
كلية العلوم        

  وكالة الكلية للشؤون األكاديمية 

وحدة االختبارات والتقييم




 هـ  1442الفصل الدراسي الثاني 

423جدول الموحد لالختبارات الفصلية للفصل الدراسي الصيفي 

خاليومقسم 2 مراقب1 مراقب2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررإىلمنالتاري    

االثنيننبت
هـ1442/10/26

م2021/6/7
خالد اميننبتأحمد العبيدينبت5 م38ب 51 م37ب 1يحي البدوي140185947حدق م12:00 ص10:00

االربعاءاحص
هـ1442/10/28

م2021/6/9
مازن  زين الديناحص126معمل أأمازن  زين الدين43919419احص ص10:00ص8:00

الخميسفيز
هـ1442/10/29

م2021/6/10
ابراهيم المهنافيزرياض الزهرانيفيز4 م27ب 41 م26ب 1محمد الصالحي102177547فيز م12:00 ص10:00

االحدريض
هـ1442/11/3

 م2021/6/13
سعد الحميدانجيوعبدالعزيز الشهريجيو4م146أأ 4م148أأ منصور الشهري254175251ريض م12:00 ص10:00

االحدحين
هـ1442/11/3

 م2021/6/13
وليد الدهمشحين5 م37ب 1صالح الواصل10911427حين م2:00م12:00 

االحداحص
هـ1442/11/3

 م2021/6/13
طارق محروساحص4م148أأ طارق محروس324184730احص م2:30م1:00

االثنيناحص
هـ1442/11/4

 م2021/6/14
مازن  زين الديناحص4م146أأ مازن  زين الدين223177128احص ص11:30ص10:00

االثنينكيم
هـ1442/11/4

 م2021/6/14
محمد جعفركيم6 م 1أ فهد الحارثي10119840كيم م2:00م12:00 

االثنينكيم
هـ1442/11/4

 م2021/6/14
احمد الدوسريكيم6 م 2أ فهد الحارثي10121839كيم م2:00م12:00 

االثنينكيم
هـ1442/11/4

 م2021/6/14
اسامة الدهيشكيم6 م 3أ اسامة الدهيش10121340كيم م2:00م12:00 

االثنينكيم
هـ1442/11/4

 م2021/6/14
عبدالناصر كراميكيم6 م 4أ عبدهللا العريفي10122834كيم م2:00م12:00 

االثنينكيم
هـ1442/11/4

 م2021/6/14
محمد هشتانكيم6 م 1ب محمد هشتان101166931كيم م2:00م12:00 

االثنينريض
هـ1442/11/4

 م2021/6/14
امحمد الذهبيريض4 م144أأ امحمد الذهبي372184325ريك م3:00م1:00

الثالثاءفيز
هـ1442/11/5

 م2021/6/15
عبدهللا الضويانفيز4 م97أ 1عبدهللا الضويان10915019فيز م2:15م12:15 

الثالثاءاحص
هـ1442/11/5

 م2021/6/15
راجا كريشناننبتبون مورقاننبت4 م27ب 41 م26ب 1عادل الرشيدي122174748بحث م4:30م3:00

االربعاءاحص
هـ1442/11/6

 م2021/6/16
منصور شراحيلياحص4 م148أأمنصور شراحيلي10912834احص م2:00م12:00 

االربعاءاحص
هـ1442/11/6

 م2021/6/16
طارق محروس السيد السيداحص4 م146أأطارق محروس السيد السيد109168115احص م2:00م12:00 

االربعاءريض
هـ1442/11/6

 م2021/6/16
راجا كريشناننبتبون مورقاننبت4م146أأ 4م148أأ مسعود  بونخل203184954ريض م6:00م4:00

الخميسكيم
هـ1442/11/7

 م2021/6/17
عاصم بركاتكيم6 م 1أ عاصم بركات10915645كيم م2:00م12:00 

الخميسفيز
هـ1442/11/7

 م2021/6/17
هادي القحطانيفيز6 م2أ هادي القحطاني103185349فيز م2:00م12:00 

الخميسكيم
هـ1442/11/7

 م2021/6/17
محمد النويهيكيم5 م37ب 1محمد النويهي442177929كيم م3:00م2:00

الخميساحص
هـ1442/11/7

 م2021/6/17
احمد الشمرانياحص4 م26ب 1احمد الشمراني213184518بحث م5:30م4:00

االسبوع الرابع

ي1442جدول الموحد لألختبارات الفصلية للعام 
ـه الفصل الدراسي الصيفر

االسبوع الثالث



كلية العلوم        

  وكالة الكلية للشؤون األكاديمية 

وحدة االختبارات والتقييم




 هـ  1442الفصل الدراسي الثاني 

423جدول الموحد لالختبارات الفصلية للفصل الدراسي الصيفي 

االحدفيز
هـ1442/11/10

 م2021/6/20
عبدالرحمن عزتكيمنصار العاصميفيز4 م27ب 41 م26ب 1محمد ابو الريش201185648فيز م6:00م4:00

االثنيناحص
هـ1442/11/11

 م2021/6/21
عبدهللا الشيحهاحص4م148أأ عبدهللا الشيحه436174932احص م3:00م1:00

االثنينريض
هـ1442/11/11

 م2021/6/21
احمد العبدالوهابكيمجميل حمودحين4 م144أأ 4 م146أأ بندر المطيري244185154ريض م3:00م1:00

االربعاءكيم
هـ1442/11/13

 م2021/6/23
عبدهللا العريفيكيم5 م37ب 1عبدهللا العريفي436194325كيم م3:00م1:00

االثنيناحص
هـ1442/11/18

 م2021/6/28
مازن  زين الديناحص126معمل أأمازن  زين الدين43919419احص ص10:00ص8:00

االربعاءاحص
هـ1442/11/20

 م2021/6/30
مازن  زين الديناحص4م146أأ مازن  زين الدين223177128احص ص11:30ص10:00

الخميساحص
هـ1442/11/21

 م2021/7/1
احمد الشمرانياحص4 م26ب 1احمد الشمراني213184518بحث م5:30م4:00

االحداحص
هـ1442/11/24

 م2021/7/4
طارق محروساحص4م148أأ طارق محروس324184730احص م2:30م1:00

األثنيناحص
هـ1442/11/25

 م2021/7/5
منصور شراحيلياحص4 م148أأمنصور شراحيلي10912834احص م2:00م12:00 

األثنيناحص
هـ1442/11/25

 م2021/7/5
طارق محروس السيد السيداحص4 م146أأطارق محروس السيد السيد109168115احص م2:00م12:00 

االثنينريض
هـ1442/11/25

 م2021/7/5
امحمد الذهبيريض4 م144أأ امحمد الذهبي372184325ريك م3:00م1:00

الثالثاءاحص
هـ1442/11/26

 م2021/7/6
ايمن عبدالغفاركيمحسام تفاحةجيو4 م27ب 41 م26ب 1عادل الرشيدي122174748بحث م4:30م3:00

0114671699/هاتف األسعاف  0114670950/  األمن والسالمه 

                  يعتمد ،،    وكيل الكلية للشؤون الفنية والمقررات الخدميةيعتمد ،،             وكيل الكلية للشؤون األكاديميةيعتمد،،

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

االسبوع الخامس

االسبوع السادس

االسبوع السابع


