
  كلية العلوم        

 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

وحدة االختبارات والتقييم

هـ 1441الفصل الدراسي االول 

411جدول االختبارات الفصلية 

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررإلىمن التاريخاليومقسم

م7:00 هـ1441/2/14األحدحين 4 م 22ب 41 م 21ب 1اشرف دمحم احمد على1097052242حين م8:30  

م7:00 هـ1441/2/14األحدحين  1097052012حين م8:30   4 م 23ب1دمحم رانا رانا محبوب شاهد

م7:00 هـ1441/2/14األحداحص  1007501636احص م8:30   4 م 27ب 41 م 26ب1ابودجين القريان ناصر دمحم

م7:00 هـ1441/2/14األحدم 4 م 107أ1احتياط 0551155308/األمين ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  2177714فيز 104م8:30   4 م 21ب 1الدوسرى راشد حمد دمحم

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  7418515فيز 104م8:30   4 م 21ب 1الدوسرى راشد حمد دمحم

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  2714925فيز 104م8:30   4 م 22ب 1الظفيري سيحان محارب عبدهللا

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  6221827فيز 104م8:30   4 م 23ب1الظفيري سيحان محارب عبدهللا

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  3337623فيز 104م8:30   4 م 26ب1السلمان دمحم عبدالرحمن صالح

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  3337816فيز 104م8:30   4 م 27ب 1السلمان دمحم عبدالرحمن صالح

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  5580716فيز 104م8:30   4 م 41ب 1البريثن حمد عبدالعزيز حمد

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  2714517فيز 104م8:30   4 م 28ب1الهزاع زيد ناصر عبدالعزيز

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  2176714فيز 104م8:30   4 م 1/45ب 1باليس   قنسطنطينوس

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  2176919فيز 104م8:30   4 م 1/45ب 1باليس   قنسطنطينوس

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  2177116فيز 104م8:30   4 م 48ب 1عبدالحليم قاسم انور دمحم

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  2177520فيز 104م8:30   4 م 49ب1عبدالحليم قاسم انور دمحم

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  7472719فيز 104م8:30   4 م 40ب 1البسام ابراهيم عبدالرحمن عبدهللا

م7:00 هـ1441/2/15األثنينم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0504122826/احمد مهروسه ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  2714312فيز 104م8:30   4 م 24ب 1فريدالدين  الدين شهاب دمحم

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  7457918فيز 104م8:30   4 م 113أ 1ابداح عبداللطيف احمد دمحم

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  5177325فيز 102م8:30   4 م 97أ 1ماضي دمحم محمود محسن

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  372915فيز 102م8:30   4 م 96أ 1على دمحم العاقب ابراهيم

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  1949319فيز 102م8:30   4 م 95أ 1على دمحم العاقب ابراهيم

م7:00 هـ1441/2/15األثنينفيز  3991019فيز 102م8:30   4 م 100أ 1عبدالكريم دمحم صالح عبدالحى

م7:00 هـ1441/2/15األثنينم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0500164981/عوض الشمراني ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/16الثالثاءفيز  3599939فيز 101م8:30   4 م 22ب 41 م 21ب 1ابداح عبداللطيف احمد دمحم

م7:00 هـ1441/2/16الثالثاءفيز  3649024فيز 101م8:30   4 م 23ب 1على دمحم العاقب ابراهيم

م7:00 هـ1441/2/16الثالثاءفيز  7234415فيز 101م8:30   4 م 41ب 1االصبحى القادر عبد علي بندر

م7:00 هـ1441/2/16الثالثاءفيز  5176332فيز 101م8:30   4 م 27ب 1االصبحى القادر عبد علي بندر

م7:00 هـ1441/2/16الثالثاءفيز  5175722فيز 101م8:30   4 م 24ب 1قايد حمود مبخوت سيف

م7:00 هـ1441/2/16الثالثاءفيز  1515536فيز 101م8:30   4 م 24ب 41 م 26ب 1قايد حمود مبخوت سيف

م7:00 هـ1441/2/16الثالثاءفيز  345816فيز 105م8:30   4 م 1/45ب 1السويدان ابراهيم عبدالرزاق حامد

م7:00 هـ1441/2/16الثالثاءفيز  1688416فيز 105م8:30   4 م 1/45ب 1السويدان ابراهيم عبدالرزاق حامد

م7:00 هـ1441/2/16الثالثاءفيز  5171524فيز 201م8:30   4 م 28ب 1بالنصيب  الطيب بن نبيل

م7:00 هـ1441/2/16الثالثاءفيز  2909120فيز 201م8:30   4 م 48ب 1عبدالكريم دمحم صالح عبدالحى

م7:00 هـ1441/2/16الثالثاءفيز  3989926فيز 201م8:30   4 م 40ب 1عبدالكريم دمحم صالح عبدالحى

م7:00 هـ1441/2/16الثالثاءم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0504122826/احمد مهروسه ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/16الثالثاءفيز  3723530فيز 101م8:30   4 م 95أ 1عبدالقادر دمحم حامد عمر

م7:00 هـ1441/2/16الثالثاءفيز  7656432فيز 101م8:30   4 م 96أ 1عبدالقادر دمحم حامد عمر

م7:00 هـ1441/2/16الثالثاءفيز  530633فيز 101م8:30   4 م 97أ 1عبدالقادر دمحم حامد عمر

م7:00 هـ1441/2/16الثالثاءم 4 م 107أ1احتياط 0503260107/العبدالوهاب ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/17االربعاءكيم 4 م 21ب 1عبدهللا دمحم عبدهللا الماجد7052819كيم 109م8:30  

م7:00 هـ1441/2/17االربعاءكيم 4 م 23ب 41 م 22ب 1تركى دمحم تركى التركى7053041كيم 109م8:30  

م7:00 هـ1441/2/17االربعاءريض 4 م 27ب 41 م 26ب 1برهان بن سالم الحلواني1157214747عال م8:30  

م7:00 هـ1441/2/17االربعاءريض 4 م 27ب 1برهان بن سالم الحلواني1157214911عال م8:30  

م7:00 هـ1441/2/17االربعاءم 4 م 107أ1احتياط 0532361007/العومي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/18الخميسريض  179338ريض 204م8:30   6 م 1أ قديرى دمحم على الحسين
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م7:00 هـ1441/2/18الخميسريض  3288429ريض 204م8:30   6 م 1أ قديرى دمحم على الحسين

م7:00 هـ1441/2/18الخميسريض  1572130ريض 204م8:30   6 م 2أ دملخي  خليل مصطفى

م7:00 هـ1441/2/18الخميسريض  178231ريض 204م8:30   6 م 2أ الصامت الحبيب دمحم بسام

م7:00 هـ1441/2/18الخميسريض  197030ريض 204م8:30   6 م 4أ 6 م 3أ الوريمى  الهاشمى نبيل

م7:00 هـ1441/2/18الخميسريض  178938ريض 204م8:30   6 م 3أ غارييف   مباريز

م7:00 هـ1441/2/18الخميسريض  5584336ريض 204م8:30   6 م 4أ الدريهم عبدهللا زيد فيصل

م7:00 هـ1441/2/18الخميسم 6الدور االول م 0504148201/مالك ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/18الخميسريض  1550634ريض 204م8:30   6 م 3ب مسلوب  عثمان السعيد

م7:00 هـ1441/2/18الخميسريض  1550836ريض 204م8:30   6 م 4ب 6 م 3ب مسلوب  عثمان السعيد

م7:00 هـ1441/2/18الخميسريض  178639ريض 204م8:30   6 م 4ب مسلوب  عثمان السعيد

م7:00 هـ1441/2/18الخميسريض  394420ريض 204م8:30   6 م 1ج دشموخ  صادق شريف

م7:00 هـ1441/2/18الخميسريض  5412635ريض 204م8:30   6 م 1ج دشموخ  صادق شريف

م7:00 هـ1441/2/18الخميسم 6الدور االول م 6الدور االول م 0505375577/حازم ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/18الخميساحص  3287490530احص م8:30   4 م 49ب 42 م 48ب 2رمضان احمد ناجي مجدي

م7:00 هـ1441/2/18الخميساحص  3287342830احص م8:30   4 م 17أب 4 م 123أأ رمضان احمد ناجي مجدي

م7:00 هـ1441/2/18الخميساحص  3287495230احص م8:30   4 م 110أأ 4 م 126أأ رمضان احمد ناجي مجدي

م7:00 هـ1441/2/18الخميسكيح  7139228كيح 101م8:30   4 م 21ب 1الجعفرى ا احمد عبدالعزيز

م7:00 هـ1441/2/18الخميسكيح  7132819كيح 101م8:30   4 م 22ب 1داود دمحم سعد دمحم

م7:00 هـ1441/2/18الخميسكيح  5217513كيح 101م8:30   4 م 23ب 1عطايا عطايا شكرى فريد

م7:00 هـ1441/2/18الخميسكيح  5217719كيح 101م8:30   4 م 28ب 1الربع  عبدالعزيز سمير دمحم

م7:00 هـ1441/2/18الخميسريض  4364336ريض 204م8:30   4 م 41ب 41 م 26ب 1بونخل   مسعود

م7:00 هـ1441/2/18الخميسريض  177736ريض 204م8:30   4 م 41ب 41 م 27ب 1بونخل   مسعود

م7:00 هـ1441/2/18الخميسريض  2984536ريض 209م8:30   4 م 40ب 41 م 1/45ب 1الحلواني  سالم بن برهان

م7:00 هـ1441/2/18الخميسم 4 م 107أ 1احتياط 4 م 107أ 1احتياط 0502220816/مرتضى ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/21األحداحص  1057656831احص م8:30   4 م 21ب 1عبدالقادر  عبدهللا دمحم

م7:00 هـ1441/2/21األحداحص  1057135132احص م8:30   4 م 22ب 1عبدالجواد دمحم قايد دمحم

م7:00 هـ1441/2/21األحداحص  1052980628احص م8:30   4 م 23ب 1رحائمه  الشتاوي دمحم

م7:00 هـ1441/2/21األحداحص  1055406736احص م8:30   4 م 41ب 41 م 26ب 1اسماعيل  على حبيب

م7:00 هـ1441/2/21األحداحص  1057656629احص م8:30   4 م 27ب 1اسماعيل  على حبيب

م7:00 هـ1441/2/21األحداحص  1056074321احص م8:30   4 م 28ب 1مسلمي  الحيسوني فاروق

م7:00 هـ1441/2/21األحداحص  3247503229احص م8:30   4 م 1/45ب 1عسكر عبدالعزيز السعيد سامح

م7:00 هـ1441/2/21األحدم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0501720701/طارق محروس ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/21األحداحص  3247502233احص م8:30   4 م 97أ 1شراحيلي علي دمحم منصور

م7:00 هـ1441/2/21األحداحص  324185631احص م8:30   4 م 96أ 1شراحيلي علي دمحم منصور

م7:00 هـ1441/2/21األحداحص  324185024احص م8:30   4 م 95أ 1فيرس احمد مصطفى حافظ

م7:00 هـ1441/2/21األحداحص  3244363719احص م8:30   4 م 100أ 1مشيري الهادي عبدهللا االسعد

م7:00 هـ1441/2/21األحداحص  3243735018احص م8:30   4 م 101أ 1مشيري الهادي عبدهللا االسعد

م7:00 هـ1441/2/21األحداحص  324185420احص م8:30   4 م 102أ 1مشيري الهادي عبدهللا االسعد

م7:00 هـ1441/2/21األحدم 4 م 107أ1احتياط 0505626442/الطليحي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/22األثنينفيز 4 م 21ب 1دمحم شهاب الدين فريدالدين7054118فيز 109م8:30  

م7:00 هـ1441/2/22األثنينفيز 4 م 22ب 1فاسليس ليمبيسس7054329فيز 109م8:30  

م7:00 هـ1441/2/22األثنينريض  385919ريض 201م8:30   4 م 23ب 1قديرى   دمحم

م7:00 هـ1441/2/22األثنينريض  5687910ريض 201م8:30   4 م 23ب 1عسيرى اليزيدى عبدهللا علي منصور

م7:00 هـ1441/2/22األثنينم 4 م 107أ1احتياط 0503156165/العبيدي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  3193230فيز 103م8:30   4 م 21ب 1خان رشيد هارونر مد

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  2324526فيز 103م8:30   4 م 22ب 1المحمدى   ابوعزه

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  2324320فيز 103م8:30   4 م 23ب 1فاروق   اكسوح

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  2324115فيز 103م8:30   4 م 28ب 1فاروق   اكسوح

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  2326721فيز 103م8:30   4 م 41ب 1القحطانى هادى رسام هادى

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  3119334فيز 103م8:30   4 م 27ب 1بركات دمحم عبدالفتاح ثابت
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م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  2325726فيز 103م8:30   4 م 26ب 1الزير على دمحم عبدهللا

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  2325317فيز 103م8:30   4 م 48ب 1مال فاتح   هللا امان

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  3119722فيز 103م8:30   4 م 40ب 1مال فاتح   هللا امان

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  3337234فيز 103م8:30   4 م 1/45ب 1النجار  دمحم احمد

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  7227721فيز 103م8:30   4 م 49ب 1زاده وزير فاروق اسالم زاده وزير

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0504122826/احمد مهروسه ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  3119519فيز 103م8:30   4 م 24ب 1القرنى عبدهللا علي سعد

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  2325522فيز 103م8:30   4 م 113أ 1القرنى عبدهللا علي سعد

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  3120325فيز 103م8:30   4 م 111أ 1عبدول شودري رامي محمود شاهد

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءاحص  4413321436بحث م8:30   4 م 96أ 41 م 97أ 1فيرس احمد مصطفى حافظ

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءاحص  4415983818بحث م8:30   4 م 95أ 1النويبت ابراهيم عبدالعزيز خالد

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0503260107/العبدالوهاب ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  241189فيز 103م8:30   6 م 1أ مظهر  احمد نياز

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  3119925فيز 103م8:30   6 م 1أ مظهر  احمد نياز

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  3120123فيز 103م8:30   6 م 1أ مظهر  احمد نياز

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  3337422فيز 103م8:30   6 م 2أ صديق دمحم احمد ابوبكر

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  2411627فيز 103م8:30   6 م 2أ صديق دمحم احمد ابوبكر

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  2325923فيز 103م8:30   6 م 3أ الزهرانى صالح عيظه خالد

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  5172324فيز 103م8:30   6 م 3أ الزهرانى صالح عيظه خالد

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  2324726فيز 103م8:30   6 م 4أ الحربى صنت عبيد مشعل

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  5172129فيز 103م8:30   6 م 4أ الحربى صنت عبيد مشعل

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءم 6الدور االول م 0505626442/الطليحي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  3336820فيز 103م8:30   6 م 3ب الدوسرى دمحم مرزوق عمر

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  3337021فيز 103م8:30   6 م 3ب الدوسرى دمحم مرزوق عمر

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  2326120فيز 103م8:30   6 م 4ب العائد عائد سليمان دمحم

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  5172721فيز 103م8:30   6 م 4ب العائد عائد سليمان دمحم

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  2325124فيز 103م8:30   6 م 1ج جنيد بن محمود يحيى معين

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءفيز  5172513فيز 103م8:30   6 م 1ج جنيد بن محمود يحيى معين

م7:00 هـ1441/2/23الثالثاءم 6الدور االول م 0532361007/العومي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/24االربعاءريض  3615931ريض 111م8:30   4 م 21ب 1سالم جادين الطيب حسن   

م7:00 هـ1441/2/24االربعاءريض  2910135ريض 111م8:30   4 م 22ب 1سالم جادين الطيب حسن   

م7:00 هـ1441/2/24االربعاءريض  5582929ريض 111م8:30   4 م 23ب 1السريهيد عبدهللا دمحم تركى   

م7:00 هـ1441/2/24االربعاءريض  7678722ريض 111م8:30   4 م 28ب 1السريهيد عبدهللا دمحم تركى   

م7:00 هـ1441/2/24االربعاءريض  7225243ريض 111م8:30   4 م 26ب 1الفاضل دمحم عبدالرحمن طارق 4 م 41ب 1     

م7:00 هـ1441/2/24االربعاءريض  3193631ريض 111م8:30   4 م 27ب 1الفاضل دمحم عبدالرحمن طارق   

م7:00 هـ1441/2/24االربعاءريض  5582733ريض 111م8:30   4 م 1/45ب 1تركاوي   مأمون دمحم

م7:00 هـ1441/2/24االربعاءريض  2982311ريض 207م8:30   4 م 49ب 1دملخي  خليل مصطفى   

م7:00 هـ1441/2/24االربعاءريض  5707419ريض 207م8:30   4 م 40ب 1دملخي  خليل مصطفى   

م7:00 هـ1441/2/24االربعاءم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0504148201/مالك ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/24االربعاءريض  5582517ريض 111م8:30   4 م 24ب 1الحلواني  سالم بن برهان   

م7:00 هـ1441/2/24االربعاءريض  7678911ريض 111م8:30   4 م 113أ 1الالذقاني محمود دمحم وليد

م7:00 هـ1441/2/24االربعاءريض  3648533ريض 111م8:30   4 م 97أ 1جلو احمد عبدالحى احمد

م7:00 هـ1441/2/24االربعاءريض  5169146ريض 111م8:30   4 م 95أ 41 م 96أ 1بشار  التومي بن عماد

م7:00 هـ1441/2/24االربعاءريض  2910319ريض 111م8:30   4 م 95أ 1بشار  التومي بن عماد

م7:00 هـ1441/2/24االربعاءريض  2909929ريض 111م8:30   4 م 101أ 41 م 100أ 1لعراجى   عبداللطيف

م7:00 هـ1441/2/24االربعاءم 4 م 107أ1احتياط 0505375577/حازم ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  7211130ريض 151م8:30   4 م 21ب 1عميرة بن  عبدالرحمان ايمن

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  2181932ريض 151م8:30   4 م 22ب 1عميرة بن  عبدالرحمان ايمن

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  2183146ريض 151م8:30   4 م 28ب 41 م 23ب 1الحلواني  سالم بن برهان

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  2183335ريض 151م8:30   4 م 41ب 41 م 26ب 1بوعزيز  سالم بن المنصف
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م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  2181545ريض 151م8:30   4 م 41ب 41 م27ب 1بوعزيز  سالم بن المنصف

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  3331636ريض 107م8:30   4 م 111أ 41 م 24ب 1سالم جادين الطيب حسن

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  3335136ريض 107م8:30   4 م 111أ 41 م 113أ 1سالم جادين الطيب حسن

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  1692633ريض 104م8:30   4 م 1/45ب 1الغامدى شفلوت ال حسن ناصر دمحم

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  2182931ريض 151م8:30   4 م 49ب 41 م 48ب 1شراري  حميد احمد

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  2182325ريض 151م8:30   4 م 40ب 1بالل سالم احمد المنجى

م7:00 هـ1441/2/25الخميسم 4 م 107أ1احتياط 0599589666/توفيق ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  3333638ريض 107م8:30   4 م 100أ 41 م 97أ 1جلو احمد عبدالحى احمد   

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  3333436ريض 107م8:30   4 م 100أ 41 م 96أ 1جلو احمد عبدالحى احمد   

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  344833ريض 104م8:30   4 م 100أ 41 م 95أ 1جلو احمد عبدالحى احمد   

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  6298231ريض 151م8:30   4 م 75أ 1لعراجى   عبداللطيف

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  2182532ريض 151م8:30   4 م 70أ 1لعراجى   عبداللطيف

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  2181725ريض 151م8:30   4 م 76أ 1لعراجى   عبداللطيف

م7:00 هـ1441/2/25الخميسم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0504148201/مالك ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/25الخميساحص  2155406521احص م8:30   5 م 78أ 1مسلمي  الحيسوني فاروق

م7:00 هـ1441/2/25الخميساحص  2152982131احص م8:30   5 م 80أ 1ابودجين القريان ناصر دمحم   

م7:00 هـ1441/2/25الخميساحص  2156074132احص م8:30   5 م 79أ 1ابودجين القريان ناصر دمحم

م7:00 هـ1441/2/25الخميساحص  2167342214احص م8:30   5 م 71أ 1الرشيدى عبدهللا فهد عادل

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  2182729ريض 151م8:30   5 م 47ب 1بودبوس  الحبيب بن يوسف

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  2182138ريض 151م8:30   5 م 43ب 51 م 46ب 1بودبوس  الحبيب بن يوسف

م7:00 هـ1441/2/25الخميسم 5 م 25ب 1احتياط 0501720701/طارق محروس ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  3331430ريض 107م8:30   6 م 1أ الصامت الحبيب دمحم بسام

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  3334928ريض 107م8:30   6 م 1أ الشرفى حسن دمحم الدين نجم

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  3335530ريض 107م8:30   6 م 2أ سديقي احمد اشتياق سديقي احمد اخالق

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  3335330ريض 107م8:30   6 م 2أ سديقي احمد اشتياق سديقي احمد اخالق

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  3330924ريض 107م8:30   6 م 3أ محسن بن ناصر عبدهللا بندر

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  3333828ريض 107م8:30   6 م 3أ محسن بن ناصر عبدهللا بندر

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  3332416ريض 107م8:30   6 م 4أ طالبى   مالك

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  1692823ريض 104م8:30   6 م 4أ طالبى   مالك

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  344412ريض 104م8:30   6 م 4أ طالبى   مالك

م7:00 هـ1441/2/25الخميسم 6الدور األول م 0507434491/جميلي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  3332234ريض 107م8:30   6 م 3ب خواجه  ظفراي خواجه

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  3332022ريض 107م8:30   6 م 3ب خواجه  ظفراي خواجه

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  3333224ريض 107م8:30   6 م 4ب خواجه  ظفراي خواجه

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  3333031ريض 107م8:30   6 م 4ب خواجه  ظفراي خواجه

م7:00 هـ1441/2/25الخميسريض  3332634ريض 107م8:30   6 م 1ج 6 م 1ج السريهيد عبدهللا دمحم تركى

م7:00 هـ1441/2/25الخميسم 6الدور األول م 0505375577/حازم ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحداحص  1007495031بحث م8:30   4 م 2/80أب 4 م 3/80أب المشنانة حزام دمحم ابراهيم

م7:00 هـ1441/2/28األحداحص  1003601129بحث م8:30   4 م 18أب 4 م 1/80أب الشمرانى احمد معيض احمد

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم  4216631كيم 101م8:30   4 م 21ب 1العندس صالح دمحم ناصر

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 4 م 28ب 41 م 22ب 1اسامه دمحم عبيد الدهيش7118640كيم 101م8:30     

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 4 م 28ب 41 م 23ب 1اسامه دمحم عبيد الدهيش6817142كيم 101م8:30     

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 4 م 41ب 41 م 26ب 1احمد دمحم عويسي6821545كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 4 م 27ب 1احمد دمحم عويسي7139630كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 4 م 113أ 41 م 24ب 1عمار دمحم تيغزة6815042كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 4 م1/45ب 1أحمد عقل عبدالفتاح أفسيسي33631كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 4 م 40ب 1أحمد عقل عبدالفتاح أفسيسي34424كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 4 م 48ب 1سيد زكي دمحمي أحمد33435كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 4 م49ب 1سيد زكي دمحمي أحمد3428كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدم 4 م 78أ 1احتياط 4 م 78أ 1احتياط 0503260107/العبدالوهاب ج/ مم8:30  
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م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم  4387025كيم 101م8:30   4 م 111أ 1دمحم عبدالتواب عبدالستار أحمد

4 م 107أ 41 م 108ا 1

4 م 77أ 1

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم  2328930كيم 101م8:30   4 م 97أ 1العنزى عوض مسعد عبدهللا

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم  4279329كيم 101م8:30   4 م 96أ 1العنزى عوض مسعد عبدهللا

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم  4279128كيم 101م8:30   4 م 95أ 1العنزى عوض مسعد عبدهللا

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 4 م 99أ 41 م 100أ 1طيب عواق6818544كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 4 م 71أ 41 م 70أ 1كريم يوسف حسن محمود6818242كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 4 م 71أ 41 م 76أ 1كريم يوسف حسن محمود7232743كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحداحص  1002908834بحث م8:30   4 م 8أ 41 م 18أ 1عسكر عبدالعزيز السعيد سامح

م7:00 هـ1441/2/28األحدم 4 م 78أ 1احتياط 0599589666/توفيق ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 5 م 75ب 51 م 73ب 1سعد دمحم شباب الشهرى6817945كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 5 م 9ب 51 م 13ب 1عبدالعزيز ابراهيم دمحم الواصل6822643كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 5 م 9ب 51 م 11ب 1عبدالعزيز ابراهيم دمحم الواصل6819444كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 5 م 15أ 51 م 16أ 1سعد دمحم سعيد القحطانى6823341كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدم 5 م 25ب 1احتياط 5 م 25ب 1احتياط 0505626442/الطليحي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 5 م 46ب 1عبدالرازق الفكي حمدالنيل عبدالرزاق6813742كيم 101م8:30   5 م 43ب 1  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 5 م 47ب 1عبدالرازق الفكي حمدالنيل عبدالرزاق7118941كيم 101م8:30   5 م 43ب 1  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم  291279كيم 103م8:30   5 م 43ب 1عبدالرزاق حمدالنيل الفكي عبدالرازق

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 5 م 80أ 1عبدهللا دمحم مبارك الصويلح6821843كيم 101م8:30   5 م 71أ 1  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 5 م 71أ 51 م 79أ 1عبدهللا دمحم مبارك الصويلح6819743كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 5 م 73أ 51 م 78أ 1على دمحم عبدهللا السلمى7648841كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 5 م 49ب 1فهد احمد على الحارثى6822143كيم 101م8:30   5 م 50ب 1  

م7:00 هـ1441/2/28األحدم 5 م 25ب 1احتياط 5 م 25ب 1احتياط 0532361007/العومي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 6 م 1أ نبيل أحمد قاسم الزقري7649944كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 6 م 2أ نبيل أحمد قاسم الزقري7118041كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 6 م 3أ نبيل أحمد قاسم الزقري6825142كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 6 م 3 أ 6 م 2أ نبيل أحمد قاسم الزقري6824242كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم  2328325كيم 101م8:30   6 م 4أ العويس عبدالمحسن عبدالعزيز احمد

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 6 م 4أ احمد عبدالعزيز عبدالمحسن العويس7119241كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدم 6الدور األول م 0502220816/مرتضى ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 6 م 3ب ابراهيم سعد عبدهللا الدريس6816344كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 6 م 4ب ابراهيم سعد عبدهللا الدريس6821044كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 6 م 4ب 6 م 3ب ابراهيم سعد عبدهللا الدريس7118342كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 6 م 1ج ضيف هللا دمحم ضيف هللا الضعيان6817645كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم 6 م 1ج ضيف هللا دمحم ضيف هللا الضعيان7140021كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/2/28األحدم 6الدور األول م 0551155308/األمين ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  177329ريض 203م8:30   4 م 21ب 1عالم   محفوظ     

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2412026ريض 106م8:30   4 م 22ب 1عالم   محفوظ     

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  1301134ريض 203م8:30   4 م 23ب 1عالم   محفوظ     

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2329724ريض 106م8:30   4 م 28ب 1عالم   محفوظ     

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2179536ريض 106م8:30   4 م 26ب 1غارييف   مباريز 4 م 41ب 1    

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2179135ريض 106م8:30   4 م 27ب 1غارييف   مباريز 4 م 41ب 1    

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2332310ريض 106م8:30   4 م 41ب 1المطيرى المحلسى خليفه ناصر بندر

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2329914ريض 106م8:30   4 م 113أ 1الشهرى صالح حسن منصور

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2330515ريض 106م8:30   4 م 113أ 1الشهرى صالح حسن منصور

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  7423814ريض 205م8:30   4 م 111أ 1بشر احمد دمحم مصطفى

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض 4 م 48ب 41 م 40ب 1شاه دمحم2181127ريض 106م8:30  

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض 4 م 1/45ب 1شاه دمحم2330929ريض 106م8:30       

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2331713ريض 106م8:30   4 م 48ب 1دمحم شاه

دمحم عبدالعاطى عبدالحميد هبيله6816844كيم 101 م7:00 هـ1441/2/28األحدكيم م8:30  
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م7:00 هـ1441/2/29األثنينم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0504148201/مالك ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  175735ريض 203م8:30   4 م 100أ 41 م 97أ 1بونخل   مسعود   

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  175335ريض 203م8:30   4 م 100أ 41 م 96أ 1بونخل   مسعود   

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  176937ريض 203م8:30   4 م 100أ 41 م 95أ 1دشموخ  صادق شريف   

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2179736ريض 106م8:30   4 م 102أ 41 م 101أ 1الغامدى شفلوت ال حسن ناصر دمحم   

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2331530ريض 106م8:30   4 م 75أ 1الالذقاني محمود دمحم وليد

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  7423213ريض 205م8:30   4 م 74أ 1الالذقاني محمود دمحم وليد

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2332129ريض 106م8:30   4 م 70أ 1المهدى على السيد عماد

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2181343ريض 106م8:30   4 م 73أ 41 م 76أ 1دملخي  خليل مصطفى

م7:00 هـ1441/2/29األثنينم 4 م 107أ1احتياط 0500164981/عوض الشمراني ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  172030ريض 106م8:30   6 م 1أ جاللي دمحم البوصيرى دمحم

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2179331ريض 106م8:30   6 م 1أ جاللي دمحم البوصيرى دمحم

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  5169330ريض 106م8:30   6 م 2أ بوزفور  دمحم بن فتحي

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2331330ريض 106م8:30   6 م 2أ بوزفور  دمحم بن فتحي

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  3336226ريض 106م8:30   6 م 3أ سليمان بن  دمحم بن مراد

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2331131ريض 106م8:30   6 م 3أ سليمان بن  دمحم بن مراد

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2179935ريض 106م8:30   6 م 4أ الوريمى  الهاشمى نبيل

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  3310831ريض 106م8:30   6 م 4أ الوريمى  الهاشمى نبيل

م7:00 هـ1441/2/29األثنينم 6الدور األول م 0505375577/حازم ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2180130ريض 205م8:30   6 م 3ب جوشيدين   هللا احسان  جي ام تي

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  7423532ريض 106م8:30   6 م 3ب جوشيدين   هللا احسان  جي ام تي

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2330132ريض 106م8:30   6 م 4ب بشار  التومي بن عماد

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2330331ريض 106م8:30   6 م 4ب بشار  التومي بن عماد

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2330729ريض 106م8:30   6 م 1ج صدراوى احمد دمحم حسين

م7:00 هـ1441/2/29األثنينريض  2180931ريض 106م8:30   6 م 1ج صدراوى احمد دمحم حسين

م7:00 هـ1441/2/29األثنينم 6الدور األول م 0599589666/توفيق ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/1الثالثاءريض  7210534ريض 244م8:30   4 م 22ب 41 م 21ب 1شراري  حميد احمد

م7:00 هـ1441/3/1الثالثاءريض  3267323ريض 244م8:30   4 م 22ب 1شراري  حميد احمد

م7:00 هـ1441/3/1الثالثاءريض  1300930ريض 244م8:30   4 م 23ب 1الزهيرى  عبدالعزيز دمحم

م7:00 هـ1441/3/1الثالثاءريض  1148829ريض 244م8:30   4 م 113أ 1الزهيرى  عبدالعزيز دمحم

م7:00 هـ1441/3/1الثالثاءريض  197815ريض 244م8:30   4 م 28ب 1بالل سالم احمد المنجى

م7:00 هـ1441/3/1الثالثاءريض  7210730ريض 244م8:30   4 م 26ب 1عسيرى اليزيدى عبدهللا علي منصور

م7:00 هـ1441/3/1الثالثاءريض  179737ريض 244م8:30   4 م 41ب 41 م 27ب 1عسيرى اليزيدى عبدهللا علي منصور

م7:00 هـ1441/3/1الثالثاءريض  2591132ريض 244م8:30   4 م 1/45ب 1سديقي احمد اشتياق سديقي احمد اخالق

م7:00 هـ1441/3/1الثالثاءريض  7210919ريض 244م8:30   4 م 48ب 1صدراوى احمد دمحم حسين

م7:00 هـ1441/3/1الثالثاءريض  7322516ريض 244م8:30   4 م 49ب 1صدراوى احمد دمحم حسين

م7:00 هـ1441/3/1الثالثاءريض  5408517ريض 244م8:30   4 م40ب 1الشنيفي حمد صالح يوسف

م7:00 هـ1441/3/1الثالثاءم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0501720701/طارق محروس ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/1الثالثاءريض  7163044ريض 211م8:30   4 م 100أ 41 م 97أ 1بوعزيز  سالم بن المنصف

م7:00 هـ1441/3/1الثالثاءريض  7153552ريض 211م8:30   4 م 96أ 41 م 95أ 1بوعزيز  سالم بن المنصف

م7:00 هـ1441/3/1الثالثاءريض  2950635ريض 244م8:30   4 م 75أ 1جوشيدين   هللا احسان  جي ام تي

م7:00 هـ1441/3/1الثالثاءريض  3735230ريض 244م8:30   4 م 70أ 1جاللي دمحم البوصيرى دمحم

م7:00 هـ1441/3/1الثالثاءم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0532361007/العومي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءريض  5713529ريض 254م8:30   4 م 21ب 1عبدالواحد  حمده بن دمحم   

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءريض  5713329ريض 254م8:30   4 م 22ب 1عبدالواحد  حمده بن دمحم   

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءريض  7503939ريض 254م8:30   4 م 23ب 1عبدالواحد  حمده بن دمحم 4 م 28ب 1     

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءريض  181330ريض 254م8:30   4 م 26ب 1بشر احمد دمحم مصطفى   

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءريض  383426ريض 131م8:30   4 م 27ب 1السلمان دمحم عبدالرحمن سلمان   

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءريض  556714ريض 131م8:30   4 م 1/45ب 1الشنيفي حمد صالح يوسف   

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءريض  5162811ريض 131م8:30   4 م 1/45ب 1الشنيفي حمد صالح يوسف   
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م7:00 هـ1441/3/2االربعاءم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0502220816/مرتضى ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءريض  180834ريض 254م8:30   4 م 100أ 1عبيدات دمحم على سليم 4 م 101أ 1     

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءريض  180444ريض 254م8:30   4 م 96أ 1حسين اختر بت رضوان 4 م 95أ 1     

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءريض  180244ريض 254م8:30   4 م 97أ 1حسين اختر بت رضوان   

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءم 4 م 107أ1احتياط 0507434491/جميلي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءحين   3681414حين 103م8:30   5 م 46ب 1العنزى خلف مشاى خالد   

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءحين   3990719حين 103م8:30   5 م 47ب 1الغانم عبدالرحمن عبدهللا خالد   

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءحين   3681612حين 103م8:30   5 م 47ب 1الغانم عبدالرحمن عبدهللا خالد   

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءحين   7141417حين 103م8:30   5 م 49ب 1الواصل عبدالرحمن حمد صالح   

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءحين   517839حين 103م8:30   5 م 43ب 1عمر  صالح دمحم نبيل

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءحين   7132223حين 103م8:30   5 م 78أ 1البشر ناصر فهد دمحم   

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءحين   2912127حين 103م8:30   5 م 79أ 1احمد السيد احمد السيد

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءحين   3371825حين 103م8:30   5 م 80أ 1الرفاعى هللا بركه فهد عبدالواحد   

م7:00 هـ1441/3/2االربعاءم 5 م 25ب1احتياط 0500164981/عوض الشمراني ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص  3327634336احص م8:30   4 م 49ب 42 م 48ب 2رمضان احمد ناجي مجدي

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص  3327634530احص م8:30   4 م 123أأ 4 م 126أأ عبدالقادر  عبدهللا دمحم

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص 4 م 22ب 41 م 21ب 1دمحم عبدهللا عبدالقادر1096703765احص م8:30  

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص 4 م 26ب 41 م 23ب 1دمحم عبدهللا عبدالقادر1096706767احص م8:30  

4 م 40ب 41 م 1/45ب 1

4 م 28ب 1

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص 4 م 100أ 41 م 97أ 1عبدالحكيم عبدالمحسن ابابطين1096709753احص م8:30     

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص 4 م 95أ 41 م 96أ 1عبدالحكيم عبدالمحسن ابابطين1096708564احص م8:30  

م7:00 هـ1441/3/3الخميسم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0507434491/جميلي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص 5 م 23ب 51 م 11ب 1حبيب على اسماعيل1096705564احص م8:30  

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص 5 م 13ب 51 م 9ب 1حبيب على اسماعيل1096713965احص م8:30  

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص 5 م 71أ 51 م 78أ 1عبدالرزاق عبدالغفار1096714561احص م8:30  

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص 5 م 80أ 1عبدالرزاق عبدالغفار1096710163احص م8:30   5 م 79أ 1  

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص 5 م 46ب 1عبدالرزاق عبدالغفار1096704964احص م8:30   5 م 47ب 1  

م7:00 هـ1441/3/3الخميسم 5 م 73أ 05056264421/الطليحي ج/ مم8:30   5 م 73أ 1     

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص 6 م 1أ خالد دمحم بنور1097618147احص م8:30  

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص  1457133623احص م8:30   6 م 1أ بنور  دمحم خالد

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص 6 م 2أ 6 م 2أ خالد دمحم بنور1096710964احص م8:30  

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص 6 م 3أ 6 م 3أ خالد دمحم بنور1096710566احص م8:30  

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص 6 م 4أ 6 م 4أ االسعد عبدهللا الهادي مشيري1096705964احص م8:30  

م7:00 هـ1441/3/3الخميسم 6الدور األول م 0551155308/األمين ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص 6 م 3ب 6 م 3ب دمحم الشتاوي رحائمه1096706365احص م8:30  

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص 6 م 4ب 6 م 4ب دمحم الشتاوي رحائمه1096852966احص م8:30  

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص 6 م 1ج 6 م 1ج وسام دمحم الجديدي1096704166احص م8:30  

م7:00 هـ1441/3/3الخميسم 6الدور األول م 0503156165/العبيدي ج/ مم8:30  

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررإلىمن التاريخاليومقسم

م7:00 هـ1441/3/13األحدحين 4 م 22ب 41 م 21ب 1اشرف دمحم احمد على1097052242حين م8:30  

م7:00 هـ1441/3/13األحدحين  1097052012حين م8:30   4 م 23ب1دمحم رانا رانا محبوب شاهد

م7:00 هـ1441/3/13األحداحص  1007501636احص م8:30   4 م 27ب 41 م 26ب1ابودجين القريان ناصر دمحم

م7:00 هـ1441/3/13األحدم 4 م 107أ1احتياط 0551155308/األمين ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  2177714فيز 104م8:30   4 م 21ب 1الدوسرى راشد حمد دمحم

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  7418515فيز 104م8:30   4 م 21ب 1الدوسرى راشد حمد دمحم

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  2714925فيز 104م8:30   4 م 22ب 1الظفيري سيحان محارب عبدهللا

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  6221827فيز 104م8:30   4 م 23ب1الظفيري سيحان محارب عبدهللا

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  3337623فيز 104م8:30   4 م 26ب1السلمان دمحم عبدالرحمن صالح

م7:00 هـ1441/3/3الخميساحص ابراهيم على حسن نفيسه1096698165احص م8:30  

الشهري الثاني
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م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  3337816فيز 104م8:30   4 م 27ب 1السلمان دمحم عبدالرحمن صالح

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  5580716فيز 104م8:30   4 م 41ب 1البريثن حمد عبدالعزيز حمد

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  2714517فيز 104م8:30   4 م 28ب1الهزاع زيد ناصر عبدالعزيز

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  2176714فيز 104م8:30   4 م 1/45ب 1باليس   قنسطنطينوس

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  2176919فيز 104م8:30   4 م 1/45ب 1باليس   قنسطنطينوس

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  2177116فيز 104م8:30   4 م 48ب 1عبدالحليم قاسم انور دمحم

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  2177520فيز 104م8:30   4 م 49ب1عبدالحليم قاسم انور دمحم

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  7472719فيز 104م8:30   4 م 40ب 1البسام ابراهيم عبدالرحمن عبدهللا

م7:00 هـ1441/3/14األثنينم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0504122826/احمد مهروسه ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  2714312فيز 104م8:30   4 م 24ب 1فريدالدين  الدين شهاب دمحم

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  7457918فيز 104م8:30   4 م 113أ 1ابداح عبداللطيف احمد دمحم

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  5177325فيز 102م8:30   4 م 97أ 1ماضي دمحم محمود محسن

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  372915فيز 102م8:30   4 م 96أ 1على دمحم العاقب ابراهيم

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  1949319فيز 102م8:30   4 م 95أ 1على دمحم العاقب ابراهيم

م7:00 هـ1441/3/14األثنينفيز  3991019فيز 102م8:30   4 م 100أ 1عبدالكريم دمحم صالح عبدالحى

م7:00 هـ1441/3/14األثنينم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0500164981/عوض الشمراني ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/15الثالثاءفيز  3599939فيز 101م8:30   4 م 22ب 41 م 21ب 1ابداح عبداللطيف احمد دمحم

م7:00 هـ1441/3/15الثالثاءفيز  3649024فيز 101م8:30   4 م 23ب 1على دمحم العاقب ابراهيم

م7:00 هـ1441/3/15الثالثاءفيز  7234415فيز 101م8:30   4 م 41ب 1االصبحى القادر عبد علي بندر

م7:00 هـ1441/3/15الثالثاءفيز  5176332فيز 101م8:30   4 م 27ب 1االصبحى القادر عبد علي بندر

م7:00 هـ1441/3/15الثالثاءفيز  5175722فيز 101م8:30   4 م 24ب 1قايد حمود مبخوت سيف

م7:00 هـ1441/3/15الثالثاءفيز  1515536فيز 101م8:30   4 م 24ب 41 م 26ب 1قايد حمود مبخوت سيف

م7:00 هـ1441/3/15الثالثاءفيز  345816فيز 105م8:30   4 م 1/45ب 1السويدان ابراهيم عبدالرزاق حامد

م7:00 هـ1441/3/15الثالثاءفيز  1688416فيز 105م8:30   4 م 1/45ب 1السويدان ابراهيم عبدالرزاق حامد

م7:00 هـ1441/3/15الثالثاءفيز  5171524فيز 201م8:30   4 م 28ب 1بالنصيب  الطيب بن نبيل

م7:00 هـ1441/3/15الثالثاءفيز  2909120فيز 201م8:30   4 م 48ب 1عبدالكريم دمحم صالح عبدالحى

م7:00 هـ1441/3/15الثالثاءفيز  3989926فيز 201م8:30   4 م 40ب 1عبدالكريم دمحم صالح عبدالحى

م7:00 هـ1441/3/15الثالثاءم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0504122826/احمد مهروسه ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/15الثالثاءفيز  3723530فيز 101م8:30   4 م 95أ 1عبدالقادر دمحم حامد عمر

م7:00 هـ1441/3/15الثالثاءفيز  7656432فيز 101م8:30   4 م 96أ 1عبدالقادر دمحم حامد عمر

م7:00 هـ1441/3/15الثالثاءفيز  530633فيز 101م8:30   4 م 97أ 1عبدالقادر دمحم حامد عمر

م7:00 هـ1441/3/15الثالثاءم 4 م 107أ1احتياط 0503260107/العبدالوهاب ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/16االربعاءكيم 4 م 21ب 1عبدهللا دمحم عبدهللا الماجد7052819كيم 109م8:30  

م7:00 هـ1441/3/16االربعاءكيم 4 م 23ب 41 م 22ب 1تركى دمحم تركى التركى7053041كيم 109م8:30  

م7:00 هـ1441/3/16االربعاءريض 4 م 27ب 41 م 26ب 1برهان بن سالم الحلواني1157214747عال م8:30  

م7:00 هـ1441/3/16االربعاءريض 4 م 27ب 1برهان بن سالم الحلواني1157214911عال م8:30  

م7:00 هـ1441/3/16االربعاءم 4 م 107أ1احتياط 0532361007/العومي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/17الخميسريض  179338ريض 204م8:30   6 م 1أ قديرى دمحم على الحسين

م7:00 هـ1441/3/17الخميسريض  3288429ريض 204م8:30   6 م 1أ قديرى دمحم على الحسين

م7:00 هـ1441/3/17الخميسريض  1572130ريض 204م8:30   6 م 2أ دملخي  خليل مصطفى

م7:00 هـ1441/3/17الخميسريض  178231ريض 204م8:30   6 م 2أ الصامت الحبيب دمحم بسام

م7:00 هـ1441/3/17الخميسريض  197030ريض 204م8:30   6 م 4أ 6 م 3أ الوريمى  الهاشمى نبيل

م7:00 هـ1441/3/17الخميسريض  178938ريض 204م8:30   6 م 3أ غارييف   مباريز

م7:00 هـ1441/3/17الخميسريض  5584336ريض 204م8:30   6 م 4أ الدريهم عبدهللا زيد فيصل

م7:00 هـ1441/3/17الخميسم 6الدور االول م 0504148201/مالك ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/17الخميسريض  1550634ريض 204م8:30   6 م 3ب مسلوب  عثمان السعيد

م7:00 هـ1441/3/17الخميسريض  1550836ريض 204م8:30   6 م 4ب 6 م 3ب مسلوب  عثمان السعيد

م7:00 هـ1441/3/17الخميسريض  178639ريض 204م8:30   6 م 4ب مسلوب  عثمان السعيد

م7:00 هـ1441/3/17الخميسريض  394420ريض 204م8:30   6 م 1ج دشموخ  صادق شريف

م7:00 هـ1441/3/17الخميسريض  5412635ريض 204م8:30   6 م 1ج دشموخ  صادق شريف
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م7:00 هـ1441/3/17الخميسم 6الدور االول م 6الدور االول م 0505375577/حازم ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/17الخميساحص  3287490530احص م8:30   4 م 49ب 42 م 48ب 2رمضان احمد ناجي مجدي

م7:00 هـ1441/3/17الخميساحص  3287342830احص م8:30   4 م 17أب 4 م 123أأ رمضان احمد ناجي مجدي

م7:00 هـ1441/3/17الخميساحص  3287495230احص م8:30   4 م 110أأ 4 م 126أأ رمضان احمد ناجي مجدي

م7:00 هـ1441/3/17الخميسكيح  7139228كيح 101م8:30   4 م 21ب 1الجعفرى ا احمد عبدالعزيز

م7:00 هـ1441/3/17الخميسكيح  7132819كيح 101م8:30   4 م 22ب 1داود دمحم سعد دمحم

م7:00 هـ1441/3/17الخميسكيح  5217513كيح 101م8:30   4 م 23ب 1عطايا عطايا شكرى فريد

م7:00 هـ1441/3/17الخميسكيح  5217719كيح 101م8:30   4 م 28ب 1الربع  عبدالعزيز سمير دمحم

م7:00 هـ1441/3/17الخميسريض  4364336ريض 204م8:30   4 م 41ب 41 م 26ب 1بونخل   مسعود

م7:00 هـ1441/3/17الخميسريض  177736ريض 204م8:30   4 م 41ب 41 م 27ب 1بونخل   مسعود

م7:00 هـ1441/3/17الخميسريض  2984536ريض 209م8:30   4 م 40ب 41 م 1/45ب 1الحلواني  سالم بن برهان

م7:00 هـ1441/3/17الخميسم 4 م 107أ 1احتياط 4 م 107أ 1احتياط 0502220816/مرتضى ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/20األحداحص  1057656831احص م8:30   4 م 21ب 1عبدالقادر  عبدهللا دمحم

م7:00 هـ1441/3/20األحداحص  1057135132احص م8:30   4 م 22ب 1عبدالجواد دمحم قايد دمحم

م7:00 هـ1441/3/20األحداحص  1052980628احص م8:30   4 م 23ب 1رحائمه  الشتاوي دمحم

م7:00 هـ1441/3/20األحداحص  1055406736احص م8:30   4 م 41ب 41 م 26ب 1اسماعيل  على حبيب

م7:00 هـ1441/3/20األحداحص  1057656629احص م8:30   4 م 27ب 1اسماعيل  على حبيب

م7:00 هـ1441/3/20األحداحص  1056074321احص م8:30   4 م 28ب 1مسلمي  الحيسوني فاروق

م7:00 هـ1441/3/20األحداحص  3247503229احص م8:30   4 م 1/45ب 1عسكر عبدالعزيز السعيد سامح

م7:00 هـ1441/3/20األحدم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0501720701/طارق محروس ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/20األحداحص  3247502233احص م8:30   4 م 97أ 1شراحيلي علي دمحم منصور

م7:00 هـ1441/3/20األحداحص  324185631احص م8:30   4 م 96أ 1شراحيلي علي دمحم منصور

م7:00 هـ1441/3/20األحداحص  324185024احص م8:30   4 م 95أ 1فيرس احمد مصطفى حافظ

م7:00 هـ1441/3/20األحداحص  3244363719احص م8:30   4 م 100أ 1مشيري الهادي عبدهللا االسعد

م7:00 هـ1441/3/20األحداحص  3243735018احص م8:30   4 م 101أ 1مشيري الهادي عبدهللا االسعد

م7:00 هـ1441/3/20األحداحص  324185420احص م8:30   4 م 102أ 1مشيري الهادي عبدهللا االسعد

م7:00 هـ1441/3/20األحدم 4 م 107أ1احتياط 0505626442/الطليحي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/21األثنينفيز 4 م 21ب 1دمحم شهاب الدين فريدالدين7054118فيز 109م8:30  

م7:00 هـ1441/3/21األثنينفيز 4 م 22ب 1فاسليس ليمبيسس7054329فيز 109م8:30  

م7:00 هـ1441/3/21األثنينريض  385919ريض 201م8:30   4 م 23ب 1قديرى   دمحم

م7:00 هـ1441/3/21األثنينريض  5687910ريض 201م8:30   4 م 23ب 1عسيرى اليزيدى عبدهللا علي منصور

م7:00 هـ1441/3/21األثنينم 4 م 107أ1احتياط 0503156165/العبيدي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  3193230فيز 103م8:30   4 م 21ب 1خان رشيد هارونر مد

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  2324526فيز 103م8:30   4 م 22ب 1المحمدى   ابوعزه

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  2324320فيز 103م8:30   4 م 23ب 1فاروق   اكسوح

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  2324115فيز 103م8:30   4 م 28ب 1فاروق   اكسوح

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  2326721فيز 103م8:30   4 م 41ب 1القحطانى هادى رسام هادى

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  3119334فيز 103م8:30   4 م 27ب 1بركات دمحم عبدالفتاح ثابت

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  2325726فيز 103م8:30   4 م 26ب 1الزير على دمحم عبدهللا

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  2325317فيز 103م8:30   4 م 48ب 1مال فاتح   هللا امان

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  3119722فيز 103م8:30   4 م 40ب 1مال فاتح   هللا امان

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  3337234فيز 103م8:30   4 م 1/45ب 1النجار  دمحم احمد

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  7227721فيز 103م8:30   4 م 49ب 1زاده وزير فاروق اسالم زاده وزير

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0504122826/احمد مهروسه ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  3119519فيز 103م8:30   4 م 24ب 1القرنى عبدهللا علي سعد

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  2325522فيز 103م8:30   4 م 113أ 1القرنى عبدهللا علي سعد

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  3120325فيز 103م8:30   4 م 111أ 1عبدول شودري رامي محمود شاهد

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءاحص  4413321436بحث م8:30   4 م 96أ 41 م 97أ 1فيرس احمد مصطفى حافظ

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءاحص  4415983818بحث م8:30   4 م 95أ 1النويبت ابراهيم عبدالعزيز خالد

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0503260107/العبدالوهاب ج/ مم8:30  
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م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  241189فيز 103م8:30   6 م 1أ مظهر  احمد نياز

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  3119925فيز 103م8:30   6 م 1أ مظهر  احمد نياز

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  3120123فيز 103م8:30   6 م 1أ مظهر  احمد نياز

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  3337422فيز 103م8:30   6 م 2أ صديق دمحم احمد ابوبكر

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  2411627فيز 103م8:30   6 م 2أ صديق دمحم احمد ابوبكر

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  2325923فيز 103م8:30   6 م 3أ الزهرانى صالح عيظه خالد

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  5172324فيز 103م8:30   6 م 3أ الزهرانى صالح عيظه خالد

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  2324726فيز 103م8:30   6 م 4أ الحربى صنت عبيد مشعل

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  5172129فيز 103م8:30   6 م 4أ الحربى صنت عبيد مشعل

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءم 6الدور االول م 0505626442/الطليحي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  3336820فيز 103م8:30   6 م 3ب الدوسرى دمحم مرزوق عمر

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  3337021فيز 103م8:30   6 م 3ب الدوسرى دمحم مرزوق عمر

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  2326120فيز 103م8:30   6 م 4ب العائد عائد سليمان دمحم

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  5172721فيز 103م8:30   6 م 4ب العائد عائد سليمان دمحم

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  2325124فيز 103م8:30   6 م 1ج جنيد بن محمود يحيى معين

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءفيز  5172513فيز 103م8:30   6 م 1ج جنيد بن محمود يحيى معين

م7:00 هـ1441/3/22الثالثاءم 6الدور االول م 0532361007/العومي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/23االربعاءريض  3615931ريض 111م8:30   4 م 21ب 1سالم جادين الطيب حسن   

م7:00 هـ1441/3/23االربعاءريض  2910135ريض 111م8:30   4 م 22ب 1سالم جادين الطيب حسن   

م7:00 هـ1441/3/23االربعاءريض  5582929ريض 111م8:30   4 م 23ب 1السريهيد عبدهللا دمحم تركى   

م7:00 هـ1441/3/23االربعاءريض  7678722ريض 111م8:30   4 م 28ب 1السريهيد عبدهللا دمحم تركى   

م7:00 هـ1441/3/23االربعاءريض  7225243ريض 111م8:30   4 م 26ب 1الفاضل دمحم عبدالرحمن طارق 4 م 41ب 1     

م7:00 هـ1441/3/23االربعاءريض  3193631ريض 111م8:30   4 م 27ب 1الفاضل دمحم عبدالرحمن طارق   

م7:00 هـ1441/3/23االربعاءريض  5582733ريض 111م8:30   4 م 1/45ب 1تركاوي   مأمون دمحم

م7:00 هـ1441/3/23االربعاءريض  2982311ريض 207م8:30   4 م 49ب 1دملخي  خليل مصطفى   

م7:00 هـ1441/3/23االربعاءريض  5707419ريض 207م8:30   4 م 40ب 1دملخي  خليل مصطفى   

م7:00 هـ1441/3/23االربعاءم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0504148201/مالك ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/23االربعاءريض  5582517ريض 111م8:30   4 م 24ب 1الحلواني  سالم بن برهان   

م7:00 هـ1441/3/23االربعاءريض  7678911ريض 111م8:30   4 م 113أ 1الالذقاني محمود دمحم وليد

م7:00 هـ1441/3/23االربعاءريض  3648533ريض 111م8:30   4 م 97أ 1جلو احمد عبدالحى احمد

م7:00 هـ1441/3/23االربعاءريض  5169146ريض 111م8:30   4 م 95أ 41 م 96أ 1بشار  التومي بن عماد

م7:00 هـ1441/3/23االربعاءريض  2910319ريض 111م8:30   4 م 95أ 1بشار  التومي بن عماد

م7:00 هـ1441/3/23االربعاءريض  2909929ريض 111م8:30   4 م 101أ 41 م 100أ 1لعراجى   عبداللطيف

م7:00 هـ1441/3/23االربعاءم 4 م 107أ1احتياط 0505375577/حازم ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  3331636ريض 107م8:30   4 م 111أ 41 م 24ب 1سالم جادين الطيب حسن

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  3335136ريض 107م8:30   4 م 111أ 41 م 113أ 1سالم جادين الطيب حسن

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  1692633ريض 104م8:30   4 م 1/45ب 1الغامدى شفلوت ال حسن ناصر دمحم

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  2182931ريض 151م8:30   4 م 49ب 41 م 48ب 1شراري  حميد احمد

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  2182325ريض 151م8:30   4 م 40ب 1بالل سالم احمد المنجى

م7:00 هـ1441/3/24الخميسم 4 م 107أ1احتياط 0599589666/توفيق ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  3333638ريض 107م8:30   4 م 100أ 41 م 97أ 1جلو احمد عبدالحى احمد   

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  3333436ريض 107م8:30   4 م 100أ 41 م 96أ 1جلو احمد عبدالحى احمد   

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  344833ريض 104م8:30   4 م 100أ 41 م 95أ 1جلو احمد عبدالحى احمد   

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  3333031ريض 107م8:30   4 م 102أ 41 م 101أ1خواجه  ظفراي خواجه   

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  3332234ريض 107م8:30   4 م 73أ 41 م 74أ 1خواجه  ظفراي خواجه

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  3332022ريض 107م8:30   4 م 72أ 1خواجه  ظفراي خواجه

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  3333224ريض 107م8:30   4 م 71أ 1خواجه  ظفراي خواجه

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  6298231ريض 151م8:30   4 م 75أ 1لعراجى   عبداللطيف

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  2182532ريض 151م8:30   4 م 70أ 1لعراجى   عبداللطيف

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  2181725ريض 151م8:30   4 م 76أ 1لعراجى   عبداللطيف



  كلية العلوم        

 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

وحدة االختبارات والتقييم

هـ 1441الفصل الدراسي االول 

411جدول االختبارات الفصلية 

م7:00 هـ1441/3/24الخميسم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0504148201/مالك ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/24الخميساحص  2155406521احص م8:30   5 م 78أ 1مسلمي  الحيسوني فاروق

م7:00 هـ1441/3/24الخميساحص  2152982131احص م8:30   5 م 80أ 1ابودجين القريان ناصر دمحم   

م7:00 هـ1441/3/24الخميساحص  2156074132احص م8:30   5 م 79أ 1ابودجين القريان ناصر دمحم

م7:00 هـ1441/3/24الخميساحص  2167342214احص م8:30   5 م 71أ 1الرشيدى عبدهللا فهد عادل

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  2182729ريض 151م8:30   5 م 47ب 1بودبوس  الحبيب بن يوسف

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  2182138ريض 151م8:30   5 م 43ب 51 م 46ب 1بودبوس  الحبيب بن يوسف

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  3330924ريض 107م8:30   5 م 50ب 1محسن بن ناصر عبدهللا بندر

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  3333828ريض 107م8:30   5 م 49ب 1محسن بن ناصر عبدهللا بندر

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  3332416ريض 107م8:30   5 م 73ب 1طالبى   مالك

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  344412ريض 104م8:30   5 م 73ب 1طالبى   مالك

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  1692823ريض 104م8:30   5 م 75ب 1طالبى   مالك

م7:00 هـ1441/3/24الخميسم 5 م 25ب1احتياط 5 م 25ب1احتياط 0505375577/حازم ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  3331430ريض 107م8:30   5 م 9ب 1الصامت الحبيب دمحم بسام

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  3335530ريض 107م8:30   5 م 11ب 1سديقي احمد اشتياق سديقي احمد اخالق

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  3335330ريض 107م8:30   5 م 13ب 1سديقي احمد اشتياق سديقي احمد اخالق

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  3334928ريض 107م8:30   5 م 16أ 1الشرفى حسن دمحم الدين نجم

م7:00 هـ1441/3/24الخميسريض  3332634ريض 107م8:30   5 م 39ب 51 م 38ب 1السريهيد عبدهللا دمحم تركى

م7:00 هـ1441/3/24الخميسم 5 م 25ب1احتياط 0507434491/جميلي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م 142أأ 4 م 142أأ ابراهيم سعد عبدهللا الدريس6816344كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م 144أأ 4 م 144أأ ابراهيم سعد عبدهللا الدريس6821044كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م 146أأ 4 م 146أأ ابراهيم سعد عبدهللا الدريس7118342كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدم 4 م 78أ1احتياط 4 م 78أ1احتياط 0503260107/العبدالوهاب ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحداحص  1007495031بحث م8:30   4 م 2/80أب 4 م 3/80أب المشنانة حزام دمحم ابراهيم

م7:00 هـ1441/3/27األحداحص  1003601129بحث م8:30   4 م 18أب 4 م 1/80أب الشمرانى احمد معيض احمد

م7:00 هـ1441/3/27األحداحص  1002908834بحث م8:30   4 م 8أ 41 م 18أ 1عسكر عبدالعزيز السعيد سامح

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم  4216631كيم 101م8:30   4 م 21ب 1العندس صالح دمحم ناصر

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م 28ب 41 م 22ب 1اسامه دمحم عبيد الدهيش7118640كيم 101م8:30     

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م 28ب 41 م 23ب 1اسامه دمحم عبيد الدهيش6817142كيم 101م8:30     

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م 41ب 41 م 26ب 1احمد دمحم عويسي6821545كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م 27ب 1احمد دمحم عويسي7139630كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م1/45ب 1أحمد عقل عبدالفتاح أفسيسي33631كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م 40ب 1أحمد عقل عبدالفتاح أفسيسي34424كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م 48ب 1سيد زكي دمحمي أحمد33435كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م49ب 1سيد زكي دمحمي أحمد3428كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م 113أ 41 م 24ب 1عمار دمحم تيغزة6815042كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم  4387025كيم 101م8:30   4 م 111أ 1دمحم عبدالتواب عبدالستار أحمد

م7:00 هـ1441/3/27األحدم 4 م 78أ1احتياط 0599589666/توفيق ج/ مم8:30  

4 م 107أ 41 م 108ا 1

4 م 77أ 1

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م 109أ 41 م 110أ 1دمحم عبدالعاطى عبدالحميد هبيله6824642كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم  2328930كيم 101م8:30   4 م 97أ 1العنزى عوض مسعد عبدهللا

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم  4279329كيم 101م8:30   4 م 96أ 1العنزى عوض مسعد عبدهللا

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم  4279128كيم 101م8:30   4 م 95أ 1العنزى عوض مسعد عبدهللا

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م 99أ 41 م 100أ 1طيب عواق6818544كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م 71أ 41 م 70أ 1كريم يوسف حسن محمود6818242كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م 71أ 41 م 76أ 1كريم يوسف حسن محمود7232743كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم  2328325كيم 101م8:30   4 م 101أ41 م 102أ 1العويس عبدالمحسن عبدالعزيز احمد

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م 101أ41 م 75أ 1احمد عبدالعزيز عبدالمحسن العويس7119241كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م 74أ 41 م 72أ 1ضيف هللا دمحم ضيف هللا الضعيان6817645كيم 101م8:30  

دمحم عبدالعاطى عبدالحميد هبيله م7:00 هـ1441/3/27 68168كيم 101م8:30   44األحدكيم
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م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 4 م 73أ 1ضيف هللا دمحم ضيف هللا الضعيان7140021كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدم 4 م 78أ1احتياط 0505626442/الطليحي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 5 م 15أ 51 م 16أ 1سعد دمحم سعيد القحطانى6823341كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 5 م 9ب 51 م 13ب 1عبدالعزيز ابراهيم دمحم الواصل6822643كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 5 م 9ب 51 م 11ب 1عبدالعزيز ابراهيم دمحم الواصل6819444كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 5 م 37ب 1نبيل أحمد قاسم الزقري7649944كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 5 م 38ب 51 م 23ب 1نبيل أحمد قاسم الزقري6825142كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 5 م 25ب 51 م 39ب 1نبيل أحمد قاسم الزقري6824242كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 5 م 54ب 51 م 57ب 1نبيل أحمد قاسم الزقري7118041كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدم 5 م 25ب1احتياط 5 م 25ب1احتياط 0532361007/العومي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 5 م 46ب 1عبدالرازق الفكي حمدالنيل عبدالرزاق6813742كيم 101م8:30   5 م 43ب 1  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 5 م 47ب 1عبدالرازق الفكي حمدالنيل عبدالرزاق7118941كيم 101م8:30   5 م 43ب 1  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم  291279كيم 103م8:30   5 م 43ب 1عبدالرزاق حمدالنيل الفكي عبدالرازق

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 5 م 80أ 1عبدهللا دمحم مبارك الصويلح6821843كيم 101م8:30   5 م 71أ 1  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 5 م 71أ 51 م 79أ 1عبدهللا دمحم مبارك الصويلح6819743كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 5 م 73أ 51 م 78أ 1على دمحم عبدهللا السلمى7648841كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 5 م 49ب 1فهد احمد على الحارثى6822143كيم 101م8:30   5 م 50ب 1  

م7:00 هـ1441/3/27األحدكيم 5 م 75ب 51 م 73ب 1سعد دمحم شباب الشهرى6817945كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1441/3/27األحدم 5 م 25ب1احتياط 0502220816/مرتضى ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  177329ريض 203م8:30   4 م 21ب 1عالم   محفوظ     

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2412026ريض 106م8:30   4 م 22ب 1عالم   محفوظ     

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  1301134ريض 203م8:30   4 م 23ب 1عالم   محفوظ     

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2329724ريض 106م8:30   4 م 28ب 1عالم   محفوظ     

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2179536ريض 106م8:30   4 م 26ب 1غارييف   مباريز 4 م 41ب 1    

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2179135ريض 106م8:30   4 م 27ب 1غارييف   مباريز 4 م 41ب 1    

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2332310ريض 106م8:30   4 م 41ب 1المطيرى المحلسى خليفه ناصر بندر

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2329914ريض 106م8:30   4 م 113أ 1الشهرى صالح حسن منصور

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2330515ريض 106م8:30   4 م 113أ 1الشهرى صالح حسن منصور

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  7423814ريض 205م8:30   4 م 111أ 1بشر احمد دمحم مصطفى

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض 4 م 48ب 41 م 40ب 1شاه دمحم2181127ريض 106م8:30  

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض 4 م 1/45ب 1شاه دمحم2330929ريض 106م8:30       

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2331713ريض 106م8:30   4 م 48ب 1دمحم شاه

م7:00 هـ1441/3/28األثنينم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0504148201/مالك ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  175735ريض 203م8:30   4 م 100أ 41 م 97أ 1بونخل   مسعود   

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  175335ريض 203م8:30   4 م 100أ 41 م 96أ 1بونخل   مسعود   

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  176937ريض 203م8:30   4 م 100أ 41 م 95أ 1دشموخ  صادق شريف   

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2179736ريض 106م8:30   4 م 102أ 41 م 101أ 1الغامدى شفلوت ال حسن ناصر دمحم   

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2331530ريض 106م8:30   4 م 75أ 1الالذقاني محمود دمحم وليد

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  7423213ريض 205م8:30   4 م 74أ 1الالذقاني محمود دمحم وليد

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2332129ريض 106م8:30   4 م 70أ 1المهدى على السيد عماد

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2179935ريض 106م8:30   4 م 72أ 41 م 70أ 1الوريمى  الهاشمى نبيل

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  3310831ريض 106م8:30   4 م 72أ 41 م 71أ 1الوريمى  الهاشمى نبيل

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2181343ريض 106م8:30   4 م 73أ 41 م 76أ 1دملخي  خليل مصطفى

م7:00 هـ1441/3/28األثنينم 4 م 107أ1احتياط 0500164981/عوض الشمراني ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2330729ريض 106م8:30   5 م 71أ 1صدراوى احمد دمحم حسين

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2180931ريض 106م8:30   5 م 78أ 1صدراوى احمد دمحم حسين

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  172030ريض 106م8:30   5 م 79أ 1جاللي دمحم البوصيرى دمحم

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2179331ريض 106م8:30   5 م 80أ 1جاللي دمحم البوصيرى دمحم

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  5169330ريض 106م8:30   5 م 46ب 1بوزفور  دمحم بن فتحي

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2331330ريض 106م8:30   5 م 47ب 1بوزفور  دمحم بن فتحي
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م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  3336226ريض 106م8:30   5 م 43ب 1سليمان بن  دمحم بن مراد

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2331131ريض 106م8:30   5 م 49ب 1سليمان بن  دمحم بن مراد

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2180130ريض 205م8:30   5 م 13ب 1جوشيدين   هللا احسان  جي ام تي

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  7423532ريض 106م8:30   5 م 11ب 1جوشيدين   هللا احسان  جي ام تي

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2330132ريض 106م8:30   5 م 39ب 51 م 38ب 1بشار  التومي بن عماد

م7:00 هـ1441/3/28األثنينريض  2330331ريض 106م8:30   5 م 9ب 1بشار  التومي بن عماد

م7:00 هـ1441/3/28األثنينم 5 م 25ب1احتياط 5 م 25ب1احتياط 0599589666/توفيق ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/29الثالثاءريض  7210534ريض 244م8:30   4 م 22ب 41 م 21ب 1شراري  حميد احمد

م7:00 هـ1441/3/29الثالثاءريض  3267323ريض 244م8:30   4 م 22ب 1شراري  حميد احمد

م7:00 هـ1441/3/29الثالثاءريض  1300930ريض 244م8:30   4 م 23ب 1الزهيرى  عبدالعزيز دمحم

م7:00 هـ1441/3/29الثالثاءريض  1148829ريض 244م8:30   4 م 113أ 1الزهيرى  عبدالعزيز دمحم

م7:00 هـ1441/3/29الثالثاءريض  197815ريض 244م8:30   4 م 28ب 1بالل سالم احمد المنجى

م7:00 هـ1441/3/29الثالثاءريض  7210730ريض 244م8:30   4 م 26ب 1عسيرى اليزيدى عبدهللا علي منصور

م7:00 هـ1441/3/29الثالثاءريض  179737ريض 244م8:30   4 م 41ب 41 م 27ب 1عسيرى اليزيدى عبدهللا علي منصور

م7:00 هـ1441/3/29الثالثاءريض  2591132ريض 244م8:30   4 م 1/45ب 1سديقي احمد اشتياق سديقي احمد اخالق

م7:00 هـ1441/3/29الثالثاءريض  7210919ريض 244م8:30   4 م 48ب 1صدراوى احمد دمحم حسين

م7:00 هـ1441/3/29الثالثاءريض  7322516ريض 244م8:30   4 م 49ب 1صدراوى احمد دمحم حسين

م7:00 هـ1441/3/29الثالثاءريض  5408517ريض 244م8:30   4 م40ب 1الشنيفي حمد صالح يوسف

م7:00 هـ1441/3/29الثالثاءم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0501720701/طارق محروس ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/29الثالثاءريض  7163044ريض 211م8:30   4 م 100أ 41 م 97أ 1بوعزيز  سالم بن المنصف

م7:00 هـ1441/3/29الثالثاءريض  7153552ريض 211م8:30   4 م 96أ 41 م 95أ 1بوعزيز  سالم بن المنصف

م7:00 هـ1441/3/29الثالثاءريض  2950635ريض 244م8:30   4 م 75أ 1جوشيدين   هللا احسان  جي ام تي

م7:00 هـ1441/3/29الثالثاءريض  3735230ريض 244م8:30   4 م 70أ 1جاللي دمحم البوصيرى دمحم

م7:00 هـ1441/3/29الثالثاءم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0532361007/العومي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءريض  5713529ريض 254م8:30   4 م 21ب 1عبدالواحد  حمده بن دمحم   

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءريض  5713329ريض 254م8:30   4 م 22ب 1عبدالواحد  حمده بن دمحم   

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءريض  7503939ريض 254م8:30   4 م 23ب 1عبدالواحد  حمده بن دمحم 4 م 28ب 1     

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءريض  181330ريض 254م8:30   4 م 26ب 1بشر احمد دمحم مصطفى   

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءريض  383426ريض 131م8:30   4 م 27ب 1السلمان دمحم عبدالرحمن سلمان   

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءريض  556714ريض 131م8:30   4 م 1/45ب 1الشنيفي حمد صالح يوسف   

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءريض  5162811ريض 131م8:30   4 م 1/45ب 1الشنيفي حمد صالح يوسف   

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءم 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0502220816/مرتضى ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءريض  180834ريض 254م8:30   4 م 100أ 1عبيدات دمحم على سليم 4 م 101أ 1     

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءريض  180444ريض 254م8:30   4 م 96أ 1حسين اختر بت رضوان 4 م 95أ 1     

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءريض  180244ريض 254م8:30   4 م 97أ 1حسين اختر بت رضوان 4 م 95أ 1  

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءم 4 م 107أ1احتياط 0500164981/عوض الشمراني ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءحين   3681414حين 103م8:30   5 م 46ب 1العنزى خلف مشاى خالد   

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءحين   3990719حين 103م8:30   5 م 47ب 1الغانم عبدالرحمن عبدهللا خالد   

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءحين   3681612حين 103م8:30   5 م 47ب 1الغانم عبدالرحمن عبدهللا خالد   

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءحين   7141417حين 103م8:30   5 م 49ب 1الواصل عبدالرحمن حمد صالح   

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءحين   517839حين 103م8:30   5 م 43ب 1عمر  صالح دمحم نبيل

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءحين   7132223حين 103م8:30   5 م 78أ 1البشر ناصر فهد دمحم   

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءحين   2912127حين 103م8:30   5 م 79أ 1احمد السيد احمد السيد

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءحين   3371825حين 103م8:30   5 م 80أ 1الرفاعى هللا بركه فهد عبدالواحد   

م7:00 هـ1441/3/30االربعاءم 5 م 25ب1احتياط 0507434491/جميلي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص  3327634336احص م8:30   4 م 49ب 42 م 48ب 2رمضان احمد ناجي مجدي

م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص  3327634530احص م8:30   4 م 123أأ 4 م 126أأ عبدالقادر  عبدهللا دمحم

م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص 4 م 144أأ 4 م 142أأ دمحم الشتاوي رحائمه1096706365احص م8:30  

م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص 4 م 144أأ 4 م 146أأ دمحم الشتاوي رحائمه1096852966احص م8:30  

م7:00 هـ1441/4/1الخميسم 4 م 107أ1احتياط 0551155308/األمين ج/ مم8:30  
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م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص 4 م 22ب 41 م 21ب 1دمحم عبدهللا عبدالقادر1096703765احص م8:30  

م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص 4 م 26ب 41 م 23ب 1دمحم عبدهللا عبدالقادر1096706767احص م8:30  

4 م 40ب 41 م 1/45ب 1

4 م 28ب 1

4 م 113أ 41 م 24ب 1

4 م 111أ 1

م7:00 هـ1441/4/1الخميسم 4 م 107أ1احتياط 0507434491/جميلي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص 4 م 100أ 41 م 97أ 1عبدالحكيم عبدالمحسن ابابطين1096709753احص م8:30     

م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص 4 م 95أ 41 م 96أ 1عبدالحكيم عبدالمحسن ابابطين1096708564احص م8:30  

م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص  1457133623احص م8:30   4 م 101أ 1بنور  دمحم خالد

4 م 76أ 41 م 75أ 1

4 م 102أ 1   

4 م 71أ 41 م 70أ 1

4 م 102أ 1   

م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص 4 م 73أ 1 4 م 72أ 1خالد دمحم بنور1097618147احص م8:30  

م7:00 هـ1441/4/1الخميسم 4 م 107أ1احتياط 0503156165/العبيدي ج/ مم8:30  

م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص 5 م 23ب 51 م 11ب 1حبيب على اسماعيل1096705564احص م8:30  

م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص 5 م 13ب 51 م 9ب 1حبيب على اسماعيل1096713965احص م8:30  

5 م 38ب 51 م 37ب 1

5 م 39ب 1

م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص 5 م 71أ 51 م 78أ 1عبدالرزاق عبدالغفار1096714561احص م8:30  

م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص 5 م 80أ 1عبدالرزاق عبدالغفار1096710163احص م8:30   5 م 79أ 1  

م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص 5 م 46ب 1عبدالرزاق عبدالغفار1096704964احص م8:30   5 م 47ب 1  

م7:00 هـ1441/4/1الخميسم 5 م 25ب1احتياط 5 م 25ب1احتياط 0505626442/الطليحي ج/ مم8:30  

يعتمد ،،             وكيل الكلية للشؤون األكاديمية                   يعتمد ،،    وكيل الكلية للشؤون الخدمية والمقررات الخدمية         

سليمان بن يوسف العمر/ د ناصر بن ابراهيم التركي/ د 

م8:30 م7:00  هـ1441/4/1   الخميس احص

خالد دمحم بنور1096710964احص 

وسام دمحم الجديدي 66 67041 109احص 

م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص م8:30  

خالد دمحم بنور1096710566احص م8:30

م7:00  هـ1441/4/1   الخميس احص

م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص   

االسعد عبدهللا الهادي مشيري 64 67059 109احص  م8:30

م7:00 هـ1441/4/1الخميساحص ابراهيم على حسن نفيسه1096698165احص م8:30  

0114671699/هاتف األسعاف  0114670950/ هاتف األمن والسالمه 


