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2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررإلىمن التاريخاليومقسماالمتحان

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096091442حين م8:30   4 م 146أأ 4 م 142أأ باري  أحمد بالل

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096138441حين م8:30   4 م 142أأ باري  أحمد بالل

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096088842حين م8:30   4 م 144أأ محمود محمد حسام احمد

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096090444حين م8:30   4 م 146أأ 4 م 144أأ محمود محمد حسام احمد

م7:00 هـ1440/7/10األحدمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0599589666/احمد توفيق ج/ م45م8:30  

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096090038حين م8:30   4 م 22ب 41 م 21ب 1على احمد محمد اشرف

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096091241حين م8:30   4 م 22ب 41 م 23ب 1على احمد محمد اشرف

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني   1096093235حين م8:30   رانا محبوب شاهد 4 م 26ب 1 

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني   1096089438حين م8:30   رانا محبوب شاهد 4 م 41ب 41 م27ب 1 

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096089035حين م8:30   4 م 30ب 41 م 28ب 1منصور  الجيالني االمجد

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096089639حين م8:30   4 م 49ب 41 م 48ب 1حراث  بلقاسم بن عبدالحليم

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096091030حين م8:30   4 م 1/45ب 1حزين مرسى نبيل وائل

م7:00 هـ1440/7/10األحدمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0500164981/عوض الشمراني ج/ م46م8:30  

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096093441حين م8:30   4 م 113أ 41 م 24ب 1حسين ربه عبد عبيد حسام

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096092024حين م8:30   4 م 102أ 41 م 101أ 1انصارى  ثاقب قيصر

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096138841حين م8:30   4 م 100أ 41 م 99أ 1انصارى ثاقب قيصر

م7:00 هـ1440/7/10األحداحصالثاني 4 م 96أ 41 م 97أ 1حبيب علي اسماعيل1006427537احص م8:30  

م7:00 هـ1440/7/10األحداحصالثاني 4 م 96أ 41 م 95أ 1محمد ناصر القريان ابو دجين1006640739احص م8:30  

م7:00 هـ1440/7/10األحدمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0502220816/مرتضى ج/ م47م8:30  

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096089838حين م8:30   5 م 43ب 51 م 46ب 1عمر  صالح محمد نبيل

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096093639حين م8:30   5 م 43ب 51 م 47ب 1عمر  صالح محمد نبيل

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096139443حين م8:30   5 م 50ب 51 م 49ب 1الفرح  ابو محمد

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096094037حين م8:30   5 م 73ب 51 م 71ب 1عبدالوارث  عبدالمعز عبدالوهاب

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096090240حين م8:30   5 م 78أ 51 م 80أ 1طه ابو طايع محمود نائل

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096093838حين م8:30   5 م 78أ 51 م 79أ 1طه ابو طايع محمود نائل

م7:00 هـ1440/7/10األحدمالثاني 5 م 25ب1احتياط 0551155308/األمين ج/ م48م8:30  

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096089243حين م8:30   5 م 9ب 51 م 13ب 1كليخان  فاروق محمد

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096090643حين م8:30   5 م 9ب 51 م 11ب 1كليخان  فاروق محمد

م7:00 هـ1440/7/10األحدحينالثاني  1096094238حين م8:30   5 م 39ب 51 م 38ب 1البشر ناصر فهد محمد

م7:00 هـ1440/7/10األحدمالثاني 5 م 25ب1احتياط 050315615/احمد العبيدي ج/ م49م8:30  

الشهري الثاني
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م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  6562824فيز 104م8:30   4 م 21ب 1عبدالحليم قاسم انور محمد

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  2042229فيز 104م8:30   4 م 22ب 1عبدالحليم قاسم انور محمد

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  3594823فيز 104م8:30   4 م 23ب1السلمان محمد عبدالرحمن صالح

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  2040625فيز 104م8:30   4 م 28ب1السلمان محمد عبدالرحمن صالح

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  2042031فيز 104م8:30   4 م 26ب1الظفيري سيحان محارب عبدهللا

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  2041624فيز 104م8:30   4 م 41ب 1الظفيري سيحان محارب عبدهللا

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  2058130فيز 104م8:30   4 م 27ب 1العضيب عبدهللا ناصر عبدهللا

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  2058516فيز 104م8:30   4 م 1/45ب 1ابداح عبداللطيف احمد محمد

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  3236518فيز 104م8:30   4 م 1/45ب 1ابداح عبداللطيف احمد محمد

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  99316فيز 102م8:30   4 م 48ب 1عبدالكريم محمد صالح عبدالحى

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  3597126فيز 102م8:30   4 م 49ب1ماضي محمد محمود محسن

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  3663218فيز 102م8:30   4 م 40ب 1ماضي محمد محمود محسن

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  4785724فيز 104م8:30   4 م 24ب 1عبدالقادر محمد حامد عمر

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  2057524فيز 104م8:30   4 م 113أ 1عبدالقادر محمد حامد عمر

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  2057723فيز 104م8:30   4 م 111أ 1عبدالقادر محمد حامد عمر

م7:00 هـ1440/7/11األثنينمالثاني 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0504122826/احمد مهروسه ج/ م50م8:30  

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  2040425فيز 104م8:30   4 م 97أ 1الدوسرى راشد حمد محمد

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  2040820فيز 104م8:30   4 م 96أ 1الدوسرى راشد حمد محمد

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  2041824فيز 104م8:30   4 م 95أ 1الدوسرى راشد حمد محمد

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  3594621فيز 104م8:30   4 م 74أ 1السويدان ابراهيم عبدالرزاق حامد

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  2042524فيز 104م8:30   4 م 100أ 1قزار   خالد

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  2058320فيز 104م8:30   4 م 101أ 1قزار   خالد

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  2042718فيز 104م8:30   4 م 102أ 1البريثن حمد عبدالعزيز حمد

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  3595019فيز 104م8:30   4 م 71أ 1البسام ابراهيم عبدالرحمن عبدهللا

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  2057917فيز 104م8:30   4 م 72أ 1الهزاع زيد ناصر عبدالعزيز

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  3236318فيز 104م8:30   4 م 73أ 1بركات محمد عبدالفتاح ثابت

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  3601812فيز 104م8:30   4 م 75أ 1فريدالدين  الدين شهاب محمد

م7:00 هـ1440/7/11األثنينفيزالثاني  204108فيز 104م8:30   4 م 75أ 1فريدالدين  الدين شهاب محمد

م7:00 هـ1440/7/11األثنينمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0501720701/طارق محروس ج/ م51م8:30  

م7:00 هـ1440/7/12الثالثاءفيزالثاني  211622فيز 105م8:30   4 م 21ب 1ماضي محمد محمود محسن

م7:00 هـ1440/7/12الثالثاءفيزالثاني  832522فيز 105م8:30   4 م 22ب 1على محمد العاقب ابراهيم

م7:00 هـ1440/7/12الثالثاءفيزالثاني  3593324فيز 105م8:30   4 م 23ب 1على محمد العاقب ابراهيم

م7:00 هـ1440/7/12الثالثاءفيزالثاني  3593020فيز 105م8:30   4 م 28ب 1على محمد العاقب ابراهيم

م7:00 هـ1440/7/12الثالثاءفيزالثاني  5111624فيز 201م8:30   4 م 95أ 1بالنصيب  الطيب بن نبيل
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م7:00 هـ1440/7/12الثالثاءفيزالثاني 4 م 27ب 1حسين طرابلسي3596933فيز 101م8:30  

م7:00 هـ1440/7/12الثالثاءفيزالثاني 4 م 26ب 1حسين طرابلسي6461719فيز 101م8:30  

م7:00 هـ1440/7/12الثالثاءفيزالثاني  6462011فيز 101م8:30   4 م 41ب 1داود ال سعد عبدالعزيز سعد

م7:00 هـ1440/7/12الثالثاءمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0504122826/احمد مهروسه ج/ م52م8:30  

م7:00 هـ1440/7/12الثالثاءفيزالثاني  6613534فيز 201م8:30   4 م 97أ 41 م 96أ 1عبدالكريم محمد صالح عبدالحى

م7:00 هـ1440/7/12الثالثاءفيزالثاني 4 م 97أ 1ابوبكر صديق105916فيز 201م8:30  

م7:00 هـ1440/7/12الثالثاءفيزالثاني  3017413فيز 101م8:30   4 م 1/45ب 1االصبحى القادر عبد علي بندر

م7:00 هـ1440/7/12الثالثاءفيزالثاني  4993815فيز 101م8:30   4 م 48ب 1قزار   خالد

م7:00 هـ1440/7/12الثالثاءفيزالثاني  3286113فيز 101م8:30   4 م 49ب 1قايد حمود مبخوت سيف

م7:00 هـ1440/7/12الثالثاءفيزالثاني  4664714فيز 101م8:30   4 م 49ب 1قايد حمود مبخوت سيف

م7:00 هـ1440/7/12الثالثاءفيزالثاني  6448720فيز 101م8:30   4 م 40ب 1قايد حمود مبخوت سيف

م7:00 هـ1440/7/12الثالثاءمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0503260107/العبدالوهاب ج/ م53م8:30  

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6094444كيم 109م8:30   4 م 142أأ ابراهيم عبداللطيف عبدالنبى اسامه

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6097030كيم 109م8:30   4 م 142أأ ابراهيم عبداللطيف عبدالنبى اسامه

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6139841كيم 109م8:30   4 م 144أأ ابراهيم عبداللطيف عبدالنبى اسامه

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6097438كيم 109م8:30   4 م 146أأ ابراهيم عبداللطيف عبدالنبى اسامه

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6095839كيم 109م8:30   4 م49ب 41 م 48ب 1الماجد عبدهللا محمد عبدهللا

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0503156165/العبيدي ج/ م54م8:30  

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6096642كيم 109م8:30   4 م 24ب 41 م 21ب 1الهمشري محمد عبدالمنعم هاني

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6096839كيم 109م8:30   4 م 24ب 41 م 22ب 1الهمشري محمد عبدالمنعم هاني

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6140743كيم 109م8:30   4 م 28ب 41 م 23ب 1الهمشري محمد عبدالمنعم هاني

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6095040كيم 109م8:30   4 م 41ب 41 م 26ب 1العنزى عوض مسعد عبدهللا

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6096243كيم 109م8:30   4 م 41ب 41 م 27ب 1العنزى عوض مسعد عبدهللا

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6096430كيم 109م8:30   4 م75أ 1بركات السيد محمود عاصم

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6095238كيم 109م8:30   4 م 40ب 41 م 1/45ب 1الماجد عبدهللا محمد عبدهللا

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0599589666/احمد توفيق ج/ م55م8:30  

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6097837كيم 109م8:30   4 م 111أ 41 م 113أ 1عطا السيد محمدي ايمن

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6098239كيم 109م8:30   4 م 109أ 41 م 110أ 1عطا السيد محمدي ايمن

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6095438كيم 109م8:30   4 م100أ 41 م 97أ 1الصبيحي محمد محمد حسن

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6097235كيم 109م8:30   4 م 99أ 41 م 96أ 1الصبيحي محمد محمد حسن

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6097638كيم 109م8:30   4 م 99أ 41 م 95أ 1الصبيحي محمد محمد حسن

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءريضالثاني 4 م 70أ 1برهان الحلواني1156422825عال م8:30  

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءريضالثاني 4 م 71أ 1برهان الحلواني1156475325عال م8:30  

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0500164981/عوض الشمراني ج/ م56م8:30  
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م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6098037كيم 109م8:30   5 م 11ب 1الشويمان السالم شويمان سالم 5 م 9ب 1  

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6140045كيم 109م8:30   5 م 13ب 1الشويمان السالم شويمان سالم 5 م 9ب 1  

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6094842كيم 109م8:30   5 م 47ب 51 م 46ب 1النويهى عبدالوهاب حسن محمد

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6094632كيم 109م8:30    5 م 80أ 1التركى تركى محمد تركى

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6095638كيم 109م8:30   5 م 73أ 51 م 79أ 1التركى تركى محمد تركى

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءكيمالثاني  6096044كيم 109م8:30   5 م 73أ 51 م 78أ 1التركى تركى محمد تركى

م7:00 هـ1440/7/13االربعاءمالثاني 5 م 25ب1احتياط 0505626442/الطليحي ج/ م57م8:30  

م7:00 هـ1440/7/14الخميسريضالثاني  47730ريض 204م8:30   4 م 21ب 1قديرى محمد على الحسين

م7:00 هـ1440/7/14الخميسريضالثاني  3476324ريض 204م8:30   4 م 22ب 1الدريهم عبدهللا زيد فيصل

م7:00 هـ1440/7/14الخميسريضالثاني  1583536ريض 204م8:30   4 م 23ب 1الدريهم عبدهللا زيد فيصل

م7:00 هـ1440/7/14الخميسريضالثاني  552235ريض 204م8:30   4 م 41ب 41 م 26ب 1مسلوب  عثمان السعيد

م7:00 هـ1440/7/14الخميسريضالثاني  555236ريض 204م8:30   4 م 41ب 41 م 27ب 1مسلوب  عثمان السعيد

م7:00 هـ1440/7/14الخميسريضالثاني  2055921ريض 204م8:30   4 م 28ب 1غارييف   مباريز

م7:00 هـ1440/7/14الخميسريضالثاني  1700117ريض 204م8:30   4 م 48ب 1خواجه  ظفراي خواجه

م7:00 هـ1440/7/14الخميسريضالثاني  554118ريض 204م8:30   4 م 49ب 1بونخل   مسعود

م7:00 هـ1440/7/14الخميسريضالثاني  1935242ريض 204م8:30   4 م 40ب 41 م 1/45ب 1دشموخ  صادق شريف

م7:00 هـ1440/7/14الخميسمالثاني 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0505375577/حازم ج/ م58م8:30  

م7:00 هـ1440/7/14الخميسريضالثاني  555638ريض 204م8:30   4 م 113أ 41 م 24ب 1الوريمى  الهاشمى نبيل

م7:00 هـ1440/7/14الخميسريضالثاني  3043532ريض 209م8:30   4 م 97أ 1الحلواني  سالم بن برهان

م7:00 هـ1440/7/14الخميسريضالثاني  4211514ريض 209م8:30   4 م 99أ 1دملخي  خليل مصطفى

م7:00 هـ1440/7/14الخميساحصالثاني 4 م 123أأ 4 م 126أأ مجدي ناجي رمضان3286588436احص م8:30  

م7:00 هـ1440/7/14الخميساحصالثاني 4 م49ب 42 م48ب 2مجدي ناجي رمضان3286588631احص م8:30  

م7:00 هـ1440/7/14الخميساحصالثاني 4 م118أأ 4 م110أأ مجدي ناجي رمضان3286611936احص م8:30  

م7:00 هـ1440/7/14الخميسمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0501720701/طارق محروس ج/ م59م8:30  

م7:00 هـ1440/7/14الخميسكيحالثاني  6125كيح 101م8:30   5 م 78أ 1داود محمد سعد محمد

م7:00 هـ1440/7/14الخميسكيحالثاني  416510كيح 101م8:30   5 م 78أ 1عطايا عطايا شكرى فريد

م7:00 هـ1440/7/14الخميسكيحالثاني  814214كيح 101م8:30   5 م 71أ 1الربع  عبدالعزيز سمير محمد

م7:00 هـ1440/7/14الخميسكيحالثاني  3693120كيح 101م8:30   5 م 79أ 1الجعفرى ا احمد عبدالعزيز

م7:00 هـ1440/7/14الخميسكيحالثاني  3774018كيح 101م8:30   5 م 80أ 1الدين محي   مرتضى

م7:00 هـ1440/7/14الخميسمالثاني 5 م 25ب1احتياط 0502220816/مرتضى ج/ م60م8:30  

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6229041كيم 101م8:30   6 م 1ب الزقري قاسم أحمد نبيل

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  366079كيم 101م8:30   6 م 1ب الزقري قاسم أحمد نبيل

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  1627كيم 101م8:30   6 م 1ب الزقري قاسم أحمد نبيل

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  4664910كيم 101م8:30   6 م 1ب الزقري قاسم أحمد نبيل
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م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  5316420كيم 101م8:30   6 م 2ب محمود حسن يوسف كريم

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6223642كيم 101م8:30   6 م 2ب محمود حسن يوسف كريم

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  3773522كيم 101م8:30   6 م 3ب العنزى عوض مسعد عبدهللا

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  4559517كيم 101م8:30   6 م 3ب يحيى محمد المرغنى عادل

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني 6 م 3ب عادل الميرغني محمد يحيى1609كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني 6 م 3ب عادل الميرغني محمد يحيى15613كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني 6 م 3ب عادل الميرغني محمد يحيى304449كيم 103م8:30  

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6229342كيم 101م8:30   6 م 4ب عويسي  محمد احمد

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  2014815كيم 101م8:30   6 م 4ب الغامدى بنان على عبدالعزيز

م7:00 هـ1440/7/17األحدمالثاني 6الدور األول م 0503156165/العبيدي ج/ م61م8:30  

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6224921كيم 101م8:30   6 م 1أ الدريس عبدهللا سعد ابراهيم

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6230141كيم 101م8:30   6 م 1أ الدريس عبدهللا سعد ابراهيم

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  5317023كيم 101م8:30   6 م 2أ الدريس عبدهللا سعد ابراهيم

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6218243كيم 101م8:30   6 م 2أ افسيسي عبدالفتاح عقل أحمد

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6218841كيم 101م8:30   6 م 3أ 6 م 3أ افسيسي عبدالفتاح عقل أحمد

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6225244كيم 101م8:30   6 م 4أ 6 م 4أ القحطانى سعيد محمد سعد

م7:00 هـ1440/7/17األحدمالثاني 6الدور األول م 0503260107/العبدالوهاب ج/ م62م8:30  

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6221542كيم 101م8:30   4 م 21ب 1الدهيش عبيد محمد اسامه 4 م 23ب 1         

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6229742كيم 101م8:30   4 م 22ب 1الدهيش عبيد محمد اسامه 4 م 23ب 1         

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6223342كيم 101م8:30   4 م 41ب 41 م 26ب1الصويلح مبارك محمد عبدهللا

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6224241كيم 101م8:30   4 م 41ب 41 م 27ب 1الصويلح مبارك محمد عبدهللا

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6228442كيم 101م8:30   4 م 48ب 41 م 40ب 1تيغزة  محمد عمار

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6228744كيم 101م8:30   4 م 49ب 41 م 1/45ب 1تيغزة  محمد عمار

م7:00 هـ1440/7/17األحدمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0500164981/عوض الشمراني ج/ م63م8:30  

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6213040كيم 101م8:30   4 م 113أ 41 م 24ب 1عبدالرزاق الفكي عبدالرازق

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6217944كيم 101م8:30   4 م 110أ 41 م 111أ 1عبدالرزاق الفكي عبدالرازق

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6218545كيم 101م8:30   4 م 97أ 1محمد عبدالتواب عبدالستار أحمد 4 م 96أ 1         

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6219240كيم 101م8:30   4 م 95أ 1محمد عبدالتواب عبدالستار أحمد 4 م 96أ 1         

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6230820كيم 101م8:30   4 م 99أ 1محمد عبدالتواب عبدالستار أحمد     

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6220642كيم 101م8:30   4 م 71أ 41 م 70أ 1عواق   طيب

م7:00 هـ1440/7/17األحداحصالثاني 4 م 74اأ 4 م 75اأ احمد الشمراني1003025837بحث م8:30  

م7:00 هـ1440/7/17األحداحصالثاني 4 م 73اأ 4 م 72اأ ابراهيم حزام المشنانه1003783432بحث م8:30  

م7:00 هـ1440/7/17األحدمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0551155308/األمين ج/ م64م8:30  

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6221242كيم 101م8:30   5 م 39ب 51 م 38ب 1الواصل محمد ابراهيم عبدالعزيز
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م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني 5 م 23ب 1محمد عبدالعاطي عبدالحميد هبيله1198كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني 5 م 23ب 1محمد عبدالعاطي عبدالحميد هبيله14814كيم 101م8:30  

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6220942كيم 101م8:30   5 م 11ب 1الضعيان هللا ضيف محمد هللا ضيف 5 م 25ب 1  

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6235129كيم 101م8:30   5 م 13ب 1الضعيان هللا ضيف محمد هللا ضيف   

م7:00 هـ1440/7/17األحدمالثاني 5 م 16أ 1احتياط 0599589666/احمد توفيق ج/ م65م8:30  

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6221841كيم 101م8:30   5 م 73أ 51 م 78أ 1الحارثى على احمد فهد

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6211541كيم 101م8:30   5 م 79أ 1الشهرى شباب محمد سعد 5 م 71أ 1  

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6214142كيم 101م8:30   5 م 80أ 1الشهرى شباب محمد سعد 5 م 71أ 1  

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  6223941كيم 101م8:30   5 م 46ب 51 م 47ب 1العريفى ناصر سعد عبدهللا

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  3660319كيم 101م8:30   5 م 49ب 1العندس صالح محمد ناصر

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  3660914كيم 101م8:30   5 م 43ب 1العندس صالح محمد ناصر

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  499425كيم 101م8:30   5 م 49ب 1العندس صالح محمد ناصر

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  377329كيم 101م8:30   5 م 50ب 1العويس عبدالمحسن عبدالعزيز احمد   

م7:00 هـ1440/7/17األحدكيمالثاني  377376كيم 101م8:30   5 م 50ب 1العويس عبدالمحسن عبدالعزيز احمد   

م7:00 هـ1440/7/17األحدمالثاني 5 م 16أ 1احتياط 0505626442/الطليحي ج/ م66م8:30  

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  3233933ريض 106م8:30   6 م 1أ قديرى محمد على الحسين

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  4997434ريض 106م8:30   6 م 1أ قديرى محمد على الحسين

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  2048122ريض 106م8:30   6 م 2أ الصامت الحبيب محمد بسام

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  2048333ريض 106م8:30   6 م 2أ الصامت الحبيب محمد بسام

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  2049028ريض 106م8:30   6 م 3أ جوشيدين   هللا احسان  جي ام تي

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  4844133ريض 106م8:30   6 م 3أ جوشيدين   هللا احسان  جي ام تي

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  661409ريض 106م8:30   6 م 3أ الحلواني  سالم بن برهان

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  6638823ريض 205م8:30   6 م 4أ الالذقاني محمود محمد وليد

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  6639024ريض 205م8:30   6 م 4أ الالذقاني محمود محمد وليد

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  6639211ريض 205م8:30   6 م 4أ الالذقاني محمود محمد وليد

م7:00 هـ1440/7/18األثنينمالثاني 6الدور األول م 0507434491/جميلي ج/ م67م8:30  

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  2053733ريض 106م8:30   6 م 1ب غارييف   مباريز

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  2048536ريض 106م8:30   6 م 1ب الغامدى شفلوت ال حسن ناصر محمد

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  2053915ريض 106م8:30   6 م 2ب جاللي محمد البوصيرى محمد

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  2013019ريض 106م8:30   6 م 2ب الشهرى صالح حسن منصور

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  3233723ريض 106م8:30   6 م 2ب الشهرى صالح حسن منصور

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  2012223ريض 106م8:30   6 م 3ب صدراوى احمد محمد حسين

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  2012425ريض 106م8:30   6 م 3ب صدراوى احمد محمد حسين

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  4997830ريض 106م8:30   6 م 4ب صدراوى احمد محمد حسين
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م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  2012819ريض 106م8:30   6 م 4ب بشار  التومي بن عماد

م7:00 هـ1440/7/18األثنينمالثاني 6الدور األول م 0502220816/مرتضى ج/ م68م8:30  

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  2045233ريض 203م8:30   4 م 21ب 1عالم   محفوظ     

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  2045641ريض 203م8:30   4 م 22ب 1عالم   محفوظ 4 م 28ب 1         

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  2045942ريض 203م8:30   4 م 23ب 1عالم   محفوظ 4 م 28ب 1         

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  2044643ريض 203م8:30   4 م 26ب 1جلو احمد عبدالحى احمد 4 م 41ب 1         

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  4786336ريض 203م8:30   4 م 27ب 1جلو احمد عبدالحى احمد 4 م 41ب 1         

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  2044816ريض 203م8:30   4 م 1/45ب 1سليمان بن  محمد بن مراد     

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  2045417ريض 203م8:30   4 م 1/45ب 1سليمان بن  محمد بن مراد     

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  1582939ريض 203م8:30   4 م 48ب 1بونخل   مسعود 4 م 49ب 1         

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  2045010ريض 203م8:30   4 م 40ب 1بشر احمد محمد مصطفى     

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  204669ريض 203م8:30   4 م 40ب 1لعراجى   عبداللطيف     

م7:00 هـ1440/7/18األثنينمالثاني 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0504148201/مالك ج/ م69م8:30  

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  550338ريض 203م8:30   4 م 97أ 1دشموخ  صادق شريف 4 م 99أ 1         

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  548730ريض 203م8:30   اشتياق سديقي احمد اخالق 4 م 96أ 1      

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  549135ريض 203م8:30   4 م 95أ 1اشتياق سديقي احمد اخالق     

م7:00 هـ1440/7/18األثنينريضالثاني  4785921ريض 203م8:30   4 م 100أ 1الوريمى  الهاشمى نبيل     

م7:00 هـ1440/7/18األثنينمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0503156165/العبيدي ج/ م70م8:30  

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  2056924ريض 244م8:30   اشتياق سديقي احمد اخالق 6 م 1أ  

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  2056336ريض 244م8:30   6 م 1أ الشعالن عبدهللا حمد خالد

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  3783944ريض 244م8:30   6 م 2أ 6 م 2أ الشعالن عبدهللا حمد خالد

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  6454729ريض 244م8:30   6 م 3أ جاللي محمد البوصيرى محمد

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  6455928ريض 244م8:30   6 م 3أ صدراوى احمد محمد حسين

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  1370221ريض 244م8:30   6 م 4أ الزهيرى  عبدالعزيز محمد

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  2056529ريض 244م8:30   6 م 4أ الزهيرى  عبدالعزيز محمد

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءمالثاني 6الدور األول م 0505375577/حازم ج/ م211م8:30  

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  3476728ريض 244م8:30   6 م 1ب شراري  حميد احمد

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  2055719ريض 244م8:30   6 م 1ب بالل سالم احمد المنجى

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  6455720ريض 244م8:30   6 م 1ب بالل سالم احمد المنجى

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  5063431ريض 244م8:30   6 م 2ب جلو احمد عبدالحى احمد

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  6454129ريض 244م8:30   6 م 2ب جلو احمد عبدالحى احمد

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  557736ريض 244م8:30   6 م 3ب عسيرى  منصور

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  2055535ريض 244م8:30   6 م3ب 6 م 4ب عسيرى  منصور

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني 6 م 4ب منصور عسيري4838828ريض 244م8:30  
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م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءمالثاني 6الدور األول م 0503260107/العبدالوهاب ج/ م226م8:30  

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  2056137ريض 244م8:30   4 م 21ب 1علي محمد علوى احمد 4 م 23ب 1     

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  4246637ريض 244م8:30   4 م 22ب 1علي محمد علوى احمد 4 م 23ب 1     

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  6615418ريض 211م8:30   4 م 26ب 1بوعزيز  سالم بن المنصف   

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءريضالثاني  6615526ريض 211م8:30   4 م 27ب 1بوعزيز  سالم بن المنصف   

م7:00 هـ1440/7/19الثالثاءمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0505626442/الطليحي ج/ م73م8:30  

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءريضالثاني  558236ريض 254م8:30   4 م 21ب 1حسين اختر بت رضوان 4 م 28ب 1     

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءريضالثاني  559138ريض 254م8:30   4 م 22ب 1حسين اختر بت رضوان 4 م 28ب 1     

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءريضالثاني  5317234ريض 254م8:30   4 م 23ب 1حسين اختر بت رضوان 4 م 28ب 1     

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءريضالثاني  558624ريض 254م8:30   4 م 26ب 1عبيدات محمد على سليم   

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءريضالثاني  44112ريض 131م8:30   4 م 30ب 1السلمان محمد عبدالرحمن سلمان   

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءريضالثاني  4887612ريض 131م8:30   4 م 1/45ب 1الشنيفي حمد صالح يوسف   

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءريضالثاني  4994817ريض 131م8:30   4 م 1/45ب 1الشنيفي حمد صالح يوسف   

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0504148201/مالك ج/ م74م8:30  

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءريضالثاني  559833ريض 254م8:30   4 م 95أ 1عبدالواحد  حمده بن محمد 4 م 100أ 1     

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءريضالثاني  3476938ريض 254م8:30   4 م 96أ 1عبدالواحد  حمده بن محمد 4 م 100أ 1     

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءريضالثاني  5317437ريض 254م8:30   4 م 97أ 1عبدالواحد  حمده بن محمد 4 م 100أ 1     

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0500164981/عوض الشمراني ج/ م75م8:30  

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءحين الثاني  3039817حين 103م8:30   5 م 46ب 1الغانم عبدالرحمن عبدهللا خالد   

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءحين الثاني  3067517حين 103م8:30   5 م 47ب 1الغانم عبدالرحمن عبدهللا خالد   

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءحين الثاني  3779313حين 103م8:30   5 م 43ب 1المطيرى السعدونى عبيد بدر   

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءحين الثاني  3533511حين 103م8:30   5 م 79أ 1الرفاعى هللا بركه فهد عبدالواحد   

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءحين الثاني  5394012حين 103م8:30   5 م 79أ 1الرفاعى هللا بركه فهد عبدالواحد   

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءحين الثاني  4668419حين 103م8:30   5 م 80أ 1الواصل عبدالرحمن حمد صالح   

م7:00 هـ1440/7/20االربعاءمالثاني 5 م 25ب1احتياط 0551155308/األمين ج/ م89م8:30  

م7:00 هـ1440/7/21الخميساحصالثاني 4 م 127أأ 4 م 126أأ مجدي ناجي رمضان3323218238احص م8:30  

م7:00 هـ1440/7/21الخميساحصالثاني 4 م 49ب 42 م 48ب 2محمد عبدالقادر3325718021احص م8:30  

م7:00 هـ1440/7/21الخميساحصالثاني 4 م 23ب 1ابراهيم نفيسه1096209616احص م8:30     

م7:00 هـ1440/7/21الخميساحصالثاني 4 م 23ب 1عبدالرزاق عبدالغفار1096208612احص م8:30     

م7:00 هـ1440/7/21الخميساحصالثاني 4 م 41ب 1خالد بنور1456459210احص م8:30     

م7:00 هـ1440/7/21الخميساحصالثاني 4 م 26ب 1مازن صالح امين زين الدين2013037730عال م8:30     

م7:00 هـ1440/7/21الخميساحصالثاني 4 م 27ب 1خاجا محمد مصطفى2015718412عال م8:30     

م7:00 هـ1440/7/21الخميسمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0507434491/جميلي ج/ م77م8:30  

م7:00 هـ1440/7/24األحداحصالثاني 4 م 142أأ 4 م 142أأ منصور محمد علي شراحيلي324575951احص م8:30  
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م7:00 هـ1440/7/24األحداحصالثاني 4 م 144أأ 4 م 144أأ منصور محمد علي شراحيلي3243105347احص م8:30  

م7:00 هـ1440/7/24األحداحصالثاني 4 م 146أأ 4 م 146أأ وسام محمد الجديدي3246447448احص م8:30  

م7:00 هـ1440/7/24األحدمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0503260107/العبدالوهاب ج/ م78م8:30  

م7:00 هـ1440/7/24األحداحصالثاني 4 م 26ب 1محمد عبدهللا عبدالقادر1054769830احص م8:30     

م7:00 هـ1440/7/24األحداحصالثاني 4 م 27ب 1فاروق الحيسوني مسلمي1056612530احص م8:30     

م7:00 هـ1440/7/24األحداحصالثاني 4 م 1/45ب 1حبيب علي اسماعيل1056614230احص م8:30     

م7:00 هـ1440/7/24األحداحصالثاني 4 م 23ب 1محمد الشتاوي رحانمه1053017832احص م8:30     

م7:00 هـ1440/7/24األحداحصالثاني 4 م 22ب 1محمد الشتاوي رحانمه324574326احص م8:30     

م7:00 هـ1440/7/24األحداحصالثاني 4 م 21ب 1حافظ مصطفى احمد فيرس324573530احص م8:30     

م7:00 هـ1440/7/24األحداحصالثاني 4 م 24ب 1االسعد مشيري3244840020احص م8:30     

م7:00 هـ1440/7/24األحداحصالثاني 4 م 48ب 1خالد بنور3241221142احص م8:30   4 م 49ب 1     

م7:00 هـ1440/7/24األحداحصالثاني 4 م 95أ 1عبدالحكيم عبدالمحسن ابابطين3243593730احص م8:30     

م7:00 هـ1440/7/24األحداحصالثاني 4 م 96ا 1عبدالرحمن العنقري324576627احص م8:30     

م7:00 هـ1440/7/24األحداحصالثاني 4 م 97ا 1عبدالرحمن العنقري324578840احص م8:30   4 م 99ا 1     

م7:00 هـ1440/7/24األحدمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0501720701/طارق محروس ج/ م79م8:30  

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6101026فيز 109م8:30   6 م 1أ رامي عبدول محمود شاهد

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6098444فيز 109م8:30   6 م 1أ عبدول  رامي محمود شاهد

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6099438فيز 109م8:30   6 م 2أ فاروق   اكسوح

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6101441فيز 109م8:30   6 م 4أ 6 م 2أ فاروق   اكسوح

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6100044فيز 109م8:30   6 م 4أ 6 م 3أ مال فاتح   هللا امان

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6102037فيز 109م8:30   6 م 3أ مال فاتح   هللا امان

م7:00 هـ1440/7/25األثنينمالثاني 6الدور األول م 0504122826/احمد مهروسه ج/ م80م8:30  

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6099238فيز 109م8:30   6 م 1ب خان رشيد هارونر مد

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6148443فيز 109م8:30   6 م 3ب 6 م 1ب خان رشيد هارونر مد

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6100839فيز 109م8:30   6 م 3ب 6 م 2ب بالنصيب  الطيب بن نبيل

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6101638فيز 109م8:30   6 م 2ب بالنصيب  الطيب بن نبيل

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6098844فيز 109م8:30   6 م4ب 6 م 4ب الضويان سليمان صالح عبدهللا

م7:00 هـ1440/7/25األثنينمالثاني 6الدور األول م 0551155308/األمين ج/ م81م8:30  

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6099039فيز 109م8:30   4 م 21ب 1ليمبيسس   فاسليس 4 م 24ب 1     

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني 4 م 22ب 1نياز احمد مظهر6099839فيز 109م8:30   4 م 24ب 1     

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6102444فيز 109م8:30   4 م 23ب 1ليمبيسس   فاسليس 4 م 28ب 1     

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6100243فيز 109م8:30   4 م 26ب 1مظهر  احمد نياز 4 م 41ب 1     

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6101837فيز 109م8:30   4 م 27ب 1مظهر  احمد نياز 4 م 41ب 1     

م7:00 هـ1440/7/25األثنينريضالثاني  45112ريض 201م8:30   4 م 40ب 1قديرى   محمد
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م7:00 هـ1440/7/25األثنينريضالثاني  5702216ريض 201م8:30   4 م 40ب 1قديرى   محمد

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6099638فيز 109م8:30   4 م 113أ 1ليراس   اندرياس 4 م 111أ 1     

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6100642فيز 109م8:30   فاروق اسالم زاده وزير 4 م 97أ 1  4 م 95أ 1     

م7:00 هـ1440/7/25األثنينفيزالثاني  6142243فيز 109م8:30   فاروق اسالم زاده وزير 4 م 96أ 1  4 م 95أ 1     

م7:00 هـ1440/7/25األثنينمالثاني 4 م 107أ1احتياط 4 م 107أ1احتياط 0599589666/احمد توفيق ج/ م82م8:30  

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءفيزالثاني  2014413فيز 103م8:30   4 م 21ب 1النجار  محمد احمد   

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءفيزالثاني  2013810فيز 103م8:30   4 م 21ب 1الزير على محمد عبدهللا   

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءفيزالثاني  5110324فيز 103م8:30   4 م 22ب 1الحربى صنت عبيد مشعل   

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءفيزالثاني  2014025فيز 103م8:30   4 م 23ب 1الحربى صنت عبيد مشعل   

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءفيزالثاني  2013420فيز 103م8:30   4 م 1/45ب 1الزهرانى صالح عيظه خالد

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءفيزالثاني 4 م 1/45ب 1نياز احمد مظهر2013613فيز 103م8:30  

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءفيزالثاني  3235522فيز 103م8:30   4 م 48ب 1القرنى عبدهللا علي سعد   

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءفيزالثاني  3235919فيز 103م8:30   4 م 49ب 1القرنى عبدهللا علي سعد   

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءفيزالثاني  3235720فيز 103م8:30   4 م 40ب 1على محمد العاقب ابراهيم

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0504122826/احمد مهروسه ج/ م83م8:30  

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءفيزالثاني  2014219فيز 103م8:30   4 م 24ب 1العائد عائد سليمان محمد   

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءفيزالثاني  4844320فيز 103م8:30   4 م 113أ 1العائد عائد سليمان محمد   

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءفيزالثاني  3236127فيز 103م8:30   4 م 26ب 1صديق محمد احمد ابوبكر

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءفيزالثاني  6086112فيز 103م8:30   4 م 41ب 1صديق محمد احمد ابوبكر   

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءفيزالثاني  3601622فيز 103م8:30   4 م 28ب 1المحمدى   ابوعزه   

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءاحصالثاني 4 م 27ب 1حافظ مصطفى احمد فيرس4413517530بحث م8:30     

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءاحصالثاني 4 م 30ب 1خالد النويبت441570386بحث م8:30     

م7:00 هـ1440/7/26الثالثاءمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0507434491/جميلي ج/ م84م8:30  

م7:00 هـ1440/7/27االربعاءريضالثاني  4854632ريض 111م8:30   4 م 21ب 1علي محمد علوى احمد   

م7:00 هـ1440/7/27االربعاءريضالثاني  4770729ريض 111م8:30   4 م 22ب 1الحلواني  سالم بن برهان   

م7:00 هـ1440/7/27االربعاءريضالثاني  3017624ريض 111م8:30   4 م 23ب 1سالم جادين الطيب حسن   

م7:00 هـ1440/7/27االربعاءريضالثاني  6612717ريض 111م8:30   4 م 28ب 1سالم جادين الطيب حسن   

م7:00 هـ1440/7/27االربعاءريضالثاني  3041123ريض 111م8:30   4 م 24ب 1بشار  التومي بن عماد   

م7:00 هـ1440/7/27االربعاءريضالثاني  3057626ريض 111م8:30   4 م 26ب 1بشار  التومي بن عماد   

م7:00 هـ1440/7/27االربعاءريضالثاني  3057424ريض 111م8:30   4 م 27ب 1الفاضل محمد عبدالرحمن طارق   

م7:00 هـ1440/7/27االربعاءريضالثاني  4995018ريض 111م8:30   4 م 41ب 1المهدى على السيد عماد   

م7:00 هـ1440/7/27االربعاءريضالثاني  3029522ريض 207م8:30   4 م 40ب 1دملخي  خليل مصطفى   

م7:00 هـ1440/7/27االربعاءريضالثاني  5531927ريض 207م8:30   4 م 1/45ب 1دملخي  خليل مصطفى   

م7:00 هـ1440/7/27االربعاءمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0505375577/حازم ج/ م85م8:30  
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392جدول االختبارات الشهرية للفصل الدراسي الثاني 

م7:00 هـ1440/7/28الخميساحصالثاني 4 م 21ب 1محمد ناصر القريان ابو دجين2153030026احص م8:30     

م7:00 هـ1440/7/28الخميساحصالثاني 4 م 22ب 1محمد ناصر القريان ابو دجين2155120930احص م8:30     

م7:00 هـ1440/7/28الخميساحصالثاني 4 م 23ب 1محمد ناصر القريان ابو دجين2156612129احص م8:30     

م7:00 هـ1440/7/28الخميساحصالثاني 4 م 26ب 1عادل فهد عبدهللا الرشيدي2155142014احص م8:30     

م7:00 هـ1440/7/28الخميساحصالثاني 4 م 26ب 1وسام محمد الجديدي2166611613احص م8:30     

م7:00 هـ1440/7/28الخميسمالثاني 4 م 107أ1احتياط 0507434491/جميلي ج/ م86م8:30  

م7:00 هـ1440/7/28الخميسريضالثاني  3234315ريض 151م8:30   6 م 1أ شراري  حميد احمد

م7:00 هـ1440/7/28الخميسريضالثاني  3234532ريض 151م8:30   6 م 1أ بوعزيز  سالم بن المنصف

م7:00 هـ1440/7/28الخميسريضالثاني  2054915ريض 151م8:30   6 م 1أ بالل سالم احمد المنجى

م7:00 هـ1440/7/28الخميسريضالثاني  3234124ريض 151م8:30   6 م 2أ عميرة بن  عبدالرحمان ايمن

م7:00 هـ1440/7/28الخميسريضالثاني  2055139ريض 151م8:30   6 م 2أ الحلواني  سالم بن برهان

م7:00 هـ1440/7/28الخميسريضالثاني  2054332ريض 151م8:30   6 م 3أ تركاوي   مأمون محمد

م7:00 هـ1440/7/28الخميسريضالثاني  2054532ريض 151م8:30   6 م 3أ تركاوي   مأمون محمد

م7:00 هـ1440/7/28الخميسريضالثاني  2054725ريض 151م8:30   6 م 4أ لعراجى   عبداللطيف

م7:00 هـ1440/7/28الخميسريضالثاني  832313ريض 104م8:30   6 م 4أ طالبى   مالك

م7:00 هـ1440/7/28الخميسمالثاني 6الدور األول م 0504148201/مالك ج/ م87م8:30  

م7:00 هـ1440/7/28الخميسريضالثاني  3525732ريض 107م8:30   6 م 1ب محسن بن ناصر عبدهللا بندر

م7:00 هـ1440/7/28الخميسريضالثاني  3526130ريض 107م8:30   6 م 1ب المطيرى المحلسى خليفه ناصر بندر

م7:00 هـ1440/7/28الخميسريضالثاني  3526529ريض 107م8:30   6 م 2ب خواجه  ظفراي خواجه

م7:00 هـ1440/7/28الخميسريضالثاني  5063213ريض 107م8:30   6 م 2ب خواجه  ظفراي خواجه

م7:00 هـ1440/7/28الخميسريضالثاني  3721531ريض 107م8:30   6 م 3ب بوزفور  محمد بن فتحي

م7:00 هـ1440/7/28الخميسريضالثاني  3525536ريض 107م8:30   6 م 3ب الشرفى حسن محمد الدين نجم

م7:00 هـ1440/7/28الخميسريضالثاني  1668729ريض 104م8:30   6 م 4ب الغامدى شفلوت ال حسن ناصر محمد

م7:00 هـ1440/7/28الخميسريضالثاني  1668925ريض 104م8:30   6 م 4ب سالم جادين الطيب حسن

م7:00 هـ1440/7/28الخميسمالثاني 6الدور األول م  88م8:30  

           

                  يعتمد ،،    وكيل الكلية للشؤون الخدمية والمقررات الخدمية

سليمان بن يوسف العمر / د

يعتمد ،،             وكيل الكلية للشؤون األكاديمية

ناصر بن ابراهيم التركي/                               د 

0114671699/هاتف األسعاف  0114670950/ هاتف األمن والسالمه 


