

لغة قواعد236716ENGL 114الميهي حسين متولي محمود 67709عودات فالح درداح عبدالسالم  300444الشمري سعيد غزاي مها (2) اإلنجليزية ال

329849احمد الدئم نور الدين سيف سهى 674450الشهراني مبارك مسفر نوف 

ARAB 415329453احمد الدئم نور الدين سيف سهى 304156العال ابو محمد ابراهيم شميم 4النحو

ARB 31430438العال ابو محمد ابراهيم شميم (4) النحوBUS 212تجاري االتصال 333212الشراري خلف عواد يوسف ال

332 LANE236382محمد محمود احمد هناء 17347عبده بني مصطفى نعيم حليمه الصوتيات

279797الشهراني مبارك مسفر نوف 296845عباس حسن الطيب مروة 

بيه ابراهيم السيد أسماء 29699حران عبدهللا علي عواطف  222989ال

واحد عباس نضال  786473محمد محمود احمد هناء 296754عباس عبدال

ENGL 32130954الربيع عبدهللا محمود خلود األصوات علم

BUS 221330862احمد الدئم نور الدين سيف سهى الكلي االقتصاد مبادئ

BUS 33246448محمد عمر صالح موسى المتكاملة التسويقية االتصاالت

BUS 34346054الحميزي محمد عبدهللا محمد الدولية المالية اإلدارة

طالبات بالفترة طالبات بالفترة576عدد ال طالبات بالفترة569عدد ال 44عدد ال

MTH 221504922مينداد جاويد محمد رياضيات برامجMATH24210221حديدي  عيفة وليد الخطي الجبر

MTH 30556502محمد احمد الدين شمس تفاضلية معادالتMATH336تركيبات الى المدخل نفزي الجيالني بشرى ال 66518 ال

STAT10194441عبدالرحيم محمد عبدالمجيد رأفت (1) واالحتمال االحصاء مباديءCSC343برمجيات هندسة 752815الشريده علي سامي فرح ال

STAT431بيانات تحليل 294348أحمد زين محمد عائشة 1البالغة62125ARAB 242الدرابسة عبدالرحيم زهير محمود ال

PHYS 405فيزياء في الحاسب 157051السيد المتولي صبري نشوى 2البالغة3396ARAB 343سمراني  االمين انيسة ال

CSC338فقار ذو علي شهزاد المترجمات تصميم تطبيقي النحوLANF 12315241علي ال 275538مارتيني أكرم محمد 1ال

CIS 203قاسمي  سليمان كريم (1) حاسبات برمجة 94321قزق يوسف حسين أماني 344912ال

18052قزق يوسف حسين أماني 94271عبيد  خليفة حمدي 

30618قزق يوسف حسين أماني الصرف153923ENGL 223محمد عبدالرزاق فاروق العرب عز 

ARB 323262416مطر السعيد سليمان السعيد (2) الصرفBUS 222نقود اقتصاديات بنوك و ال 45189احمد الدئم نور الدين سيف سهى ال

422 LANEلغويات 2870قزق يوسف حسين أماني االجتماعية ال

ENGL 211304232عباس حسن الطيب مروة (2) الكتابة

طالبات بالفترة طالبات بالفترة225عدد ال طالبات بالفترة261عدد ال 0عدد ال

MATH253تحليل نفزي الجيالني بشرىالعددي ال 60121محمد  الميداني أنيس االمثلية تقنيات308050OPER331العال ابو محمد ابراهيم شميم 7577ال

MTH 102تفاضل حساب 41168محمد مبارك زينب (1)كهرومغناطيسية156332PHYS221العال ابو محمد ابراهيم شميم 256611محمد احمد الدين شمس ال

MTH 204تفاضل حساب تكامل ال جبار المتقدم وال 94381سمراني  االمين انيسة 310523أحمد زين محمد عائشة (1) العباسي األدب50644ARB 233أبكر حسن آدم عبدال

PHYS31532028215العباسى حسن امال (2)ميكانيكا LANEقراءة 152610سمراني  االمين انيسة 277135علي محمد احمد مناهل 2ال

10457العنزي سليمان نزال مريم االجتماعي النفس علم18546PSY 351عبده بني مصطفى نعيم حليمه الحديث األدبLANE 214522449عبدهلل حسين علي شريف 

34149الشريده علي سامي فرح المنطقي التصميم30233CSC216احمد ابراهيم طه منار 21565سمراني  االمين انيسة 

CIS 312صبيح محمد سليمان ايات الحوسبة نظرية قحطاني محمد مسعود مهره 34611ال فة الخوارزميات وتحليل تصميم302023CSC413ال 11115حريزي  محمد ال

331784بوسالم   رفيقة 305412الكيالني صبحي حافظ هديل الصوتيات449757ENGL 222الشهراني مبارك مسفر نوف 

بيه ابراهيم السيد أسماء  331398بوسالم   رفيقة 434864ال

بيه ابراهيم السيد أسماء  676843ال

673617السحيمي عوض عبيد اديب 

ARAB 322294454أحمد زين محمد عائشة الداللة وعلم المعجم

ARAB 434153823عثماني وليد المقارن األدب

944150إسماعيل علي عليوة محمد 

294547أحمد زين محمد عائشة 

207446فرغلي توني مكرم فرغل 

944057العال ابو محمد ابراهيم شميم 

ARB 33430978حجازي سيد السيد رمزي (2) العباسي األدب

BUS 31146549قرندة عبدالرحمن مرتضى صالح والعمليات اإلنتاج إدارة

BUS 344توم األمين المالية المعلومات نظم 459613عبدالرحمن محمد ال

طالبات بالفترة طالبات بالفترة566عدد ال طالبات بالفترة224عدد ال 303عدد ال

ECON10876921احمد الدئم نور الدين سيف سهى الكلي االقتصاد مبادئMATH231تفاضل حساب تكامل ال جبار وال 10518أبكر حسن آدم عبدال

MTH 181373167الشراري سويلم علي سامية األعمال في الرياضياتMTH 283374326الشراري سويلم علي سامية (2) األعمال في اإلحصاء

1442-05-08األربعاء

BIO 101

ISL 131

ISL 221

ARB 111

05-05-1442

ENGL 111

1442-05-06األثنين

ARAB 435

ثالثاء 1442-05-07ال

A201

A228

A215

A215
ENGL 115قراءة (2) واالستيعاب ال

A214

التجويد
B224-B225-B226

B215-B228
IC 212قرآن علوم الكريم ال

ISL 231(3) العقيدة
B210

B111-B112
BUS 122الجزئي االقتصاد مبادئ

A228

ACCT 111تقرير المحاسبة مبادئ المالي وال
A210-A211-A212-A214

A201-A203-A204-A205

A206

A215

PHYS462(2) طبية فيزياء
A215

A215

B215-B228

A228

جامعة الجوف

كلية العلوم واآلداب بطبرجل

مقر الطالبات بطبرجل

(المواد التخصصية) هـ 1442-1441جدول اإلختبارات النهائية للفصل األول من العام الجامعي 

اليوم
 م01:30 ص الى 11:30من 

الشعبةالمحاضراسم المقرررمز المقرر

التاريخ
 ص10:30 ص الى 8:30من 

عدد الطالباتالقاعةعدد الطالباتالشعبةالمحاضراسم المقرررمز المقرر

B214

A214

A214

A214

A201-A203-A204

A206

A201

B111-B112

B201

B214

A223-A224

A201-A214

A228

A228

A215

ARAB 314الصرف

A215

A215-A228

A226

A214

B215-B219-B220

A201

A226

A214

B201-B214

B215-B228

A219-A220

333 LANEالصرف

المتتابعة الدول أدب
B201

B201

األحياء علم مبادئ

(1) العقيدة

تحليلي الحديث (1) ال

(1) النحو

B215-B228

B223-B224-B225

B219-B220

B112

B211-B212

B214

B205-B206

B209-B210

B201-B202

B203-B204

B112

A223-A224-A225

A228

A201

A201

A215-A228

ISL 111
A219-A220

A216

A223-A224

لغة قواعد (1) اإلنجليزية ال

A228

اسم المقرررمز المقرر

B228

األحد

الرياضيات في مقدمة
A201

قرآن الكريم ال

B201-B214

B210

A214

A214

A214

A201

A223

A215

A215

A216

A216

القاعةعدد الطالبات

A214

A201

A214

A220

A220

B112

B223

B224

A225-A226

A228-A215

A214

B228-B226-B225

B210-B211-B212-B214

B201-B203-B204-B205

A226

A226

الفترة الثالثةالفترة الثانيةالفترة األولي

 م04:30 م الى 02:30من 

الشعبةالمحاضر

A214

A225

A204-A205-A206

B201-B214

B215

A215

A215-A228

A219-A220

424 LANEلغويات في بحث حلقة ال

القاعة

A214

A224

A214

ISL 113



MTH 231505213الشراري سويلم علي ابتسام الرياضيات أسسPHYS3233357احمد حمدي محمد سماح (2)كهرومغناطيسية

MTH 35156794بركات علي محمد حمدي استاتيكاCSC218برمجة صبيح محمد سليمان ايات المرئية ال 60511ال

PHS 211337418العباسى حسن امال (1) تقليدية ميكانيكاCSC32834195بنبوبكر اوريدة الحاسبات عمارة

PHYS4563441احمد حمدي محمد سماح (2) الكم ميكانيكاSHRE 141فقه علم إلى المدخل 451645العنزي علي سعد فيصل ال

CSC422342114بنبوبكر اوريدة الحاسب شبكات نظمARAB 212لطيف عبدالرحمن فاطمة 2النحو 305135الجندي علي عبدال

ARAB 241قافية العروض 153653حجازي سيد السيد رمزي الحديث األدب94421ARAB 438عبيد  خليفة حمدي وال

لطيف عبدالرحمن فاطمة (2) النحو301912ARB 112حجازي سيد السيد رمزي  294744الجندي علي عبدال

13361الكيالني صبحي حافظ هديل النحوLANE 156126334طبل عبدالجواد رجب ابتسام 

لطيف عبدالرحمن فاطمة  304813حران عبدهللا علي عواطف (3) الكتابة305649ENGL 212الجندي علي عبدال

لطيف عبدالرحمن فاطمة  305248الجندي علي عبدال

ARB 343بيان علم 29575السيد المتولي صبري نشوى ال

طالبات بالفترة طالبات بالفترة279عدد ال طالبات بالفترة318عدد ال 0عدد ال

MATH245تعمية االعداد نظرية الى المدخل 332670أمين احمد سعيد يوسف 66411احمد الدئم نور الدين سيف سهى الرياضي االقتصاد346515ECON331بركات علي محمد حمدي وال

MTH 282330155احمد الدئم نور الدين سيف سهى ( 1 ) األعمال في اإلحصاءMTH 272332785الشراري خلف عواد يوسف 50542عوده عزات جميل محمد احتمال

PHYS356406314المصري محمد محمود مصطفى فاطمة (1)الكم ميكانيكاPHYS22441106محمد مبارك زينب واهتزازات موجاتBUS 333
توزيع إدارة التسوي المنشآت و ال

قية
46818محمد عمر صالح موسى 

CSC337برمجة لغات مباديء هادي ال تقارير تحليل31414ACCT 322الخشخاني علي محمد نيهال الكترونيات341810PHYS424السيد نجيب محمد عبدال 46203بوسالم   رفيقة المالية ال

CIS 321برمجيات هندسة بيانات تراكيب34581CSC217الغرابي  علي عبدهللا ال 676919قالمي السعيد محمد كمال 34157العنزي ماشي حسين نوره ال

ARAB 313674022قالمي السعيد محمد كمال 10810الشريده علي سامي فرح 206549فرغلي توني مكرم فرغل 3النحو

ARB 21394301بنبوبكر اوريدة 208349فرغلي توني مكرم فرغل (3) النحو

331 LANE156648أحمد زين محمد عائشة 18151الربيع عبدهللا محمود خلود البحث مناهج

446 LANEنقد 307647محمد عبدالرزاق فاروق العرب عز 14063ثابت سيد ثابت سماح األدبي ال

قحطاني محمد مسعود مهره  266250شاهين احمد سيد صبحي محمود الجاهلي األدب299848ARB 131ال

تحدث االستماعLANE 30009214حران عبدهللا علي عواطف  واحد عباس نضال 2وال 276427عباس عبدال

301114الشمري سعيد غزاي مها 299633الشمري سعيد غزاي مها 

هياجنه علي محمد أحمد شيرين  قحطاني محمد مسعود مهره 30376ال 301315ال

303847احمد ابراهيم طه منار 

ENGL 331هياجنه علي محمد أحمد شيرين المسرح في مقدمة 31016ال

طالبات بالفترة طالبات بالفترة456عدد ال طالبات بالفترة252عدد ال 207عدد ال

274142الكيالني صبحي حافظ هديل 

274324الكيالني صبحي حافظ هديل 

94311احمد ابراهيم طه منار 

15864احمد ابراهيم طه منار 

299351حران عبدهللا علي عواطف 

واحد عباس نضال  299530عباس عبدال

299449عباس حسن الطيب مروة 

303514الربيع عبدهللا محمود خلود 

303620الكيالني صبحي حافظ هديل 

ENGL 341فورية الترجمة 31112عبده بني مصطفى نعيم حليمه ال

طالبات بالفترة طالبات بالفترة297عدد ال طالبات بالفترة0عدد ال 0عدد ال

MATH373تبولوجيا في مقدمة بدري محمد ال 77130حديدي  عيفة وليد الزمر نظرية76625MATH343أحمد صالح ال

MTH 271260528الجوير فرحان عبدالرحمن ساره عام إحصاءPHS 213339210يحياوى الساسى العربى ساميه واهتزازات موجات

MTH 332جبار (1) مجرد جبر فيزياء56642PHYS403أبكر حسن آدم عبدال 3368المصري محمد محمود مصطفى فاطمة (3)الرياضية ال

CSC490342214الشريده علي سامي فرح (1) مختارة مواضيعCHM 10121499عبدهلل حسين علي شريف (1) عامة كيمياء

ي عطيه محمد محمد  بيانات قواعد678728CSC325الغزال 14321العناد حمود ماجد هدى ال

425056العال ابو محمد ابراهيم شميم 5النحو674848ARAB 416العنزي علي سعد فيصل 

295627السيد المتولي صبري نشوى (2) المعاني علم311440ARB 242طبل عبدالجواد رجب ابتسام 

18844علي محمد احمد مناهل 2الكتابةLANE 11634216طبل عبدالجواد رجب ابتسام 

2959قزق يوسف حسين أماني األصوات علمLANE 295427335السيد المتولي صبري نشوى 

302553عباس حسن الطيب مروة (1) الكتابة301817ENGL 117السيد المتولي صبري نشوى 

ARB 335310722طبل عبدالجواد رجب ابتسام األندلسي األدبENGL 232306213ثابت سيد ثابت سماح اإلنجليزي األدب

341 LANE274759احمد ابراهيم طه منار األدب في مقدمةBUS 231455621لوشان وليد التسويق مبادئ

438 LANE18257عبده بني مصطفى نعيم حليمه الداللة علم

ENGL 241ترجمة في مقدمة 304039عبده بني مصطفى نعيم حليمه ال

ENGL 322هياجنه علي محمد أحمد شيرين النحو 310213ال

ACCT 321قرارات واتخاذ اإلدارية المحاسبة 46641بوسالم   رفيقة ال

ENGL001 لغة االنجليزية 27 تحضيري6480نوال علي عبد الرزاق(1)ال

ENGL002 لغة االنجليزية 1 تحضيري6496إحسان محمد علي فضل(2)ال

طالبات بالفترة طالبات بالفترة482عدد ال طالبات بالفترة351عدد ال 0عدد ال

MATH202نفزي الجيالني بشرى المتجهات حساب 34062الخشخاني علي محمد نيهال بصريات6039PHS 351محمد  الميداني أنيس 76217 ال

CSC383هادي محددة تراكيب 94362عبدالرحيم محمد عبدالمجيد رأفت 48725السيد نجيب محمد عبدال

بدري محمد (1) حقيقي تحليل676416MTH 211محمد محمود احمد هناء  58181أحمد صالح ال

40864يحياوى الساسى العربى ساميه بصريات685839PHYS225محمد محمود احمد هناء 
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ARAB 426لغة علم ليزر فيزياء156447PHYS435عبدالعزيز عبدالعظيم محمد مروه ال 3382احمد حمدي محمد سماح ال

ARB 35431006يوسف يوسف علي محمود الداللة علمCSC225هادي عثمان محمد التجميع ولغة الحاسبات تنظيم 34168الطيب عبدال

BUS 341462412حامد الدين نور المالية األسواقCSC492نظم معالجة الموزعة ال صبيح محمد سليمان ايات المتوازية وال 12011ال

CIS 205بيانات تراكيب فقار ذو علي شهزاد ال 49362علي ال

ARAB 324لغة فقة 155446عبدالعزيز عبدالعظيم محمد مروه ال

ARB 252لغة فقه 213831ابراهيم عبدالمنعم زيد ابو مبارك السيد ال

هياجنه علي محمد أحمد شيرين  94331ال

هياجنه علي محمد أحمد شيرين  2657ال

طالبات بالفترة طالبات بالفترة142عدد ال طالبات بالفترة174عدد ال 2عدد ال

MATH456برمجة في مقدمة 456524بوسالم   رفيقة المالية اإلدارة مبادئ350112BUS 241الدرابسة عبدالرحيم زهير محمود 62314محمد  الميداني أنيس الرياضية ال

MTH 343نفزي الجيالني بشرى 57212الشراري سويلم علي ابتسام (1) عددي تحليل 35248 ال

PHYS4723458الخشخاني علي محمد نيهال (2)الجوامد فيزياءPHS 203فيزياء 339613الخشخاني علي محمد نيهال (1) الرياضية ال

CSC426بيانات قواعد فقار ذو علي شهزاد المتقدمة ال 395513يحياوى الساسى العربى ساميه (1)طبية فيزياء14912PHYS461علي ال

هادي عثمان محمد االصطناعي الذكاء685648CSC363الخولي محمود محمد عاطف  1277الطيب عبدال

295347حسين محمد ابراهيم سهير اإلنجليزية باللغة وأدبية لغوية مصطلحات675624ARAB 353محمد محمود احمد هناء 

ARAB 425155055عبدالعزيز عبدالعظيم محمد مروه األصوات علمARB 271311021حسين محمد ابراهيم سهير اإلنجليزية باللغة وأدبية لغوية مصطلحات

13741ثابت سيد ثابت سماح الروايةLANE 295523342السيد المتولي صبري نشوى 

30678احمد ابراهيم طه منار األمريكي األدب301527ENGL 233السيد المتولي صبري نشوى 

ARB 353لسانيات 21394ابراهيم عبدالمنعم زيد ابو مبارك السيد (1) ال

350 LANEترجمة في مقدمة 18456الكيالني صبحي حافظ هديل ال

ENGL 332قرن في الرواية تاسع ال هياجنه علي محمد أحمد شيرين عشر ال 30996ال

BUS 331تجارية العالمة و المنتج إدارة 463310قاسمي   احمد ال

BUS 342583512بوسالم   رفيقة ( 1 ) الشركات مالية

طالبات بالفترة طالبات بالفترة301عدد ال طالبات بالفترة170عدد ال 24عدد ال

PHS 32134071سمراني  االمين انيسة احصائية و حرارية فيزياءMATH444حقول الحلقات 19510حديدي  عيفة وليد وال

PHYS34234211يحياوى الساسى العربى ساميه احصائية فيزياءMTH 242تعمية و األعداد نظرية 50622بركات علي محمد حمدي ال

CSC351ي الحاسب مراكز إدارة 60919عوده عزات جميل محمد احتمال341010STAT211العناد حمود ماجد هدى اآلل

CIS 34334571الزعبي محمد موفق قصي الحاسبات تنظيمPHYS475طاقة تحوالت 3278يحياوى الساسى العربى ساميه الشمسية ال

ARAB 333155749عثماني وليد العباسي األدبENGL124صبيح محمد سليمان ايات الحاسب دراسات حقول في ترجمة 13419ال

قاسمي  سليمان كريم (2) حاسبات برمجة311249CIS 204حسين محمد ابراهيم سهير  34511ال

153348طبل عبدالجواد رجب ابتسام السعودي األدب295047ARAB 436يوسف يوسف علي محمود 

ARB 373نقد األدب في قديم كتاب لغة في قديم كتاب29588ARB 272شاهين احمد سيد صبحي محمود وال نحو ال 295232عبدالعزيز عبدالعظيم محمد مروه وال

423 LANEلغويات تطبيقية ال 18362ثابت سيد ثابت سماح المسرحيةLANE 3161343قزق يوسف حسين أماني ال

ACCT 221تكاليف مبادئ 332062بوسالم   رفيقة اإلدارية المحاسبة و ال

طالبات بالفترة طالبات بالفترة299عدد ال طالبات بالفترة201عدد ال 0عدد ال

تحليل67020MATH283مينداد جاويد محمد  بدري محمد الحقيقي ال 383234أحمد صالح ال

34112المصري محمد محمود مصطفى فاطمة كهرومغناطيسية94342PHS 231مينداد جاويد محمد 

MTH 322برمجة جبار الخطية الرياضية ال 401210المصري محمد محمود مصطفى فاطمة (1)نووية فيزياء50672PHYS481أبكر حسن آدم عبدال

PHYS48232918احمد حمدي محمد سماح (2) نووية فيزياءCSC375تفاعل بالحاسب الرسم نظام حاسب اإلنسان بين وال خالق ابراهيم عبدالعزيز وال 14615شهاب عبدال

CSC447برمجة مشروعات إدارة فة ال قانون مبادئ1243LAWS 271حريزي  محمد ال تجاري ال 453124عثمان ابراهيم محمد الدين محي ال

ARAB 437154150علي محمد عبدالعظيم احمد األدب نظرية

BUS 313460212الزعبي محمد موفق قصي العمليات بحوث

BUS 33446996الزعبي محمد موفق قصي التسويق في الحاسب استخدام

طالبات بالفترة طالبات بالفترة113عدد ال طالبات بالفترة85عدد ال 0عدد ال
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