
نسخـــة نهائيـــــة

10/15/2020

4.30 - 2.306.30 - 12.304.30 - 10.302.30 - 8.3012.30 - 4.3010.30 - 2.306.30 - 12.304.30 - 10.302.30 - 8.3012.30 - 4.3010.30 - 2.306.30 - 12.304.30 - 10.302.30 - 8.3012.30 - 6.3010.30-5.305.30-3.303.30-1.301.30-10.3012.30 - 8.3012.30 - 4.3010.30 - 2.306.30 - 12.304.30 - 10.302.30 - 8.3012.30 - 10.30الفئةالشعبة

1
       الهندسي الميكانيك      

4 م            البارزي
مخبر        الفيزياء

         الرياضيات        

3 م            عطائي
4 قا      السالخوالرسم الوصفية الهندسة

الهندسي الميكانيكالرياضيات2
       الهندسي الميكانيك      

4 م            البارزي
اللغة

         الرياضيات        

6 م          ضاهر أبو
الثقافة

 والرسم الوصفية الهندسة

الهندسي
الرياضيات5 قا          السالموالرسم الوصفية الهندسةمخبر        الفيزياءالفيزياء

3
         الرياضيات        

3 م            عطائي

  والرسم الوصفية الهندسة   

7 قا           جزماتي  
مخبر        الفيزياءالقومية

  والرسم الوصفية الهندسة   

7 قا           جزماتي  

       الهندسي الميكانيك      

4 م            الوز

المما-  رحمهدنان-  عمران4
         الرياضيات        

3 م            عطائي
اإلنكليزية

       الهندسي الميكانيك      

4 م            صقر
دنان-  عمرانمخبر        الفيزياء12 قا          ابراهيموالرسم الوصفية الهندسةعياشمعمارياإلشتراكية

5
       الهندسي الميكانيك      

16 قا           الوز

  والرسم الوصفية الهندسة   

16 قا           المنقل  
مخبر        الفيزياء

  والرسم الوصفية الهندسة   

13 قا           المنقل  

         الرياضيات        

4 م            المصري

ميـــامخبر        الفيزياء7 م5 م6
       الهندسي الميكانيك      

4 م            صقر
5 م17 قا          أحمدوالرسم الوصفية الهندسة10 م5 ماألطرش

         الرياضيات        

4 م            المصري

7
       الهندسي الميكانيك      

15 قا            البارزي

         الرياضيات        

6 م            ضاهر أبو
مخبر        الفيزياء12 قا          ابراهيموالرسم الوصفية الهندسة

الهندسي الميكانيكالرياضيات8
       الهندسي الميكانيك      

4 م            البارزي
6 ممخبر        الفيزياء5 م

  والرسم الوصفية الهندسة   

15 قا           ماضي  

 والرسم الوصفية الهندسة

الهندسي
الفيزياء

  والرسم الوصفية الهندسة   

8 قا           ماضي  
الرياضيات

         الرياضيات        

4 م            المصري

9
       الهندسي الميكانيك      

4 م            البارزي
17 قا          أحمدوالرسم الوصفية الهندسةمخبر        الفيزياء

         الرياضيات        

3 م            المصري

10
  والرسم الوصفية الهندسة   

14 قا   محمد-  قاسمية
المما-  رحمهدنان-  عمران

         الرياضيات        

18 قا          ضاهر أبو
مخبر        الفيزياء

  والرسم الوصفية الهندسة   

14 قا   محمد-  قاسمية
عياشمعماري

       الهندسي الميكانيك      

4 م            الوز
دنان-  عمران

مخبر        الفيزياء11
         الرياضيات        

3 م            عطائي
الثقافةاللغة

       الهندسي الميكانيك      

4 م            الوز
4 قا      السالخوالرسم الوصفية الهندسة

7 م5 م12
         الرياضيات        

3 م            عطائي

  والرسم الوصفية الهندسة   

16 قا           المنقل  
10 م5 ممخبر        الفيزياءالقومية

       الهندسي الميكانيك      

1 م            صقر
5 م

  والرسم الوصفية الهندسة   

13 قا           المنقل  

13
       الهندسي الميكانيك      

15 قا           البارزي

         الرياضيات        

3 م            عطائي
اإلشتراكيةاإلنكليزية

  والرسم الوصفية الهندسة   

15 قا           ماضي  

  والرسم الوصفية الهندسة   

8 قا           ماضي  
مخبر        الفيزياء

14
       الهندسي الميكانيك      

16 قا              الوز
الهندسي الميكانيكالرياضيات

  والرسم الوصفية الهندسة   

7 قا           جزماتي  
مخبر        الفيزياء

 والرسم الوصفية الهندسة

الهندسي
الرياضياتالفيزياء

  والرسم الوصفية الهندسة   

7 قا           جزماتي  

         الرياضيات        

4 م            المصري

15
  والرسم الوصفية الهندسة   

14 قا   محمد-  قاسمية
األطرشميـــا

  والرسم الوصفية الهندسة   

14 قا   محمد-  قاسمية
مخبر        الفيزياء

       الهندسي الميكانيك      

4 م            الوز

         الرياضيات        

8 م            ضاهر أبو

دنان-  عمرانعياشمعماريمخبر        الفيزياءالمما-  رحمهدنان-  عمران9 قا             الجبلوالرسم الوصفية الهندسة16
       الهندسي الميكانيك      

1 م            صقر

         الرياضيات        

8 م            ضاهر أبو

مخبر        الفيزياء17
       الهندسي الميكانيك      

4 م            صقر
6 م5 م

         الرياضيات        

2 م            ضاهر أبو
5 قا             الجبلوالرسم الوصفية الهندسة

7 م5 م10 قا           السالموالرسم الوصفية الهندسة18
       الهندسي الميكانيك      

4 م            صقر
5 ممخبر        الفيزياء10 م5 م

         الرياضيات        

3 م            المصري

مخبر       المساحة1
 والمعادالت الخطي الجبر   

2 م            الخطيب

         الجيولوجيا            

مخبر            حيدر
المواد مقاومة

         الموائع ميكانيك       

مخبر             علي

       المعماري التصميم    
10حجيري قا  - 9الشريف قا 

المساحة2
         الجيولوجيا            

مخبر            هللا جاد

 والمعادالت الخطي الجبر   

2 م            الخطيب

         الموائع ميكانيك       

مخبر         بسيوني
اللغة2 م         أمين

 والمعادالت الخطي الجبر

التفاضلية
مخبر       المساحةالهندسية الجيولوجيا

 والمعادالت الخطي الجبر

التفاضلية
المعماري التصميم

     المعماري التصميم       

11 قا            نجمه 
المواد مقاومةالموائع ميكانيك

3
         الموائع ميكانيك       

مخبر          الحبال
مخبر       المساحة

      المعماري التصميم      

9 قا           جي بقجه 

       المواد مقاومة         

16 قا          محمد

   والمعادالت الخطي الجبر  

1 م   السماك-  دنان 

         الجيولوجيا          

مخبر            الصوصو

مخبر       المساحةالمواد مقاومةرضوان-  الصيفي4
     المعماري التصميم  

10 قا دلول - 9 قا الجرب
زعرور-  حمداناإلنكليزية

 والمعادالت الخطي الجبر

التفاضلية

         الجيولوجيا          

مخبر            قويدر
منصورزعرور-  حمدانعبود-  نجم

         الموائع ميكانيك       

مخبر             علي
المما-  صبحمحمد-   نخلة

1 م       أمين5
         الجيولوجيا            

مخبر            حيدر

جيرون      المعماري التصميم    

12الشريف قا  - 1قا 
18 قا      السماك-  دنان

         الموائع ميكانيك       

مخبر             علي
مخبر       المساحة

6 م6
 والمعادالت الخطي الجبر   

2 م            الخطيب

         الموائع ميكانيك       

مخبر          الحبال
8 مميــــامخبر       المساحة

نجمه        المعماري التصميم    

11الجرب قا  - 10قا 

       المواد مقاومة         

16 قا          محمد
10 م6 م10 م

         الجيولوجيا            

مخبر            هللا جاد
10 م6 م

7
         الموائع ميكانيك       

مخبر          الحبال

 والمعادالت الخطي الجبر   

2 م            الخطيب
المواد مقاومةالمساحة

دلول       المعماري التصميم    

10بقجه جي قا  - 9قا 
الهندسية الجيولوجيا

 والمعادالت الخطي الجبر

التفاضلية
مخبر       المساحة

         الجيولوجيا          

مخبر            الصوصو

 والمعادالت الخطي الجبر

التفاضلية
المواد مقاومةالموائع ميكانيكالمعماري التصميم

1 م        الدقر8
      المعماري التصميم      

11 قا           حجيري 
5 ممخبر       المساحة

 والمعادالت الخطي الجبر

التفاضلية

         الجيولوجيا          

مخبر            قويدر

         الموائع ميكانيك       

مخبر          الحبال

رضوان-  الصيفي9
         الجيولوجيا            

مخبر            حيدر
المواد مقاومة

      المعماري التصميم      

9 قا           دلول 
1 م      السماك-  دنانزعرور-  حمدانعبود-  نجم

         الموائع ميكانيك       

مخبر             علي
مخبر       المساحةالمما-  صبحمحمد-   نخلةمنصورزعرور-  حمدان

6 م10
         الموائع ميكانيك       

مخبر          الحبال
2 م           أمين

بقجه        المعماري التصميم    

11حجيري قا  - 10جي قا 
مخبر       المساحة8 ماللغة

   والمعادالت الخطي الجبر  

8 م          الخطيب 
10 م6 م

         الجيولوجيا          

مخبر            دروج

11
 والمعادالت الخطي الجبر   

2 م            الخطيب
مخبر       المساحة

         الموائع ميكانيك       

مخبر         بسيوني
10 م

       المواد مقاومة         

16 قا          محمد
10 م6 م

         الجيولوجيا          

مخبر            دروج

     المعماري التصميم     

9 قا            الشريف

اإلنكليزيةالهندسية الجيولوجياالمساحةالمواد مقاومة12
         الجيولوجيا          

مخبر            قويدر
مخبر       المساحة

 والمعادالت الخطي الجبر

التفاضلية

 والمعادالت الخطي الجبر

التفاضلية
المعماري التصميم

         الموائع ميكانيك       

مخبر             علي

   والمعادالت الخطي الجبر  

8 م          الخطيب 
المواد مقاومة

       المعماري التصميم    
11نجمه قا  - 10حجيري قا 

الموائع ميكانيك

1 م       أمين13
     المعماري التصميم  

10 قا دلول - 9 قا الجرب

         الموائع ميكانيك       

مخبر             علي
مخبر       المساحة

   والمعادالت الخطي الجبر  

1 م   السماك-  دنان 

         الجيولوجيا          

مخبر            النحاس

رضوان-  الصيفي14
جيرون      المعماري التصميم    

12الشريف قا  - 1قا 
مخبر       المساحةميــــاعبود-  نجم

       المواد مقاومة         

16 قا          محمد
منصورزعرور-  حمدانزعرور-  حمدان

   والمعادالت الخطي الجبر  

8 م          الخطيب 

         الموائع ميكانيك       

مخبر             علي
المما-  صبح

         الجيولوجيا          

مخبر            دروج
محمد-   نخلة

15
 والمعادالت الخطي الجبر   

2 م            الخطيب
المواد مقاومة

بقجه        المعماري التصميم    

10نجمه قا  - 9جي قا 

         الجيولوجيا          

مخبر            النحاس
مخبر       المساحة

         الموائع ميكانيك       

مخبر          الحبال

16
         الجيولوجيا            

مخبر            هللا جاد
5 م6 م1 م        الدقر6 م

      المعماري التصميم      

11 قا           الجرب 

         الموائع ميكانيك       

مخبر             علي
10 م6 م8 م

   والمعادالت الخطي الجبر  

8 م          الخطيب 
6 ممخبر       المساحة10 م

للمباني الفنية التجهيزات1
         الهيدرولوجيا       

4 قا                قويدر

       الخرسانة تكنولوجيا    

مخبر           ديوانه 

         التربة ميكانيك       

مخبر           دروج
الجيوديزيااإلنشاءات ميكانيك

    والمرور النقل هندسة   

16 قا            الزهنون

الجيوديزيا3 م        منصور2
         الهيدرولوجيا       

5 قا                منصور
التربة ميكانيكوالمرور النقل هندسة

    والمرور النقل هندسة   

8 قا            الحفار
للمباني الفنية التجهيزاتالخرسانة تكنولوجياالهيدرولوجياللمباني الفنية التجهيزات

       الخرسانة تكنولوجيا    

مخبر           شحود 
جركس5 م     سودان-  شديد

         التربة ميكانيك       

مخبر           دروج
اإلنشاءات ميكانيك

3
         الهيدرولوجيا       

8 قا                مريم

       الخرسانة تكنولوجيا    

مخبر           شحود 

    والمرور النقل هندسة   

15 قا         الزهنون
اإلنشاءات ميكانيك

         التربة ميكانيك       

مخبر           دروج
للمباني الفنية التجهيزات

4
         الهيدرولوجيا       

4 قا                قويدر

       التربة ميكانيك          

مخبر           قويدر  

    والمرور النقل هندسة   

14 قا           كنعان
سعادات-  سمارة

       الخرسانة تكنولوجيا    

مخبر           شحود 
7 م       طعمه7 م

5
         الهيدرولوجيا       

5 قا                منصور
المقداد-  حمودداالتي-  الخضرالشوا-  عجاج

       التربة ميكانيك          

مخبر           حيدر  
سيف-  التجاراليوسف

-  اسماعيل-  أسعد-  سعود

جوني

       الخرسانة تكنولوجيا    

مخبر           ديوانه 
الجيوديزيا4 ماليوسف

    والمرور النقل هندسة   

16 قا            الزهنون
للمباني الفنية التجهيزاتسمارة-  شديد

6
       الخرسانة تكنولوجيا    

مخبر           شحود 

         الهيدرولوجيا       

8 قا                مريم

         التربة ميكانيك       

مخبر           الصوصو
جركساإلنشاءات ميكانيك

    والمرور النقل هندسة   

18 قا            كنعان
7 م       طعمه

7
       التربة ميكانيك          

مخبر         حيدر  
8 م8 مللمباني الفنية التجهيزات8 م

         الهيدرولوجيا       

4 قا                قويدر
8 م

       الخرسانة تكنولوجيا    

مخبر           ديوانه 
8 مسودان-  شديد8 م7 م

    والمرور النقل هندسة   

18 قا            الحفار

10 م        ديوب8
         الهيدرولوجيا       

5 قا                منصور
6 م

       الخرسانة تكنولوجيا    

مخبر           ديوانه 

         التربة ميكانيك       

مخبر           الصوصو
7 م5 م

    والمرور النقل هندسة   

18 قا            كنعان

9
         الهيدرولوجيا       

8 قا                مريم

       الخرسانة تكنولوجيا    

مخبر           ديوانه 

         التربة ميكانيك       

مخبر           الصوصو
الخرسانة تكنولوجيا

         الجيوديزيا            

5 م              جركس  
اإلنشاءات ميكانيكللمباني الفنية التجهيزات

    والمرور النقل هندسة   

18 قا            كنعان

الجيوديزيا10
         الهيدرولوجيا       

4 قا                قويدر
الجيوديزياوالمرور النقل هندسة

    والمرور النقل هندسة   

15 قا         الزهنون
4 م    سعادات-  سمارةللمباني الفنية التجهيزات3 م       طعمهللمباني الفنية التجهيزاتالتربة ميكانيك

       الخرسانة تكنولوجيا    

مخبر           شحود 
اإلنشاءات ميكانيك

         التربة ميكانيك       

مخبر           هللا جاد

11
       الخرسانة تكنولوجيا    

مخبر           شحود 
جركس

    والمرور النقل هندسة   

15 قا         الزهنون

         الهيدرولوجيا       

4 قا                قويدر

         التربة ميكانيك       

مخبر           الصوصو
للمباني الفنية التجهيزاتاإلنشاءات ميكانيكالهيدرولوجيا

12
       التربة ميكانيك          

مخبر           قويدر  
5 م

    والمرور النقل هندسة   

8 قا            الحفار

         الهيدرولوجيا       

5 قا                منصور

-  اسماعيل-  أسعد-  سعود

جوني

       الخرسانة تكنولوجيا    

مخبر           ديوانه 
7 م       طعمهسعادات-  سمارة

الشوا-  عجاج13
         الهيدرولوجيا       

5 قا                منصور
داالتي-  الخضر

       التربة ميكانيك          

مخبر           قويدر  
المقداد-  حمودللمباني الفنية التجهيزات

       الخرسانة تكنولوجيا    

مخبر           ديوانه 
سمارة-  شديداليوسف4 مالجيوديزياسيف-  التجاراليوسف

    والمرور النقل هندسة   

18 قا            كنعان

14
         الهيدرولوجيا       

8 قا                مريم

       الخرسانة تكنولوجيا    

مخبر           شحود 
اإلنشاءات ميكانيكجركس1 م        منصور

    والمرور النقل هندسة   

18 قا            الحفار

         التربة ميكانيك       

مخبر           هللا جاد

للمباني الفنية التجهيزات8 م8 م15
         الهيدرولوجيا       

4 قا                قويدر
8 م

       التربة ميكانيك          

مخبر           حيدر  
8 م

       الخرسانة تكنولوجيا    

مخبر           ديوانه 
8 م8 م5 م  سودان-  شديد7 م6 م

    والمرور النقل هندسة   

16 قا            الزهنون

10 م        ديوب16
         الهيدرولوجيا       

5 قا                منصور
5 م

       الخرسانة تكنولوجيا    

مخبر           شحود 

      اإلنشاءات ميكانيك     

5 م    سودان-  شديد

    والمرور النقل هندسة   

16 قا            الزهنون

         التربة ميكانيك       

مخبر           هللا جاد

1
       بالمياه اإلمداد هندسة   

3 م            جمعه
المعدنية المنشآتاألساسات هندسةالمسلحة الخرسانة

        المائية المنشآت        

13 قا           سليمان  
اإلنشاءات ميكانيك

2
       بالمياه اإلمداد هندسة   

3 م            جمعه
3 م         شقير7 م        بركاتالعواالمسلحة الخرسانةالمسلحة الخرسانةالمعدنية المنشآتاألساسات هندسة

        المائية المنشآت        

1 قا           سرحان  
بالمياه اإلمداد هندسةبالمياه اإلمداد هندسةالمائية المنشآتاإلنشاءات ميكانيك2 م        صليبي

3
       بالمياه اإلمداد هندسة   

7 م            جمعه

        المائية المنشآت        

6 قا        محمود  
اإلنشاءات ميكانيكاألساسات هندسةالمعدنية المنشآت10 م

المسلحة الخرسانة4
        المائية المنشآت        

16 قا           سرحان  
2 م        صليبي7 م         أسعد4 م     شقير يحيى

       بالمياه اإلمداد هندسة   

18 قا            الياس

بلوطاألساسات هندسة5
        المائية المنشآت        

1 م             محمود  

       بالمياه اإلمداد هندسة   

2 م            جمعه
اإلنشاءات ميكانيكالمعدنية المنشآت

بلوط-  شرف-  الكوسابلوط-  شرف-  الكوساسلهب-  حالقملحم-  مشلح10 م4 م          داود6
       بالمياه اإلمداد هندسة   

2 م            جمعه

        المائية المنشآت        

16 قا           سرحان  
فركوح-  مرعي-  الشبالقسعود-  تلتلو6 م        برنبو3 م       شقير يحيى

-  المفتي-  العجي-  وهبه

عبود

-  المفتي-  العجي-  وهبه

عبود

األساسات هندسةاإلنشاءات ميكانيكالمعدنية المنشآتالمسلحة الخرسانة7
        المائية المنشآت        

13 قا           سليمان  

       بالمياه اإلمداد هندسة   

2 م            الياس

18 قا        شقيربلوط8
       بالمياه اإلمداد هندسة   

2 م            جمعه

        المائية المنشآت        

1 م             محمود  
1 م         أسعد2 م        صليبي

المعدنية المنشآتاألساسات هندسة10 م9
       بالمياه اإلمداد هندسة   

3 قا            الياس
اإلنشاءات ميكانيك

        المائية المنشآت        

13 قا           سليمان  

المسلحة الخرسانة4 م     شقير يحيىالباسل مدرجالباسل مدرجالباسل مدرجالباسل مدرج4 م          داود10
        المائية المنشآت        

13 قا           سليمان  

       بالمياه اإلمداد هندسة   

3 قا            الياس
الباسل مدرجالباسل مدرجالباسل مدرجالباسل مدرج6 م        برنبو

المعدنية المنشآتاإلنشاءات ميكانيكالعوااألساسات هندسة11
        المائية المنشآت        

1 قا           سرحان  

       بالمياه اإلمداد هندسة   

2 م            الياس

12
        المائية المنشآت        

6 قا             محمود  
3 م         شقير1 م        برنبو10 م7 م        بركات

       بالمياه اإلمداد هندسة   

18 قا            الياس

الخاصة الخرسانية المنشآت1
  الهندسية المشاريع إدارة    

6 قا          حسون 

        الحديدية السكك        

16 قا            أصالن  

 للمباني الداخلية التمديدات   

2 م           بريز   
2 مخبر         العشالحاسب بمعونة التصميم

منصور-  كيخيا-  األطرشالحديدية السكك هندسةالهندسية المشاريع ادارة2
        الحديدية السكك        

8 قا              كنعان  
الداخلية التمديداتالتشييد تكنولوجيا

  للمباني الداخلية التمديدات   

3 م           شعبان  

  الهندسية المشاريع إدارة    

5 قا          العبده 
3 مخبر         حسونالحاسب بمعونة التصميمالخاصة الخرسانية المنشآتالحاسب بمعونة تصميم

3 مخبر         بيطارالحاسب بمعونة التصميم4 م3
  الهندسية المشاريع إدارة    

9 قا          بسيوني 

        الحديدية السكك        

9 قا            كنعان  

 للمباني الداخلية التمديدات   

3 م           شعبان   

4
  الهندسية المشاريع إدارة    

6 قا          حسون 
2 مخبر         رضوانالحاسب بمعونة التصميمالخاصة الخرسانية المنشآت

        الحديدية السكك        

16 قا            أصالن  

 للمباني الداخلية التمديدات   

3 م           شعبان   

5
        الحديدية السكك        

8 قا              كنعان  
1 مخبر          الحوريالحاسب بمعونة التصميممنصور-  كيخيا-  األطرش

  الهندسية المشاريع إدارة    

5 قا          العبده 

 للمباني الداخلية التمديدات   

2 م           بريز   

داود-  الواديمصطفى6
 للمباني الداخلية التمديدات   

5 قا           شعبان   
4 م

        الحديدية السكك        

8 قا           الحفار  

  الهندسية المشاريع إدارة    

6 قا          حسون 
كيخيا-  األطرشالعش-  الشهابي1 مخبر         العبيدالحاسب بمعونة التصميمعبود-  المفتيالحفار-  بابا

7
 للمباني الداخلية التمديدات   

4 قا           بريز   
2 مخبر         العشالحاسب بمعونة التصميمالخاصة الخرسانية المنشآت

        الحديدية السكك        

7 قا            أصالن  

  الهندسية المشاريع إدارة    

8 قا          بسيوني 

8
 للمباني الداخلية التمديدات   

5 قا           شعبان   
3 مخبر         بيطارالحاسب بمعونة التصميممنصور-  كيخيا-  األطرش

  الهندسية المشاريع إدارة    

8 قا          بسيوني 

        الحديدية السكك        

7 قا            أصالن  

9
 للمباني الداخلية التمديدات   

4 قا           بريز   

  الهندسية المشاريع إدارة    

7 قا          العبده 
4 م

        الحديدية السكك        

8 قا           الحفار  
4 مخبر         رضوانالحاسب بمعونة التصميم

2 مخبر         بسيونيالحاسب بمعونة التصميم7 م7 م10
  الهندسية المشاريع إدارة    

6 قا          حسون 
7 م7 مالخاصة الخرسانية المنشآت

  للمباني الداخلية التمديدات   

2 م           بريز  

        الحديدية السكك        

16 قا            أصالن  
الباسل مدرجالباسل مدرج

1 مخبر         الحوريالحاسب بمعونة التصميم11
  الهندسية المشاريع إدارة    

9 قا          بسيوني 
منصور-  كيخيا-  األطرش

  للمباني الداخلية التمديدات   

3 م           شعبان  

        الحديدية السكك        

16 قا            أصالن  

12
  الهندسية المشاريع إدارة    

7 قا          العبده 
4 م4 مخبر         حسونالحاسب بمعونة التصميم

  للمباني الداخلية التمديدات   

2 م           بريز  

        الحديدية السكك        

9 قا            كنعان  
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