
يالمادة حضوريالمرحلةاليوم والتاري    خالفرع أو القسمالكلية
ون  المادة إلكتر

تحليليةاالوىل25/7/2021االحد الكيمياءالعلوم

حياتيةالثالثة25/7/2021االحد الكيمياءالعلوم

petrologyاالوىل25/7/2021االحد الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

applied geophyysicsالثالثة25/7/2021االحد الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

2التفاضل والتكاملاالوىل25/7/2021االحد الرياضياتالعلوم

يالثالثة25/7/2021االحد الرياضياتالعلوم
2التحليل الرياض 

رياضياتاالوىل25/7/2021االحد علوم الحياةالعلوم

فسلجة احياء مجهريةالثالثة25/7/2021االحد علوم الحياةالعلوم

ياءالعلوم IIميكانيك االوىل25/7/2021االحد الفت  

ياءالعلوم IIميكانيك الكم الثالثة25/7/2021االحد الفت  

العضويةالثانية26/7/2021االثني   الكيمياءالعلوم

صناعيةالرابعة26/7/2021االثني   الكيمياءالعلوم

hydrogeologyالثانية26/7/2021االثني   الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

slope stabilityالرابعة26/7/2021االثني   الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

2التفاضل المتقدمالثانية26/7/2021االثني   الرياضياتالعلوم

2التحليل العقدي الرابعة26/7/2021االثني   الرياضياتالعلوم

2احياء مجهرية الثانية26/7/2021االثني   علوم الحياةالعلوم

فطرياتالرابعة26/7/2021االثني   علوم الحياةالعلوم

ياءالعلوم  IIالميكانيك التحليلي  الثانية26/7/2021االثني   الفت  

ياءالعلوم ياء النووية الرابعة26/7/2021االثني   الفت   IIالفت  

رياضياتاالوىل27/7/2021الثالثاء الكيمياءالعلوم

عضويةالثالثة27/7/2021الثالثاء الكيمياءالعلوم

historical geologyاالوىل27/7/2021الثالثاء الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

field geologyالثالثة27/7/2021الثالثاء الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

اسس الرياضياتاالوىل27/7/2021الثالثاء الرياضياتالعلوم

2المعادالت الجزئية الثالثة27/7/2021الثالثاء الرياضياتالعلوم

كيمياء عضويةاالوىل27/7/2021الثالثاء علوم الحياةالعلوم



فسلجة حيوانالثالثة27/7/2021الثالثاء علوم الحياةالعلوم

ياءالعلوم ياء العملية االوىل27/7/2021الثالثاء الفت   IIالفت  

ياءالعلوم VIالرياضيات الثالثة27/7/2021الثالثاء الفت  

عضويةالثانية28/7/2021االربعاء الكيمياءالعلوم

التحليل االىليالرابعة28/7/2021االربعاء الكيمياءالعلوم

optical mineralogyالثانية28/7/2021االربعاء الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

clay mineralogyالرابعة28/7/2021االربعاء الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

2المعادالت التفاضلية الثانية28/7/2021االربعاء الرياضياتالعلوم

2التبولوجياالرابعة28/7/2021االربعاء الرياضياتالعلوم

تصنيف نباتالثانية28/7/2021االربعاء علوم الحياةالعلوم

احياء مجهرية صناعيةالرابعة28/7/2021االربعاء علوم الحياةالعلوم

ياءالعلوم مو داينمك الثانية28/7/2021االربعاء الفت   IIالتر

ياءالعلوم IIالنظرية الكهرومغناطيسية الرابعة28/7/2021االربعاء الفت  

عضويةاالوىل29/7/2021الخميس الكيمياءالعلوم

العضويةالثالثة29/7/2021الخميس الكيمياءالعلوم

general biologyاالوىل29/7/2021الخميس الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

metamorphic petrologyالثالثة29/7/2021الخميس الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

ياء العامةاالوىل29/7/2021الخميس الرياضياتالعلوم 2الفت  

2التحليل العدديالثالثة29/7/2021الخميس الرياضياتالعلوم

يةاالوىل29/7/2021الخميس علوم الحياةالعلوم لغة انكلت  

فسلجة نباتالثالثة29/7/2021الخميس علوم الحياةالعلوم

ياءالعلوم الكيمياء العامة عملي االوىل29/7/2021الخميس الفت  

ياءالعلوم  IIالتحليل العددي الثالثة29/7/2021الخميس الفت  

ديمقراطيةاالوىل31/7/2021السبت الكيمياءالعلوم

حاسوبالثانية31/7/2021السبت الكيمياءالعلوم

تلوثالرابعة31/7/2021السبت الكيمياءالعلوم

democracyاالوىل31/7/2021السبت الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

structural geology 2الثالثة31/7/2021السبت الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم



الديمقراطيةاالوىل31/7/2021السبت الرياضياتالعلوم

الديمقراطيةاالوىل31/7/2021السبت علوم الحياةالعلوم

طفيلياتالثانية31/7/2021السبت علوم الحياةالعلوم

اجنةالرابعة31/7/2021السبت علوم الحياةالعلوم

ياءالعلوم الديمقراطيةاالوىل31/7/2021السبت الفت  

بايو عملياالوىل1/8/2021االحد الكيمياءالعلوم

ياويةالثالثة1/8/2021االحد الكيمياءالعلوم فت  

sedimentary petrologyالثانية1/8/2021االحد الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

enviromental pollutionالرابعة1/8/2021االحد الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

االحتماليةالثانية1/8/2021االحد الرياضياتالعلوم

االمثلية العدديةالرابعة1/8/2021االحد الرياضياتالعلوم

تلوثالثالثة1/8/2021االحد علوم الحياةالعلوم

ياءالعلوم ياء العملية الثانية1/8/2021االحد الفت   IVالفت  

ياءالعلوم ياء الحالة الصلبة الرابعة1/8/2021االحد الفت   IIفت  

تحليليةالثانية2/8/2021االثني   الكيمياءالعلوم

حياتيةالرابعة2/8/2021االثني   الكيمياءالعلوم

statidtical geologyاالوىل2/8/2021االثني   الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

engineering hydrologyالثالثة2/8/2021االثني   الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

1الجتر الخطي االوىل2/8/2021االثني   الرياضياتالعلوم

نظرية الحلقاتالثالثة2/8/2021االثني   الرياضياتالعلوم

اتالثانية2/8/2021االثني   علوم الحياةالعلوم تصنيف حشر

فايروساتالرابعة2/8/2021االثني   علوم الحياةالعلوم

ياءالعلوم المغناطيسيةاالوىل2/8/2021االثني   الفت  

ياءالعلوم ونيات الرقميةالثالثة2/8/2021االثني   الفت   االلكتر

ياء عملياالوىل3/8/2021الثالثاء الكيمياءالعلوم فت  

صناعيةالثالثة3/8/2021الثالثاء الكيمياءالعلوم

geotictonicالثانية3/8/2021الثالثاء الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

industrial Rx. & mineralsالرابعة3/8/2021الثالثاء الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم



matlab2الثانية3/8/2021الثالثاء الرياضياتالعلوم

نظرية القياسالرابعة3/8/2021الثالثاء الرياضياتالعلوم

علم الحيواناالوىل3/8/2021الثالثاء علوم الحياةالعلوم

بايلوجية الخليةالثالثة3/8/2021الثالثاء علوم الحياةالعلوم

ياءالعلوم IVالرياضيات الثانية3/8/2021الثالثاء الفت  

ياءالعلوم ياء العملية الرابعة3/8/2021الثالثاء الفت   VIIIالفت  

ياويةالثانية4/8/2021االربعاء الكيمياءالعلوم فت  

تشخيصالرابعة4/8/2021االربعاء الكيمياءالعلوم

computer science 2االوىل4/8/2021االربعاء الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

applied geochemistryالثالثة4/8/2021االربعاء الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

2الحاسوب االوىل4/8/2021االربعاء الرياضياتالعلوم

2نظرية البياناتالثالثة4/8/2021االربعاء الرياضياتالعلوم

تطور وتنوعالثانية4/8/2021االربعاء علوم الحياةالعلوم

هندسة وراثيةالرابعة4/8/2021االربعاء علوم الحياةالعلوم

ياءالعلوم الصوت والحركة الموجيةاالوىل4/8/2021االربعاء الفت  

ياءالعلوم ياء العملية الثالثة4/8/2021االربعاء الفت   VIالفت  

العضويةاالوىل5/8/2021الخميس الكيمياءالعلوم

الكيمياء الصيدالنيةالثالثة5/8/2021الخميس الكيمياءالعلوم

micropleontologyالثانية5/8/2021الخميس الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

engineering geologyالرابعة5/8/2021الخميس الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

نظرية االعدادالثانية5/8/2021الخميس الرياضياتالعلوم

االنظمة الداينميكيةالرابعة5/8/2021الخميس الرياضياتالعلوم

2حاسبات االوىل5/8/2021الخميس علوم الحياةالعلوم

اواىلي طفيليةالثالثة5/8/2021الخميس علوم الحياةالعلوم

ياءالعلوم IIالرياضيات االوىل5/8/2021الخميس الفت  

ياءالعلوم IVحاسبات الثانية5/8/2021الخميس الفت  

ياءالعلوم الخاليا الشمسيةالرابعة5/8/2021الخميس الفت  

علوم حياةاالوىل7/8/2021السبت الكيمياءالعلوم



رياضياتالثانية7/8/2021السبت الكيمياءالعلوم

كمالرابعة7/8/2021السبت الكيمياءالعلوم

mineralogyاالوىل7/8/2021السبت الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

well loggingالثالثة7/8/2021السبت الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

يةاالوىل7/8/2021السبت الرياضياتالعلوم اللغة االنكلت  

ي الثالثة7/8/2021السبت الرياضياتالعلوم
2االحصاء الرياض 

ياالوىل8/8/2021االحد الكيمياءالعلوم انكلت  

photogrammetryالثانية8/8/2021االحد الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

G.I.Sالرابعة8/8/2021االحد الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

الهندسة التفاضليةالثانية8/8/2021االحد الرياضياتالعلوم

الموديولالرابعة8/8/2021االحد الرياضياتالعلوم

2كيمياء حياتية الثانية8/8/2021االحد علوم الحياةالعلوم

مضاداتالرابعة8/8/2021االحد علوم الحياةالعلوم

ياءالعلوم IIحاسبات االوىل8/8/2021االحد الفت  

ياءالعلوم اشباه الموصالتالثانية8/8/2021االحد الفت  

ياءالعلوم ر الثالثة8/8/2021االحد الفت   ياء اللت   IIفت  

ياءالعلوم ياء الفلكالرابعة8/8/2021االحد الفت   فت  

ياءاالوىل9/8/2021االثني   الكيمياءالعلوم فت  

english languageاالوىل9/8/2021االثني   الجيولوجيا التطبيقيةالعلوم

حاسبات عملياالوىل9/8/2021االثني   علوم الحياةالعلوم

طفيليات عمليالثانية9/8/2021االثني   علوم الحياةالعلوم

دواىلي عمليالثالثة9/8/2021االثني   علوم الحياةالعلوم

اجنة عمليالرابعة9/8/2021االثني   علوم الحياةالعلوم

ياء عملياالوىل9/8/2021االثني   الرياضياتالعلوم الفت  

ياءالعلوم يةاالوىل9/8/2021االثني   الفت   اللغة االنكلت  

ياءالعلوم ياء الجزيئيةالثالثة9/8/2021االثني   الفت   فت  

االحصاء الحيويالثانية10/8/2021الثالثاء علوم الحياةالعلوم

الحاسوب عملياالوىل10/8/2021الثالثاء الرياضياتالعلوم



ياءالعلوم الكيمياء العامة نظرياالوىل10/8/2021الثالثاء الفت  

ياءالعلوم ياء الحديثة الثانية10/8/2021الثالثاء الفت   IIالفت  

ياءالعلوم ياويةالثالثة10/8/2021الثالثاء الفت   البرصيات الفت  

ياءالعلوم تقنيات النانوالرابعة10/8/2021الثالثاء الفت  


