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وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

2مراقب 1مراقب 1قاعة المحاضرمسجلالمقررالشعبة الوقتالتاريخاليوم 

محمد الثوينيحينفالح الشهرانيحين4م27+26ب1صالح غرم هللا الغامدي48سلم 51658102صباحا 10-6/3/143608االحد

المشرفنبيل عبد الواحد 

محمد الزهرانيكيحفهد السلومكيح4م27+26ب1عمر فيحان المرزوقي35سلم 12.3051659103-6/3/143610.30االحد

المشرفنبيل عبد الواحد 

 8ريض 33181441صباحا 12-6/3/143609االحد سامي سيفريض4م28ب1الخميس تركي عبدهللا يوسف

 4فيز 37395411صباحا 12-6/3/143609االحد مهند حكيمفيز4م30ب1كردى سليمان سعيد ايمن

 14جيو 56537361صباحا 12-6/3/143609االحد مسلط العتيبيجيو4م40ب1جلمد محمد احمد محمود

 3حين 32694311صباحا 12-6/3/143609االحد سعد جدوعحين5م75ب1الخليفه خليفه صالح محمد

 11كيم 33091436صباحا 12-6/3/143609االحد إبراهيم العاصمكيم5م78أ1عويسى عطاهللا محمد احمد

 17حدق 32806320صباحا 12-6/3/143609االحد على الحمادنبت5م9ب1شاعر محمد حاج عمر

المشرفمحمد اشرف 

 19بحث 29837351صباحا 12-6/3/143609االحد  احص4م74أ1عبدالغفار   عبدالرزاق عبدالغفار عبدالرزاق

 13جيو 42888341مساء 04-6/3/143601االحد 4م1/ 80أبالصبروتى محمد محمدنجيب

 8كيم 33071322مساء 04-6/3/143601االحد عبدالناصر كراميكيم5م54أ1االزهرى  عباس عادل

 28كيم 36090103مساء 04-6/3/143601االحد إبراهيم العريفيكيم5م71أ1عادل  فاروق سيد

 24كيم 51719101مساء 04-6/3/143601االحد حسن ضبانكيم5م71أ1الدريس ابراهيم

 27كيم 42166101مساء 04-6/3/143601االحد أحمد أمينكيم5م78أ1الدريس ابراهيم

 39كيم 39912101مساء 04-6/3/143601االحد كمال عمركيم5م79أ1الدريس ابراهيم

 28كيم 37216101مساء 04-6/3/143601االحد محمد سعادةكيم5م80أ1الدريس ابراهيم

 15كيم 36089103مساء 04-6/3/143601االحد إبراهيم الشريفكيمناصر الشيبانكيم5م47+46ب1العويس احمد

 19كيم 31141103مساء 04-6/3/143601االحد إبراهيم الشريفكيمناصر الشيبانكيم5م47+46ب1العويس احمد

 19كيم 23293101مساء 04-6/3/143601االحد إبراهيم الشريفكيمناصر الشيبانكيم5م47+46ب1العويس احمد

 30كيم 37263101مساء 04-6/3/143601االحد عبدالرحمن الطليحيكيم5م43ب1عويسى احمد

 32كيم 23281101مساء 04-6/3/143601االحد أحمد العبيدكيم5م49ب1عويسى احمد

المشرفتحسين خلف 

 6كيم 23275101مساء 04-6/3/143601االحد ماجد القحطانيكيم5م9ب1افسيسي أحمد

 31كيم 23269101مساء 04-6/3/143601االحد ماجد القحطانيكيم5م9ب1افسيسي أحمد

 34كيم 31144103مساء 04-6/3/143601االحد عبدالستار أحمد محمد العتيبيكيم5م11ب1 

 39كيم 33620103مساء 04-6/3/143601االحد عبدالستار أحمد سعد الشمريكيم5م13ب1 

 36كيم 42791101مساء 04-6/3/143601االحد منصور الهويميلكيم5م23ب1الصبيحي حسن

 42كيم 37279101مساء 04-6/3/143601االحد مشاري الدغشكيموسيم شرفكيم5م39+38ب1الصبيحي حسن

 15كيم 33390101مساء 04-6/3/143601االحد ابراهيم الدوسري كيم4م21ب1احمد   تنسير

المشرفمحمد اشرف 

 22كيم 23289101مساء 04-6/3/143601االحد بدر الدعيدعكيم4م22ب1المهدي جمال

 16كيم 55803101مساء 04-6/3/143601االحد منتظر المسلمكيم4م23ب1خان  احمد ريس

 21كيم 23285101مساء 04-6/3/143601االحد منتظر المسلمكيم4م23ب1خان  احمد ريس

بدر ثامركيم4م24ب1مصطفى فودة 29كيم 51771101مساء 04-6/3/143601االحد

حافظ نسيمكيممحمد جعفركيم4م30+28ب1سعود الرصيص 37كيم 37254101مساء 04-6/3/143601االحد

 28كيم 42793101مساء 04-6/3/143601االحد نبيل الزقريكيم4م26ب1النهدى الدين عماد

 28كيم 43870101مساء 04-6/3/143601االحد مجيب سلطانكيم4م27ب1النهدى الدين عماد

المشرفاحمد توفيق

 40كيم 33388101مساء 04-6/3/143601االحد محمد هبيلةكيممحمد عسلكيم4م41+40ب1الدلبحي  علي

 8كيم 51769101مساء 04-6/3/143601االحد إشفاق أحمدكيم4م1 /45ب1تيغزه   عمار

 10كيم 36088103مساء 04-6/3/143601االحد إشفاق أحمدكيم4م1 /45ب1خان   مجيب

 17كيم 31142103مساء 04-6/3/143601االحد إشفاق أحمدكيم4م1 /45ب1صديقى  محمد

 40كيم 33386101مساء 04-6/3/143601االحد كريم يوسفكيمماجد شدادكيم4م49+48ب1نفادي ايمن

المشرفمحمد الزيدي 

نبيل السهليكيم4م70أ1ضيف هللا الضعيان31كيم 23273101مساء 04-6/3/143601االحد

أحمد الصالحكيم4م71أ1ضيف هللا الضعيان19كيم 23279101مساء 04-6/3/143601االحد
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 27كيم 29127103مساء 04-6/3/143601االحد سليمان الحمودكيم4م72أ1غانم علي محمد

 16كيم 42789101مساء 04-6/3/143601االحد أحمد الدوسريكيم4م73أ1العندس ناصر

 21كيم 51765101مساء 04-6/3/143601االحد عمر العنزيكيم4م75أ1الغامدى عبدالعزيز

 17كيم 5170101مساء 04-6/3/143601االحد سامح عثمانكيم4م75أ1الغامدى عبدالعزيز

 20كيم 31143103مساء 04-6/3/143601االحد ابوالحسن محمد محمد عليكيم4م76أ1  

المشرفمرتض سلطان

 31كيم 51735101مساء 04-6/3/143601االحد مفسر كونيلكيم4م100أ1العنزى  عبدهللا

 37كيم 51767101مساء 04-6/3/143601االحد شهيد االسالمكيم4م101أ1العنزى  عبدهللا

محمود عبد هللاكيم4م95أ1جابر الدسوقي28كيم 24133101مساء 04-6/3/143601االحد

ايوب القدميكيممبروك صالحكيم4م97+96أ1جابر الدسوقي44كيم 51695101مساء 04-6/3/143601االحد

ايوب القدميكيم4م97أ1جمال المهدي15كيم 33382101مساء 04-6/3/143601االحد

أحمد عبدالوهابكيم4م111أ1عبدالعزيزالواصل 31كيم 23283101مساء 04-6/3/143601االحد

منذر عبدالكريمكيم4م113أ1عبدالعزيزالواصل 37كيم 23271101مساء 04-6/3/143601االحد

المشرفصالح جميلي 

بدر الدعيدعكيمإبراهيم العاصمكيم4م27+26ب1عادل محمد العيسى39سلم 51657101صباحا 10-7/3/143608االثنين

المشرفعوض الشمراني 

سعد الشمريكيمبدر ثامركيم4م27+26ب1عبد العزيز عبد هللا المبدل51سلم 12.3051660104-7/3/143610.30االثنين

المشرفعوض الشمراني 

 3فيز 51864435صباحا 12-7/3/143609االثنين سيف مبخوتفيز4م8أ1الضويان سليمان صالح عبدهللا

 36حدق 32834450صباحا 12-7/3/143609االثنين صالح سالميننبتيحي البدوينبت5م13+11ب1المجحدى على ناصر فهد

المشرفعوض الشمراني 

 13بحث 33209331مساء 04-7/3/143601االثنين  احص4م28ب1عبدالغفار عبدالرزاق عبدالغفار عبدالرزاق

 6جيو 33290334مساء 04-7/3/143601االثنين نثار عبد الغنيجيو4م40ب1الدباغ عبدهللا عيسى محمد

 2حين 45693366مساء 04-7/3/143601االثنين خالد حساينحين5م73ب1االصقه صالح عبدهللا ناصر

 17حدق 43039251مساء 04-7/3/143601االثنين بون مورجاننبت5م9ب1شودري  عاطف

المشرفمشعل الرشيدي

 19ريض 29813225صباحا 12-8/3/143609الثالثاء ماجد المباركريض4م75أ1العليان ابراهيم

عماد الدين محمد ابراهيماحصثامر منشياحص4م23+22ب1حبيب علي 50احص52411100صباحا 12-8/3/143609الثالثاء

عبد الرحمن الفيفياحص4م24ب1خلف سلطان28احص42797100صباحا 12-8/3/143609الثالثاء

سعد الحميدانجيو4م26ب1عبدهللا الشيحة24احص43289100صباحا 12-8/3/143609الثالثاء

سعد العريفيجيو4م27ب1عبدهللا الشيحة30احص51747100صباحا 12-8/3/143609الثالثاء

المشرفطارق محروس 

عادل الجوهرجيو4م40ب1علي اسماعيل30احص51745100صباحا 12-8/3/143609الثالثاء

مسلط العتيبيجيو4م41ب1علي اسماعيل31احص42795100صباحا 12-8/3/143609الثالثاء

نايف العتيبيجيو4م111أ1محمد القريان33احص43291100صباحا 12-8/3/143609الثالثاء

بدر عسيريحين4م113أ1محمد القريان35احص36889100صباحا 12-8/3/143609الثالثاء

بندر العتيبيحين4م1 /45ب1محمد قايد30احص51689100صباحا 12-8/3/143609الثالثاء

سعد جدوعحين4م48ب1محمد قايد32احص36005100صباحا 12-8/3/143609الثالثاء

المشرفصالح جميلي 

زكي المغربيكيح4م100أ1محمد مشرف34احص29086100صباحا 12-8/3/143609الثالثاء

صالح الدغيشمكيحرشيد البراككيح4م102+101أ1محمد مشرف44احص29860100صباحا 12-8/3/143609الثالثاء

عبد هللا العمريكيح4م95أ1ممدوح منتصر43احص36007100صباحا 12-8/3/143609الثالثاء

محمد الحليليكيحفهد الشاهينكيح4م97+96أ1ممدوح منتصر60احص36009100صباحا 12-8/3/143609الثالثاء

المشرفصالح جميلي 

 5جيو 42891441صباحا 12-8/3/143609الثالثاء صبري عبدالباسط فرحان خانجيو4م1/ 80أب 

 4حين 32700317صباحا 12-8/3/143609الثالثاء عبد الرحمن أبو حبيشحين5م73ب1الخليفه صالح محمد

 13كيح 33031440صباحا 12-8/3/143609الثالثاء إبراهيم الماجدكيح5م9ب1الحميده عبدهللا

 3حدق 56374280صباحا 12-8/3/143609الثالثاء أحمد المرشودنبتبون مورجاننبت5م13+11ب1الحميدان على
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 42حدق 29938280صباحا 12-8/3/143609الثالثاء أحمد المرشودنبتبون مورجاننبت5م13+11ب1الظبي نايف

المشرفمرتض سلطان

يراعى توزيع طالب الشعبة بالتساوي ع القاعتين

سعد القحطاني كيححسن ضبانكيم5م75ب1يزيد محمد العمار31سلم 51666107مساء 03-8/3/143601الثالثاء

سيف مبخوتفيز4م41ب1عبد العزيز الهزاع16فيز 24118103مساء 04-8/3/143601الثالثاء

سلطان الزهرانيفيز4م18أ1علي النغموش17فيز 23247103مساء 04-8/3/143601الثالثاء

احمد قاسم حينحميدفيز4م33أ1علي النغموش18فيز 23257103مساء 04-8/3/143601الثالثاء

عبد الرحمن الركفحيندبنيسانفيز4م39أ1علي النغموش27فيز 23265103مساء 04-8/3/143601الثالثاء

المشرفكمال عثمان 

صالح معوضة حينماجد صيرم فيز4م70أ1 صالح عبدالحى 34فيز 23267103مساء 04-8/3/143601الثالثاء

 21فيز 31193103مساء 04-8/3/143601الثالثاء جميل حمود حينسالم عبدهفيز4م71أ1ليمبيسيس   فسيليوس

 20فيز 23255103مساء 04-8/3/143601الثالثاء طالل الشمري فيز4م72أ1العائد محمد

 27فيز 23259103مساء 04-8/3/143601الثالثاء مجدي باجسير فيز4م73أ1العائد محمد

 18فيز 31930103مساء 04-8/3/143601الثالثاء محمد خليفهفيز4م74أ1حسيب عادل

 6فيز 23245103مساء 04-8/3/143601الثالثاء محمد اسلمفيز4م75أ1عمران   طيب

 29فيز 23251103مساء 04-8/3/143601الثالثاء عبده رزق فيز4م75أ1عمران   طيب

 26فيز 51727103مساء 04-8/3/143601الثالثاء حسن العماري فيز4م76أ1حسيب عادل

المشرفاحمد مهروسة 

 30فيز 23253103مساء 04-8/3/143601الثالثاء وليد الدهمشحينزبنفيز4م95أ1السمارى عبدهللا

 34فيز 31199103مساء 04-8/3/143601الثالثاء حسام تفاحهجيوياسر العتيبي فيز4م96أ1السمارى عبدهللا

 42فيز 51721103مساء 04-8/3/143601الثالثاء محمود متوليحينبدر شوكفيز4م97أ1السمارى عبدهللا

 8فيز 31197103مساء 04-8/3/143601الثالثاء العاقب ابراهيم ماجد صيرم فيز4م99أ1 

 15فيز 31924103مساء 04-8/3/143601الثالثاء العاقب ابراهيم ناصر مباركي فيز4م99أ1 

 12فيز 31932103مساء 04-8/3/143601الثالثاء صالح العنزيفيز4م100أ1المحمدى ابوعزه

 28فيز 24116103مساء 04-8/3/143601الثالثاء أنور محمودفيز4م101أ1المحمدى ابوعزه

مهند حكيمفيز4م102أ1احمد النجار 18فيز 31928103مساء 04-8/3/143601الثالثاء

 28فيز 31195103مساء 04-8/3/143601الثالثاء مصطفى عبد المقصودحيننصار العاصميفيز4م111أ1الهزاع عبدالعزيز

 25فيز 51723103مساء 04-8/3/143601الثالثاء محمد عاطففيز4م113أ1مسلمانى   فادفيل

المشرفنبيل عبد الواحد 

 26فيز 33368103مساء 04-8/3/143601الثالثاء فهد الغامدي فيز4م22ب1القحطانى هادى

 33فيز 23261103مساء 04-8/3/143601الثالثاء جمال طلبهحينمحمد الخضابة فيز4م23ب1القحطانى هادى

 33فيز 23243103مساء 04-8/3/143601الثالثاء خالد الفكيحينخالد مصبحفيز4م24ب1القحطانى هادى

 29فيز 23241103مساء 04-8/3/143601الثالثاء عصام الشعيبيحينرامايفيز4م26ب1زاده وزير

 30فيز 23249103مساء 04-8/3/143601الثالثاء محمد نجيبحينبراسادفيز4م27ب1زاده وزير

 14فيز 31926103مساء 04-8/3/143601الثالثاء شهاب محمد يحيى شطب حينمحمد شهابفيز4م28ب1 

 18فيز 33370103مساء 04-8/3/143601الثالثاء شهاب محمد يحيى شطب حينمحمد شهابفيز4م28ب1 

 13فيز 31201103مساء 04-8/3/143601الثالثاء عزيز عبدهللافيز4م40ب1فاروق   اكسوح

 14فيز 33372103مساء 04-8/3/143601الثالثاء حمود عبد الغني فيز4م40ب1فاروق   اكسوح

 20فيز 33374103مساء 04-8/3/143601الثالثاء سيد منصورفيز4م8أ1خاطر اشرف

احمد الكوماني حينجعفر ميثال فيز4م1 /45ب1ناصرالزايد 17فيز 31203103مساء 04-8/3/143601الثالثاء

احمد الكوماني حينجعفر ميثال فيز4م1 /45ب1ناصرالزايد 18فيز 31922103مساء 04-8/3/143601الثالثاء

 22فيز 29855331مساء 04-8/3/143601الثالثاء زاده وزير امجاد كمالفيز4م1 /41أ1 

 10جاف 33281231مساء 04-8/3/143601الثالثاء حسن الخضر فرحان خانجيو4م48ب1 

 14جيو 56535242مساء 04-8/3/143601الثالثاء محمد كمرانجيو4م49ب1محمد على يوسف محمد

المشرفطارق محروس 

 42كيم 2199244مساء 04-8/3/143601الثالثاء محمود عبد هللاكيمماجد شدادكيم5م80+79أ1امين عبدالقادر بكر حسان

 22كيم 29898321مساء 04-8/3/143601الثالثاء مبروك صالحكيم5م78أ1الشهرى شباب محمد سعد

 29نبت 52152102مساء 04-8/3/143601الثالثاء محمد طرومنبت5م13ب1العريض  عبدهللا ابراهيم

 23نبت 36150102مساء 04-8/3/143601الثالثاء عارف الشميرينبت5م46ب1حجازي احمد كامل احمد

 20نبت 44121102مساء 04-8/3/143601الثالثاء عبد الحافظ العامرينبت5م23ب1الصويغ سعد محمد سعيد

3 18/12/2014
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وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

 9نبت 44111102مساء 04-8/3/143601الثالثاء عبد الحافظ العامرينبت5م23ب1محمد ابراهيم محمد محمد

 29نبت 52157102مساء 04-8/3/143601الثالثاء أبوبكرالمنصوبنبت5م16أ1اباصيري محمد عبدالظاهر

المشرفمحمد اشرف 

 24نبت 36146102مساء 04-8/3/143601الثالثاء محمد فراجنبت5م47ب1الدعيجي عبدهللا

 21نبت 51751102مساء 04-8/3/143601الثالثاء عارف االدريسينبت5م43ب1االنصارى  محمد عبدهللا

 27نبت 51749102مساء 04-8/3/143601الثالثاء مطهر الخشينينبت5م9ب1الوهيبى محمد حمد محمد

 30نبت 29123102مساء 04-8/3/143601الثالثاء محمد قطامينبت5م11ب1الوهيبى محمد حمد محمد

 18نبت 36148102مساء 04-8/3/143601الثالثاء موسى عبدالرؤوف محمد محمد عكله نبت5م39+38ب1 

 17نبت 44113102مساء 04-8/3/143601الثالثاء محمد عكلهنبت5م39+38ب1باصالح عبدهللا عمر محمد

 22نبت 33715102مساء 04-8/3/143601الثالثاء صالح العنسينبت5م39+38ب1باصالح عبدهللا عمر محمد

المشرفمحمد الزيدي 

يراعى توزيع الطالب بالتساوي

بندر البريديكيحإبراهيم الماجدكيح4م23+22ب1محمد عبد الرحمن العريفي48سلم 51653108صباحا 10-9/3/143608االربعاء

نسيم أيوبكيحخالد العريديكيح4م27+26ب1صالح حمود التويجري 41سلم 51667108صباحا 10-9/3/143608االربعاء

 1ريض 56195343صباحا 12-9/3/143609االربعاء خالد طنشريض4م73أ1السلمان محمد عبدالرحمن سلمان

 7ريض 4084343صباحا 12-9/3/143609االربعاء خالد طنشريض4م73أ1السلمان محمد عبدالرحمن سلمان

 11بحث 52182453صباحا 12-9/3/143609االربعاء  احص4م72أ1عسكر عبدالعزيز السعيد سامح اعسكر سامح

 15فيز 33226400صباحا 12-9/3/143609االربعاء عزيز عبدهللافيز4م70أ1قزار صالح محمد خالد

 10جاف 33298301صباحا 12-9/3/143609االربعاء عادل الجوهرجيو4م71أ1الجلولي  عبداللطيف شكري

 13حين 29975262صباحا 12-9/3/143609االربعاء عبد الرحمن العمريحين5م75ب1الصالح عبدهللا عبدالرحمن عبدالعزيز

 3كيح 37228463صباحا 12-9/3/143609االربعاء صالح الدغيشمكيح5م13ب1الربع احمد عبدالعزيز سمير محمد

 22كيم 2211245صباحا 12-9/3/143609االربعاء ايوب القدميكيم5م78أ1امين عبدالقادر بكر حسان

 15حدق 32812334صباحا 12-9/3/143609االربعاء عصام شلقامينبت5م11ب1عبدالمجيد محمود عبدالفتاح احمد

المشرفمشعل الرشيدي

يراعى توزيع الطالب بالتساوي

 5ريض 22022200مساء 04-9/3/143601االربعاء محمد خياطهريض4م95أ1الحلوانى محمد سالم برهان

 28ريض 29881200مساء 04-9/3/143601االربعاء خالد طنشريض4م96أ1بوزفور  محمد بن فتحي

 37ريض 33618200مساء 04-9/3/143601االربعاء خالد نوارريض4م97أ1الحسين محمد البوصيرى محمد

 1حين 45695441مساء 04-9/3/143601االربعاء نوري الطيبحينالقسمالطيب يوسف طاهر نورى

المشرفمالك زين العابدين

إبراهيم عزيزكيح4م23ب1عبد الرحمن النزعل29سلم 51661105صباحا 10-10/3/14368الخميس

المشرفطارق محروس 

 33احص 41952145صباحا 12-10/3/143609الخميس حسن  أنور ثامر منشياحص4م95أ1 

 18احص 41949145صباحا 12-10/3/143609الخميس حسن  أنور صالح جميلياحص4م96أ1 

 5احص 41950145صباحا 12-10/3/143609الخميس  احص4م97أ1زينالدين مازن زينالدين مازن

 27احص 41951145صباحا 12-10/3/143609الخميس  احص4م97أ1زينالدين مازن زينالدين مازن

 36ريض 13750202صباحا 12-10/3/143609الخميس خالد طنشريض4م1 /45ب1قديرى محمد على الحسين

 2احص 33197436صباحا 12-10/3/143609الخميس  احصالقسمسلمان سلطان سلمان خلف سلمان خلف

 1فيز 51865423صباحا 12-10/3/143609الخميس القسممال فاتح   هللا امان

 25جيو 29870236صباحا 12-10/3/143609الخميس محمد كمرانجيو4م26ب1الدباغ عبدهللا عيسى محمد

 42جيو 56269236صباحا 12-10/3/143609الخميس محمد عبدهجيومحمد نعيم جيو4م41+27ب1زيدى كمال فيصل

المشرفطارق محروس 

 9حين 3954325صباحا 12-10/3/143609الخميس عبد الواحد العتيبيحين5م75ب1المنصور محمد ابراهيم منصور

 2حين 37292425صباحا 12-10/3/143609الخميس عبد الواحد العتيبيحين5م75ب1االصقه صالح عبدهللا ناصر

 10كيح 29908312صباحا 12-10/3/143609الخميس زكي المغربيكيح5م9ب1ابوالقاسم  عمر ابوالقاسم

 9حدق 56209451صباحا 12-10/3/143609الخميس محمد فراجنبت5م11ب1المجحدى على ناصر فهد

 38حدق 32846451صباحا 12-10/3/143609الخميس معاوية العيدنبت5م13ب1المجحدى على ناصر فهد

المشرفمحمد الزيدي 

يراعى توزيع طالب الشعبة ع القاعات بالتساوي

4 18/12/2014



هـ 1436 / 1435االمتحانات النهائية للفصل الدراسي االول  كلية العلوم            
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شهيد االسالمكيمسامح عثمانكيم4م23+22ب1عمر عبد العزيز الدهيشي45سلم 51665106مساء 03-10/3/143601الخميس

المشرفنبيل عبد الواحد 

 40بحث 30306213مساء 04-10/3/143601الخميس عماد الدين ابراهيماحصثامر منشياحص4م27+26ب1الشمرانى احمد معيض احمد

 51فيز 21767104مساء 04-10/3/143601الخميس حميدفيززبنفيز4م71+70أ1عبدهللا احمد

 17فيز 27143104مساء 04-10/3/143601الخميس طالل الشمريفيزنصار العاصميفيز4م73+72أ1السلمان صالح

 36فيز 27145104مساء 04-10/3/143601الخميس طالل الشمريفيزنصار العاصميفيز4م73+72أ1السلمان صالح

المشرفمالك زين العابدين

 41فيز 21771104مساء 04-10/3/143601الخميس عبده رزق فيزمجدي باجسيرفيز4م75+74أ1السلمان صالح

 24فيز 27147104مساء 04-10/3/143601الخميس محمد خليفةفيز4م76أ1البسام عبدهللا

المشرفنبيل عبد الواحد 

 5فيز 21777104مساء 04-10/3/143601الخميس امجاد كمال فيز4م95أ1غنام مجدى

 22فيز 21775104مساء 04-10/3/143601الخميس امجاد كمال فيز4م95أ1غنام مجدى

 28فيز 55807104مساء 04-10/3/143601الخميس عزيز عبدهللافيز4م96أ1عبدالصبور محمد

 18فيز 27151104مساء 04-10/3/143601الخميس مهند حكيمفيز4م99أ1بيك ميرزا

 27فيز 21769104مساء 04-10/3/143601الخميس محمد عاطففيز4م97أ1بيك ميرزا

المشرفكمال عثمان 

 30فيز 27149104مساء 04-10/3/143601الخميس عزيز عبدهللافيز4م100أ1بيك ميرزا

 24فيز 45229104مساء 04-10/3/143601الخميس أنور محمودفيز4م101أ1مظهر نياز

 30فيز 21773104مساء 04-10/3/143601الخميس حسن العماري فيز4م102أ1مظهر نياز

ياسر العتيبيفيز4م113أ1عبد هللا الظفيري9فيز 33376104مساء 04-10/3/143601الخميس

ياسر العتيبي فيز4م113أ1عبد هللا الظفيري29فيز 33378104مساء 04-10/3/143601الخميس

المشرفاحمد مهروسة 

 10جيو 33293383مساء 04-10/3/143601الخميس عادل الجوهرجيو4م28ب1غريفات فالح احمد حابس

 6حين 32710432مساء 04-10/3/143601الخميس محمد مهني حين5م75ب1الهزاع هزاع محمد ابراهيم

 16كيح 3628102مساء 04-10/3/143601الخميس محمد الحسنكيح5م9ب1ابوالقاسم  عمر ابوالقاسم

 35كيم 29900331مساء 04-10/3/143601الخميس بدر ثامركيم5م78أ1عواق احمد على الطيب

المشرفمرتض سلطان

 53بحث 33615122صباحا 12-12/3/143609السبت ايوب القدميكيممحمد اللعبونكيح4م23+22ب1عبدالغفار   عبدالرزاق

 5بحث 33212435صباحا 12-12/3/143609السبت  احص4م19أ ب برى عبدالرحمن ماجد عدنان برى عدنان

 27فيز 51715201صباحا 12-12/3/143609السبت محمد خليفةفيز4م24ب1صديق محمد احمد ابوبكر

 41فيز 29091201صباحا 12-12/3/143609السبت محمد اسلم فيزبراسادفيز4م27+26ب1كردى سليمان سعيد ايمن

 46فيز 39899201صباحا 12-12/3/143609السبت رامايفيزمحمد عاطففيز4م41+28ب1كردى سليمان سعيد ايمن

 8فيز 29987205صباحا 12-12/3/143609السبت حمود عبد الغني فيز4م111أ1ماضي محمد محمود محسن

 5جيو 4285342صباحا 12-12/3/143609السبت نثار عبدالغنيجيو4م113أ1عطيه احمد السيد اسامه

 1جاف 33288411صباحا 12-12/3/143609السبت مدين العويثيجيوالقسمحسن ابراهيم حسن حسن الخضر

 2حين 37290424صباحا 12-12/3/143609السبت يوسف العنزيحين5م73ب1الحميدي حميدي راشد احمد

 10كيح 33028340صباحا 12-12/3/143609السبت محمد الحسنكيح5م9ب1السنيدى عبدهللا محمد عبدالرحمن

 2حدق 56376330صباحا 12-12/3/143609السبت مطهر الخشينينبتمحمد قطامينبت5م13+11ب1صادق بن هاشم رجب عبدالوهاب

 43حدق 29940330صباحا 12-12/3/143609السبت مطهر الخشينينبتمحمد قطامينبت5م13+11ب1صادق بن هاشم رجب عبدالوهاب

المشرفصالح 

 4احص 7953401مساء 04-12/3/143601السبت  احصالقسم اسماعيل محمد احمد على  مساء3/ 9نقل اسماعيل على

 10فيز 29852301مساء 04-12/3/143601السبت فسيلس فيز4م71أ1ليمبيسيس   فسيليوس

 28جيو 29864221مساء 04-12/3/143601السبت محمد عبدهجيو4م70أ1جلمد محمد احمد محمود

 9حين 29973245مساء 04-12/3/143601السبت أحمد راضيحين5م75ب1الطيب يوسف طاهر نورى

 11حدق 56146240مساء 04-12/3/143601السبت أبو بكر المنصوبنبتأنيس أحمدنبت5م13+11ب1هادي   سرفراز

 36حدق 29931240مساء 04-12/3/143601السبت أبو بكر المنصوبنبتأنيس أحمدنبت5م13+11ب1هادي   سرفراز

المشرفمحمد الزيدي 

يراعى توزيع طالب الشعبة ع القاعات بالتساوي

5 18/12/2014
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 31ريض 5300104صباحا 12-13/3/143609االحد إبراهيم الدوسريكيم4م22ب1صدراوى حسين

 32ريض 33839104صباحا 12-13/3/143609االحد سعد القحطاني كيحإبراهيم الشريفكيم4م23ب1صدراوى حسين

 34ريض 55821104صباحا 12-13/3/143609االحد يوسف العنزيحينخالد نوارريض4م24ب1عبيدات سليم

 40ريض 16926104صباحا 12-13/3/143609االحد إبراهيم العريفيكيمإشفاق أحمدكيم4م41+26ب1الفاضل طارق

 26ريض 55819104صباحا 12-13/3/143609االحد أحمد الدوسريكيم4م27ب1الحسين محمد

 34ريض 36144104صباحا 12-13/3/143609االحد محمد الثوينيحينأحمد الصالحكيم4م1 /45ب1قديرى محمد

 41ريض 3448104صباحا 12-13/3/143609االحد أحمد عبد الوهابكيمأحمد العبيدكيم4م49+48ب1قديرى محمد

 42ريض 3444104صباحا 12-13/3/143609االحد عبدالرحمن حاج نورنبتعبد الحافظ العامرينبت4م40+28ب1قديرى محمد

المشرفحمد الخريجي

 18ريض 33837104صباحا 12-13/3/143609االحد عبدالرحمن زكريانبت4م111أ1بونخل مسعود

 36ريض 16928104صباحا 12-13/3/143609االحد فالح الشهرانيحينعصام شلقامينبت4م113أ1بونخل مسعود

 14ريض 5567131صباحا 12-13/3/143609االحد عادل الشهريريض4م99أ1الشنيفي حمد صالح يوسف

 26ريض 36077131صباحا 12-13/3/143609االحد عبد الرحمن أبو حبيشحينليوناردنبت4م100أ1شرارى احمد حميد احمد

 26ريض 3834131صباحا 12-13/3/143609االحد هاني الحميديريض4م101أ1السلمان محمد عبدالرحمن سلمان

 27ريض 51628131صباحا 12-13/3/143609االحد فيصل المطيرينبت4م102أ1شرارى احمد حميد احمد

 36ريض 25911244صباحا 12-13/3/143609االحد علوى احمد وسيم شرفكيم4م95أ1 

 50ريض 1797244صباحا 12-13/3/143609االحد علوى احمد محمد طرومنبتنايف الدوسرينبت4م96+96أ1 

المشرفمالك زين العابدين

 24ريض 32673244صباحا 12-13/3/143609االحد فواز العتيبيريض4م70أ1دالى البشير

 32ريض 29506244صباحا 12-13/3/143609االحد محمد عكله نبت4م71أ1دالى البشير

 26ريض 1988244صباحا 12-13/3/143609االحد البوصيرى محمد عمر العنزيكيمسعد جدوعحين4م72أ1 

 34ريض 13009244صباحا 12-13/3/143609االحد البوصيرى محمد عبد هللا المالكيحينخالد طنشريض4م73أ1 

 5ريض 54085244صباحا 12-13/3/143609االحد محمد فراجنبت4م74أ1الشرفى الدين نجم

 22ريض 1978244صباحا 12-13/3/143609االحد محمد فراجنبت4م74أ1الشرفى الدين نجم

 39ريض 11488244صباحا 12-13/3/143609االحد محمد قطامينبتماجد المباركريض4م76+75أ1بودبوس يوسف

 15ريض 37352244صباحا 12-13/3/143609االحد محمد قطامينبتماجد المباركريض4م76+75أ1الشنيفي يوسف

المشرفاحمد توفيق

 19فيز 33231404صباحا 12-13/3/143609االحد سلطان الزهرانيفيز4م1 /41أ1ليراس   اندرياس

 20جيو 52484101صباحا 12-13/3/143609االحد نايف العتيبيجيو4م1/ 80أبعمارة أبو عرفات المعطي عبد بسام

 20جيو 36487101صباحا 12-13/3/143609االحد حسام تفاحهجيو4م2/ 80أبزيدى كمال فيصل

 28جيو 17138101صباحا 12-13/3/143609االحد عادل الجوهرجيو4م3/ 80أبعبدالمجيد جهالن عبدالمجيد هشام

 5جيو 33300406صباحا 12-13/3/143609االحد سعد الحميدانجيو4م48ب1غريفات فالح احمد حابس

المشرفعوض الشمراني 

 4حين 3969326صباحا 12-13/3/143609االحد بندر العتيبيحين5م75ب1العقيلى عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز

 13حدق 29967140صباحا 12-13/3/143609االحد أحمد المرشودنبت5م11ب1عبدالمجيد محمود عبدالفتاح احمد

 19حدق 30878140صباحا 12-13/3/143609االحد أكرم الفريدينبت5م11ب1موسى ابراهيم محمد ايهاب

 33حدق 29133140صباحا 12-13/3/143609االحد مازن البلوينبتمحمد كريمينبت5م9ب1عبدالرحيم علي عبدهللا خالد

 18حدق 52186140صباحا 12-13/3/143609االحد ياسر حجاجنبت5م23ب1شودري حنيف محمد حنيف عاطف

 18حدق 52148140صباحا 12-13/3/143609االحد عبد الرحمن الخنفورنبتفارس الحربينبت5م39+38ب1العرفج عبدالرحمن عبدالعزيز عبدهللا

 23حدق 44123140صباحا 12-13/3/143609االحد عبد الرحمن الخنفورنبتفارس الحربينبت5م39+38ب1العرفج عبدالرحمن عبدالعزيز عبدهللا

 30حدق 39905140صباحا 12-13/3/143609االحد نايف الدوسرينبت5م13ب1ابراهيم شبل صالح عبدالناصر

 44حدق 32837460صباحا 12-13/3/143609االحد محمد الطيبنبتيحي البدوينبت5م80+79أ1السالمه علي عبدهللا علي

المشرفتحسين خلف 

حسام تفاحهجيو4م8أ1جمال بنعامر31ريض 33364106مساء 04-13/3/143601االحد

 25ريض 55823106مساء 04-13/3/143601االحد سعيد الشلتونيجيو4م18أ1عالم محفوظ

أحمد راضيحينفرحان خانجيو4م33أ1عماد المهدي24ريض 23319106مساء 04-13/3/143601االحد

محمد عبدهجيو4م39أ1عماد المهدي27ريض 23301106مساء 04-13/3/143601االحد

المشرفكمال عثمان 

 30ريض 33112106مساء 04-13/3/143601االحد اصف محمد نثار عبدالغنيجيو4م100أ1  

 30ريض 24122106مساء 04-13/3/143601االحد اصف محمد خالد حساينحينمحمد نعيم جيو4م101أ1  
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وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

 31ريض 33362106مساء 04-13/3/143601االحد اصف محمد مدين العويثيجيو4م102أ1  

 15ريض 23299106مساء 04-13/3/143601االحد المي نعمانجيو4م107أ1غارييف   مباريز

 15ريض 23305106مساء 04-13/3/143601االحد محمد كمرانجيو4م108أ1غارييف   مباريز

 20ريض 1720106مساء 04-13/3/143601االحد األمين الحكيمحين4م109أ1غارييف   مباريز

 35ريض 21805106مساء 04-13/3/143601االحد ناصر قاسم السالم حينمحمود متوليحين4م111أ1الشابى سهيل

 36ريض 23307106مساء 04-13/3/143601االحد فهد نصر حينمصطفى عبد المقصودحين4م113أ1الشابى سهيل

المشرفاحمد مهروسة 

 21ريض 21799106مساء 04-13/3/143601االحد محمد الحسنكيح4م70أ1بشر مصطفى

 25ريض 23315106مساء 04-13/3/143601االحد أحمد أمينكيم4م71أ1بشر مصطفى

 31ريض 21809106مساء 04-13/3/143601االحد فيصل الركفحينحافظ نسيمكيم4م72أ1بشر مصطفى

 17ريض 23313106مساء 04-13/3/143601االحد الهاشمى نبيل خالد طنشريض4م73أ1 

 20ريض 23309106مساء 04-13/3/143601االحد الهاشمى نبيل كريم يوسفكيم4م74أ1 

 30ريض 33108106مساء 04-13/3/143601االحد الهاشمى نبيل محمد مهني حينشاكر الصباغريض4م75أ1 

المشرفطارق محروس 

جالل فارعنبتفارس الهرانيحين4م95أ1محمد الغامدي33ريض 21795106مساء 04-13/3/143601االحد

مجيب سلطانكيمكمال عمركيم4م76+96أ1محمد الغامدي37ريض 21793106مساء 04-13/3/143601االحد

محمد جعفركيممجيب سلطانكيم4م99+م97أ1محمد الغامدي61ريض 21791106مساء 04-13/3/143601االحد

المشرفصالح جميلي 

محمد عسلكيم4م21ب1بندر المطيري24ريض 21807106مساء 04-13/3/143601االحد

محمد عليكيم4م22ب1بندر المطيري26ريض 21801106مساء 04-13/3/143601االحد

وائل مصطفىريض4م23ب1عماد بشار25ريض 51693106مساء 04-13/3/143601االحد

 20ريض 24120106مساء 04-13/3/143601االحد عاطف محمودريض4م24ب1صدراوى  حسين

 35ريض 23297106مساء 04-13/3/143601االحد معاوية العيدنبتسانجيفريض4م26ب1صدراوى  حسين

 38ريض 23317106مساء 04-13/3/143601االحد عبد الرحمن الركفحين4م27ب1صدراوى  حسين

 47ريض 23303106مساء 04-13/3/143601االحد بت رضوان مفسر كونيلكيممحمد هبيلةكيم4م30+28ب1 

المشرفحمد الخريجي

منذر عبدالكريمكيم4م41ب1عماد بشار34ريض 21813106مساء 04-13/3/143601االحد

بون مورجاننبتسامي سيفريض4م1 /45ب1مراد سليمان36ريض 23321106مساء 04-13/3/143601االحد

صالح العنسينبت4م49+48ب1مراد سليمان37ريض 21811106مساء 04-13/3/143601االحد

عارف االدريسينبتصالح سالميننبت4م40+49ب1مراد سليمان37ريض 23311106مساء 04-13/3/143601االحد

انيس احمد نبتعارف الشميرينبت4م142+144أأمحمد عبد الواحد55ريض 21803106مساء 04-13/3/143601االحد

وسيم شرفكيمنبيل الزقريكيم4م146أأمحمد عبد الواحد40ريض 21797106مساء 04-13/3/143601االحد

شايننبتعبدالرحيم حمدانريض4م148أأمحمد عبد الواحد37ريض 23323106مساء 04-13/3/143601االحد

المشرفاحمد توفيق

 3ريض 56197425مساء 04-13/3/143601االحد محمد عبدالسميعريض4م76أ1عبدهللا محمود سيبويه محمد

 2ريض 56122555مساء 04-13/3/143601االحد محمد عبدالسميعريض4م76أ1العليان ابراهيم صالح ابراهيم

 1ريض551675991مساء 04-13/3/143601االحد محمد عبدالسميعريض4م76أ1قديرى محمد على الحسين

 1ريض551665991مساء 04-13/3/143601االحد محمد عبدالسميعريض4م76أ1الخميس تركي عبدهللا يوسف

 1احص 29827315مساء 04-13/3/143601االحد  احصابوكالم  صبحى فايز ابوكالم  صبحى فايز

 34كيم 33086422مساء 04-13/3/143601االحد عبدالناصر كراميكيم5م78أ1عبداالله احمد نفادي  ايمن

 23جيو 29872243مساء 04-13/3/143601االحد نايف العتيبيجيو4م1/ 80أبمحمد محمد صبري عبدالباسط

 1حدق 56325344مساء 04-13/3/143601االحد فؤاد أميننبت5م9ب1الحميدان على عبدهللا على

 8حدق 4544344مساء 04-13/3/143601االحد فؤاد أميننبت5م9ب1الحميدان على عبدهللا على

المشرفمرتض سلطان

 20فيز 41961145صباحا 12-14/3/143609االثنين سيف مبخوت فيزبراسادفيز4م41+28ب1ليراس   اندرياس

 10فيز 41962145صباحا 12-14/3/143609االثنين سيف مبخوت فيزبراسادفيز4م41+28ب1الضويان عبدهللا

 41فيز 41964145صباحا 12-14/3/143609االثنين طالل الشمري فيزناصر مباركي فيز4م49+48ب1بالنصيب نبيل

 37فيز 41963145صباحا 12-14/3/143609االثنين ماجد صيرم فيز4م1 /45ب1بالنصيب نبيل

 40ريض 3859201صباحا 12-14/3/143609االثنين سانجيفريضمحمد عبدالسميعريض4م71+70أ1غزال حسن مصطفى تحسين
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وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

 2احص 33199437صباحا 12-14/3/143609االثنين  احصالقسماسماعيل احمد على حبيب اسماعيل حبيب

 15جيو 52483435صباحا 12-14/3/143609االثنين نايف العتيبيجيو4م75أ1المدني محمد عبدالكريم سطام

المشرفمشعل الرشيدي

 12حين 29979320صباحا 12-14/3/143609االثنين عبد هللا المالكيحين5م75ب1البلوى القحم على فارس حمود

 13كيم 4584108صباحا 12-14/3/143609االثنين عبدالرحمن الطليحيكيم5م79أ1التركى تركى محمد تركى

 17كيم 37411108صباحا 12-14/3/143609االثنين أحمد العبيدكيم5م79أ1التركى تركى محمد تركى

 28كيم 4586108صباحا 12-14/3/143609االثنين إبراهيم الشريفكيم5م80أ1اللحيدان فهد عبدهللا حمد

 9كيم 37788222صباحا 12-14/3/143609االثنين أحمد عواجيكيم5م78أ1منشى الدين سليم احمد محمود

 26كيم 29889222صباحا 12-14/3/143609االثنين أحمد عواجيكيم5م78أ1منشى الدين سليم احمد محمود

 35حدق 29932250صباحا 12-14/3/143609االثنين عبد الرحمن حاج نورنبتأحمد الصبرينبت5م13+11ب1عيفان صالح احمد صالح

المشرفتحسين خلف 

 26ريض 29823207مساء 04-14/3/143601االثنين وسيم شرفكيم4م95أ1بوعزيز سالم سالم المنصف

 38فيز 29848234مساء 04-14/3/143601االثنين بدر شوكفيزصالح العنزيفيز4م97+96أ1حسيب على مجذوب عادل

 10جيو 37268455مساء 04-14/3/143601االثنين سعيد الشلتونيجيو4م100أ1عبدالفتاح  شحاته محمد

 4حين 37294433مساء 04-14/3/143601االثنين أحمد راضيحين5م75ب1العمر عبدالرحمن يوسف سليمان

 13كيح 33026332مساء 04-14/3/143601االثنين إبراهيم عزيزكيح5م9ب1بزى  داود محمد

 40كيم 2186230مساء 04-14/3/143601االثنين محمد عليكيمسامح عثمانكيم5م80+79أ1تيغزه   عمار

 4كيم 33074332مساء 04-14/3/143601االثنين محمد جعفركيم5م78أ1الغامدى بنان على عبدالعزيز

 35كيم 2232350مساء 04-14/3/143601االثنين إشفاق أحمدكيممحمد جعفركيم5م71+78أ1الطمره عبدالعزيز سعد

المشرفاحمد مهروسة 

 36ريض 29103111صباحا 12-15/3/143609الثالثاء فواز العتيبيريض4م95أ1دالى البشير

 55ريض 36485111صباحا 12-15/3/143609الثالثاء أحمد المرشودنبتشاكر الصباغريض4م99 +4م96أ1دالى البشير

عادل الشهريريض4م97أ1المنجى بالل 27ريض 29099111صباحا 12-15/3/143609الثالثاء

 27ريض 36156111صباحا 12-15/3/143609الثالثاء محمدعبدالسميعريض4م100أ1بشار عماد

 48ريض 29101111صباحا 12-15/3/143609الثالثاء ابراهيم شحاتهنبتسانجيفريض4م102+101أ1بشار  عماد

المشرفنبيل عبد الواحد 

 26ريض 55825111صباحا 12-15/3/143609الثالثاء محمد خياطهريض4م70أ1الحلوانى برهان

 35ريض 55829111صباحا 12-15/3/143609الثالثاء سامي سيفريض4م71أ1الحلوانى برهان

 48ريض 51691111صباحا 12-15/3/143609الثالثاء عاطف محمودريض4م73+72أ1غزال تحسين

 23ريض 42159111صباحا 12-15/3/143609الثالثاء عبدالناصر كراميكيم4م74أ1بنعامر جمال

 29ريض 32289111صباحا 12-15/3/143609الثالثاء محمد أبوالريشريض4م75أ1بنعامر جمال

المشرفمالك زين العابدين

 63ريض 55827111صباحا 12-15/3/143609الثالثاء أبو بكر المنصوبنبتخالد نوارريض4م146+148أأالطيب حسن

 69ريض 29879111صباحا 12-15/3/143609الثالثاء أحمد الصبرينبتعبدالرحيم حمدانريض4م144+142أأالطيب حسن

المشرفحمد الخريجي

 37ريض 36159111صباحا 12-15/3/143609الثالثاء أكرم الفريدينبتخالد طنشريض4م49+48ب1دملخى مصطفى

 20ريض 52347111صباحا 12-15/3/143609الثالثاء اليزيدى منصور وائل مصطفىريض4م111أ1 

 27ريض 31936111صباحا 12-15/3/143609الثالثاء اليزيدى منصور ماجد المباركريض4م113أ1 

المشرفعوض الشمراني 

 30ريض 29819243صباحا 12-15/3/143609الثالثاء هاني الحميديريض4م21ب1الذكير صالح احمد فوزي

 4حين 32704375صباحا 12-15/3/143609الثالثاء محمد الثوينيحين5م73ب1الصويطى على ناصر ابراهيم

رشيد البراككيح4م22ب1ابراهيم الناصر19كيح3625101صباحا 12-15/3/143609الثالثاء

محمد اللعبونكيح4م23ب1ابراهيم الناصر27كيح3620101صباحا 12-15/3/143609الثالثاء

فهد السلومكيح4م24ب1ابو القاسم19كيح52179101صباحا 12-15/3/143609الثالثاء

نسيم أيوبكيح4م26ب1فريد عطايا23كيح52177101صباحا 12-15/3/143609الثالثاء

محمد الحليليكيح4م27ب1محمد الربع19كيح3622101صباحا 12-15/3/143609الثالثاء

بندر البريديكيح4م28ب1محمد داود23كيح29125101صباحا 12-15/3/143609الثالثاء

عبد هللا العمريكيح4م41ب1محمد داود27كيح52175101صباحا 12-15/3/143609الثالثاء

المشرفمرتض سلطان
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 6كيح 33033462صباحا 12-15/3/143609الثالثاء فهد الشاهينكيح5م9ب1الركيان حماد عبدالعزيز سلمان

 30كيم 37257424صباحا 12-15/3/143609الثالثاء إبراهيم العاصمكيم5م46ب1الرصيص سعد ابراهيم سعود

 11حدق 56378340صباحا 12-15/3/143609الثالثاء جالل فارعنبت5م11ب1الظبي حمد عبدهللا نايف

 36حدق 29942340صباحا 12-15/3/143609الثالثاء محمد طرومنبت5م13ب1الظبي حمد عبدهللا نايف

المشرفاحمد توفيق

 18احص 29835328مساء 04-15/3/143601الثالثاء  احص4م23ب1سلمان سلطان سلمان خلف سلمان خلف

دبنيسانفيز4م22ب11فيز 56525325مساء 04-15/3/143601الثالثاء

 18فيز 33224325مساء 04-15/3/143601الثالثاء دبنيسانفيز4م22ب1عمران   طيب

 31جيو 29874262مساء 04-15/3/143601الثالثاء نثار عبدالغنيجيو4م1 /45ب1نزال  حبوس يوسف

 3حين 32698374مساء 04-15/3/143601الثالثاء خالد الفكيحين5م75ب1الغانم عبدالرحمن عبدهللا خالد

 2حين 38120457مساء 04-15/3/143601الثالثاء خالد الفكيحين5م75ب1ابوطربوش احمد محمد فيصل

 26كيم 29903340مساء 04-15/3/143601الثالثاء محمد العتيبيكيم5م78أ1الخثالن على زيد حمد

 17حدق 32814351مساء 04-15/3/143601الثالثاء ياسر حجاجنبت5م9ب1الصم محمد موسى رشيد

المشرفصالح جميلي 

 20ريض 33100203صباحا 12-16/3/143609االربعاء هاني الحميديريض4م22ب1صديقى  اخالق

 32ريض 33102203صباحا 12-16/3/143609االربعاء ياسر حجاجنبتسانجيفريض4م23ب1صديقى  اخالق

 26ريض 18448203صباحا 12-16/3/143609االربعاء مازن البلوينبتخالد نوارريض4م24ب1بالل المنجى

  30ريض 1753203صباحا 12-16/3/143609االربعاء فيصل المطيرينبتفواز العتيبيريض4م26ب1هللا احسان

  35ريض 1757203صباحا 12-16/3/143609االربعاء عبد الرحمن الخنفورنبتشاكر الصباغريض4م27ب1هللا احسان

 32ريض 51759203صباحا 12-16/3/143609االربعاء أكرم الفريدينبتوائل مصطفىريض4م28ب1عالم محفوظ

 39ريض 1773203صباحا 12-16/3/143609االربعاء على الحمادنبتمحمد عبدالسميعريض4م41ب1عالم محفوظ

 37ريض 1769203صباحا 12-16/3/143609االربعاء اصف محمد فارس الحربينبتعادل الشهريريض4م1 /45ب1 

 27ريض 13011203صباحا 12-16/3/143609االربعاء عاطف محمودريض4م40ب1بونخل مسعود

المشرفحمد الخريجي

 13ريض 33179431صباحا 12-16/3/143609االربعاء محمد أبوالريشريض4م102أ1بودبوس محمود الحبيب يوسف

 13بحث 33214441صباحا 12-16/3/143609االربعاء  احص4م19أب برى عبدالرحمن ماجد عدنان برى  عدنان

 18فيز 33713101صباحا 12-16/3/143609االربعاء زبنفيز4م71أ1ايالهي بوراوي

 26فيز 36152101صباحا 12-16/3/143609االربعاء سلطان الزهرانيفيز4م70أ1ايالهي بوراوي

 24فيز 37235101صباحا 12-16/3/143609االربعاء محمد عاطففيز4م74أ1الطرابلسى  حسين

 37فيز 36490101صباحا 12-16/3/143609االربعاء خالد مصبحفيز4م75أ1الطرابلسى  حسين

 26فيز 5306101صباحا 12-16/3/143609االربعاء سالم عبدهفيز4م72أ1صالح عبدالحى

المشرفنبيل عبد الواحد 

 40فيز 36001101صباحا 12-16/3/143609االربعاء أنيس أحمدنبتبدر شوكفيز4م113+111أ1القرعاوى محمد

 25فيز 15155101صباحا 12-16/3/143609االربعاء انور محمد امجاد كمالفيز4م95أ1 

 26فيز 35999101صباحا 12-16/3/143609االربعاء عبدالصبور محمد احمد خليفة فيز4م96أ1 

محمد اسلمفيز4م97أ1خالد الزهراني29فيز 51763101صباحا 12-16/3/143609االربعاء

محمد شهابفيز4م100أ1ابراهيم الهدهود12فيز 55811101صباحا 12-16/3/143609االربعاء

نايف الدوسرينبت4م101أ1ابراهيم الهدهود20فيز 51757101صباحا 12-16/3/143609االربعاء

المشرفاحمد مهروسة 

 19فيز 33843105صباحا 12-16/3/143609االربعاء حميدفيز4م8أ1السويدان حامد

 22فيز 33841105صباحا 12-16/3/143609االربعاء مجدي باجسيرفيز4م18أ1القحطاني محمد

ماجد صيرم فيز4م33أ1 توفيق وليد23فيز 16884105صباحا 12-16/3/143609االربعاء

أنور محمودفيز4م39أ1 توفيق وليد32فيز 10574105صباحا 12-16/3/143609االربعاء

صالح العنزيفيز4م73أ1محمد عبد العزيز26فيز 16882105صباحا 12-16/3/143609االربعاء

ناصر مباركي فيز4م76أ1محمد عبد العزيز26فيز 3458105صباحا 12-16/3/143609االربعاء

المشرفكمال عثمان 

 17جاف 33286313صباحا 12-16/3/143609االربعاء سعد الحميدانجيو4م1/ 80أبعطية عبدالفتاح كامل على

 7جيو 33302450صباحا 12-16/3/143609االربعاء سعد العريفيجيو4م2/ 80أبالصالح عبدهللا محمد احمد

 9حين 29981327صباحا 12-16/3/143609االربعاء أحمد الطميحيحين5م75ب1السعدون ضاري خالد محمد
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 1حين 38157480صباحا 12-16/3/143609االربعاء أحمد الطميحيحين5م75ب1العقيلى عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز

 16كيح 29910320صباحا 12-16/3/143609االربعاء خالد العريديكيح5م9ب1قربان سراج محمد على

 37حدق 32839466صباحا 12-16/3/143609االربعاء هاشم رجب عبدالوهاب شايننبتمحمد عكله نبت5م13+11ب1 

المشرفمشعل الرشيدي

 3احص 33189319مساء 04-16/3/143601االربعاء  احصالقسمابوكالم  صبحى فايز ابوكالم  صبحى فايز

 28احص 43639324مساء 04-16/3/143601االربعاء عبد الرحمن الفيفياحص4م22ب1الواصل ابراهيم

 29احص 2071324مساء 04-16/3/143601االربعاء ثامر منشياحص4م23ب1عبدالقاهر  محمد

 26احص 30559324مساء 04-16/3/143601االربعاء على حبيب عماد الدين ابراهيماحص4م24ب1 

 30احص 43637324مساء 04-16/3/143601االربعاء جالل فارعنبت4م26ب1عسكر سامح

 34احص 12993324مساء 04-16/3/143601االربعاء أحمد الصبرينبتعارف االدريسي نبت4م27ب1عسكر سامح

 35احص 1850324مساء 04-16/3/143601االربعاء حسام تفاحهجيو4م28ب1الزيد عبدالحميد

المشرفطارق محروس 

 36احص 1852324مساء 04-16/3/143601االربعاء سعيد الشلتونيجيو4م41ب1الزيد عبدالحميد

 6احص 55817324مساء 04-16/3/143601االربعاء ايوب القدميكيم4م30ب1اسماعيل على

 35احص 37350324مساء 04-16/3/143601االربعاء محمود عبد هللاكيمإشفاق أحمدكيم4م1 /45ب1اسماعيل على

المشرفصالح جميلي 

 31احص 1856324مساء 04-16/3/143601االربعاء المي نعمانجيو4م95أ1العنقرى عبدالرحمن

 42احص 1858324مساء 04-16/3/143601االربعاء أحمد راضيحينمدين العويثيجيو4م97+96أ1العنقرى عبدالرحمن

المشرفعوض الشمراني 

 18احص 22034324مساء 04-16/3/143601االربعاء أحمد أمينكيم4م76أ1مشرف محمد

 21احص 55813324مساء 04-16/3/143601االربعاء قايد محمد سامح عثمانكيم4م74أ1 

 33احص 53269324مساء 04-16/3/143601االربعاء قايد محمد شهيد االسالمكيمكريم يوسفكيم4م75أ1 

 8احص 55815324مساء 04-16/3/143601االربعاء كمال عمركيم4م70أ1منتصر ممدوح

 24احص 2058324مساء 04-16/3/143601االربعاء كمال عمركيم4م70أ1منتصر ممدوح

 16احص 27136324مساء 04-16/3/143601االربعاء مجيب سلطانكيم4م72أ1الجديدي وسام

 33احص 1854324مساء 04-16/3/143601االربعاء ابراهيم شحاتهنبتمحمد جعفركيم4م73أ1الجديدي وسام

المشرفمرتض سلطان

 29فيز 30615210مساء 04-16/3/143601االربعاء جعفر ميثال فيز4م1 /41أ1الزايد على صالح ناصر

 23جيو 29862106مساء 04-16/3/143601االربعاء حسام تفاحهجيو4م1/ 80أبالصبروتى محمد محمدنجيب

 6جيو 56271452مساء 04-16/3/143601االربعاء فرحان خانجيو4م2/ 80أباللعبون عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز

 20جيو 29685452مساء 04-16/3/143601االربعاء المي نعمانجيو4م3/ 80أبالعقال عقال محمد صالح

المشرفمرتض سلطان

 20حين 39907103مساء 04-16/3/143601االربعاء األمين الحكيمحين5م78أ1مشالى على محمد اشرف

 19حين 36814103مساء 04-16/3/143601االربعاء خالد حساينحين5م79أ1يونس ابراهيم محمد السيد

 30حين 36816103مساء 04-16/3/143601االربعاء مصطفى عبد المقصودحين5م80أ1يونس ابراهيم محمد السيد

 6حين 29222103مساء 04-16/3/143601االربعاء جمال طلبهحين5م43ب1الغانم عبدالرحمن عبدهللا خالد

 15حين 44036103مساء 04-16/3/143601االربعاء جمال طلبهحين5م43ب1الغانم عبدالرحمن عبدهللا خالد

 16حين 33718103مساء 04-16/3/143601االربعاء محمود متوليحين5م46ب1العنزى خلف مشاى خالد

 27حين 29121103مساء 04-16/3/143601االربعاء خالد الفكيحين5م47ب1العنزى خلف مشاى خالد

 7حين 51783103مساء 04-16/3/143601االربعاء محمود متوليحين5م46ب1الواصل عبدالرحمن حمد صالح

 24حين 52373103مساء 04-16/3/143601االربعاء فهد نصر حين5م49ب1حراث  بلقاسم بن عبدالحليم

 8كيح 37227453مساء 04-16/3/143601االربعاء إبراهيم عزيزكيح5م9ب1العقيل عبدهللا صالح ماجد

 12كيم 29912341مساء 04-16/3/143601االربعاء عبدالناصر كراميكيم5م73أ1الماجد عبدهللا محمد عبدهللا

 27كيم 33076341مساء 04-16/3/143601االربعاء حافظ نسيمكيم5م71أ1جبر مبخوت ناصر يحيى

المشرفاحمد توفيق

المي نعمانجيوعبد الرحمن الخنفورنبت4م95أ1محمد عبد الواحد32ريض 33322107صباحا 12-17/3/143609الخميس

فارس الحربينبت4م99أ1محمد عبد الواحد14ريض 33349107صباحا 12-17/3/143609الخميس

 20ريض 33353107صباحا 12-17/3/143609الخميس مازن البلوينبت4م96أ1المهدى عماد

 32ريض 33351107صباحا 12-17/3/143609الخميس سعد الحميدانجيووائل مصطفىريض4م97أ1المهدى عماد
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 34ريض 33334107صباحا 12-17/3/143609الخميس عاطف محمودريض4م111أ1الشرفى الدين نجم

 36ريض 33355107صباحا 12-17/3/143609الخميس سعد العريفيجيوشاكر الصباغريض4م113أ1الشرفى الدين نجم

المشرفمالك زين العابدين

 21ريض 33328107صباحا 12-17/3/143609الخميس محمد خياطهريض4م21ب1بوعزيز المنصف

 32ريض 33314107صباحا 12-17/3/143609الخميس حسام تفاحهجيوهاني الحميديريض4م22ب1بوعزيز المنصف

 45ريض 33312107صباحا 12-17/3/143609الخميس نايف العتيبيجيوماجد المباركريض4م23ب1بوعزيز المنصف

 6ريض 33318107صباحا 12-17/3/143609الخميس بندر العتيبيحينسانجيفريض4م24ب1طالبى مالك

 17ريض 33320107صباحا 12-17/3/143609الخميس بندر العتيبيحينسانجيفريض4م24ب1طالبى مالك

فواز العتيبيريض4م26ب1بدرالقحطاني 30ريض 33336107صباحا 12-17/3/143609الخميس

عادل الشهريريض4م27ب1بدرالقحطاني 31ريض 33316107صباحا 12-17/3/143609الخميس

 26ريض 33332107صباحا 12-17/3/143609الخميس محمد الطيبنبت4م28ب1هللا احسان

محمد أبوالريشريض4م40ب1صالح حسن26ريض 33309107صباحا 12-17/3/143609الخميس

 29ريض 33330107صباحا 12-17/3/143609الخميس محمد كريمينبت4م41ب1هللا احسان

 36ريض 33326107صباحا 12-17/3/143609الخميس الطيب حسن األمين الحكيمحينخالد نوارريض4م1 /45ب1 

 42ريض 33324107صباحا 12-17/3/143609الخميس الطيب حسن أحمد الطميحيحينمطهر الخشينينبت4م49+48ب1 

المشرفحمد الخريجي

 11ريض 33345107صباحا 12-17/3/143609الخميس ظفر خواجه يحي البدوينبت4م101أ1 

 18ريض 33347107صباحا 12-17/3/143609الخميس ظفر خواجه يحي البدوينبت4م101أ1 

 26ريض 33338107صباحا 12-17/3/143609الخميس ظفر خواجه عبد الرحمن أبو حبيشحين4م102أ1 

 16ريض 33343107صباحا 12-17/3/143609الخميس عبد هللا المالكيحين4م100أ1صديقى  احمد اخالق

 5ريض 37196487صباحا 12-17/3/143609الخميس عبد هللا المالكيحين4م100أ1الذكير صالح احمد فوزي

 26احص 29806105صباحا 12-17/3/143609الخميس عبدالرحمن الطليحيكيم4م70أ1منتصر محمد عبدالوكيل ممدوح

 40احص 54067105صباحا 12-17/3/143609الخميس عماد الدين محمد ابراهيماحصعبد الرحمن الفيفياحص4م72+71أ1منتصر محمد عبدالوكيل ممدوح

 12بحث 29839382صباحا 12-17/3/143609الخميس  احص4م19أببرى عبدالرحمن ماجد عدنان برى عدنان

 8فيز 33285221صباحا 12-17/3/143609الخميس محمد عبد الصبورفيز4م74أ1رزق عبداللطيف عبدالصبور محمد

 20فيز 31855312صباحا 12-17/3/143609الخميس خالد مصبحفيز4م75أ1المحمدى  الحسن ابوعزه

 22جاف 29885221صباحا 12-17/3/143609الخميس سعيد الشلتونيجيو4م73أ1الوحيدي   محمود

المشرفاحمد توفيق

 4حين 42715145صباحا 12-17/3/143609الخميس عبد الرحمن العمريحين5م79أ1على احمد محمد اشرف

 26حين 41955145صباحا 12-17/3/143609الخميس عبد الرحمن العمريحين5م79أ1على احمد محمد اشرف

 15حين 41953145صباحا 12-17/3/143609الخميس يوسف العنزيحين5م78أ1صديقى  اقبال محمد

 27حين 42718145صباحا 12-17/3/143609الخميس فالح الشهرانيحين5م80أ1صديقى  اقبال محمد

 6حين 32696342صباحا 12-17/3/143609الخميس بدر عسيريحين5م75ب1القحطانى سحماء ال سعد حسين سعد

 5كيم 33092445صباحا 12-17/3/143609الخميس كريم يوسفكيم5م71أ1الفحام محمود احمد صادق ايمن

 24حدق 29934260صباحا 12-17/3/143609الخميس على الحمادنبت5م11ب1شاعر محمد حاج عمر

 26حدق 46882346صباحا 12-17/3/143609الخميس نايف الدوسرينبت5م13ب1صادق بن هاشم رجب عبدالوهاب

المشرفتحسين خلف 

 26ريض 15508204مساء 04-17/3/143601الخميس محمد عبدالسميعريض4م100أ1مسلوب السعيد

 36ريض 32291204مساء 04-17/3/143601الخميس محمد عليكيممحمد عسلكيم4م102+101أ1مسلوب السعيد

 34ريض 1782204مساء 04-17/3/143601الخميس مصطفى عبد المقصودحينعاطف محمودريض4م95أ1الصامت بسام

 35ريض 15721204مساء 04-17/3/143601الخميس محمد مهني حينمحمد هبيلةكيم4م96أ1الصامت بسام

 36ريض 1777204مساء 04-17/3/143601الخميس خالد حساينحينمحمد أبوالريشريض4م97أ1الصامت بسام

 40ريض 43643204مساء 04-17/3/143601الخميس فؤاد أميننبتعصام شلقامينبت4م113+111أ1دملخى مصطفى

المشرفمحمد الزيدي 

 12ريض 1793204مساء 04-17/3/143601الخميس منذر عبدالكريمكيم4م72أ1عبيدات سليم

 33ريض 1789204مساء 04-17/3/143601الخميس فهد نصر حيننبيل الزقريكيم4م73أ1عبيدات سليم

 14ريض 3944204مساء 04-17/3/143601الخميس ابراهيم شحاتهنبت4م74أ1الشابى سهيل

 33ريض 55831204مساء 04-17/3/143601الخميس عصام الشعيبيحينعبدالرحيم حمدانريض4م75أ1الشابى سهيل

 27ريض 54126204مساء 04-17/3/143601الخميس سانجيفريض4م70أ1دشموخ شريف

 36ريض 19409204مساء 04-17/3/143601الخميس محمد نجيبحينأحمد الصبرينبت4م71أ1دشموخ شريف
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المشرفمشعل الرشيدي

 35ريض 15506204مساء 04-17/3/143601الخميس احمد الكوماني حينصالح سالميننبت4م22ب1بوزفور  فتحي

 39ريض 1786204مساء 04-17/3/143601الخميس عبد الحافظ العامرينبتعارف الشميرينبت4م24+23ب1بوزفور  فتحي

عبدالرحمن زكريانبتعبدالرحمن حاج نورنبت4م27+26ب1 سيبويه محمد16ريض 1970204مساء 04-17/3/143601الخميس

عبدالرحمن زكريانبتعبدالرحمن حاج نورنبت4م27+26ب1 سيبويه محمد21ريض 32884204مساء 04-17/3/143601الخميس

 20ريض 55843204مساء 04-17/3/143601الخميس عبدالرحمن زكريانبتعبدالرحمن حاج نورنبت4م27+26ب1سليمان مراد

 15بحث 33207322مساء 04-17/3/143601الخميس  احص4م48ب1عبدالغفار   عبدالرزاق عبدالغفار   عبدالرزاق

 11فيز 33251453مساء 04-17/3/143601الخميس حمود عبد الغني فيز4م49ب1بالنصيب  الطيب بن نبيل

 26فلك 33722102مساء 04-17/3/143601الخميس صالح العنزيفيز4م1 /45ب1كردى سليمان سعيد ايمن

المشرفكمال عثمان 

 9جيو 33292380مساء 04-17/3/143601الخميس فرحان خانجيو4م40ب1محمد محمد عبدالمتعال عصام

 5حين 37285212مساء 04-17/3/143601الخميس محمود متوليحين5م75ب1اليوسف محمد صالح محمد

 23كيم 29904351مساء 04-17/3/143601الخميس سعد الشمريكيم5م78أ1الورثان عبدهللا عبدالرحمن

 39كيم 33097453مساء 04-17/3/143601الخميس أحمد عبد الوهابكيممنصور الهويميلكيم5م80+79أ1الغامدى صالح حامد احمد

 12حدق 32816362مساء 04-17/3/143601الخميس ياسر حجاجنبت5م9ب1الصم محمد موسى رشيد

المشرفمحمد اشرف 

 6ريض 4113373صباحا 12-19/3/143609السبت سانجيفريض4م41ب1غزال حسن مصطفى تحسين

 7بحث 52251313صباحا 12-19/3/143609السبت  احص4م40ب1فول  مختار عبدالعزيز فول عبدالعزيز

 22فيز 51711111صباحا 12-19/3/143609السبت خالد مصبحفيز4م22ب1النواوى محمد

 27فيز 31851111صباحا 12-19/3/143609السبت رامايفيز4م27ب1الطرابلسى حسين

 26فيز 51713111صباحا 12-19/3/143609السبت امجاد كمالفيز4م26ب1النواوى محمد

 23فيز 39903111صباحا 12-19/3/143609السبت كمال عثمان فيز4م23ب1عبدهللا احمد

 14فيز 37396477صباحا 12-19/3/143609السبت احمد خليفة فيز4م28ب1البسام  عبدالرحمن عبدهللا

 6جيو 33295386صباحا 12-19/3/143609السبت المي نعمانجيو4م48ب1عمارة أبو عرفات المعطي عبد بسام

 6حين 29983332صباحا 12-19/3/143609السبت بدر عسيريحين5م75ب1قنديل محمد عبدالحميد صالح

 7حين 44038332صباحا 12-19/3/143609السبت بدر عسيريحين5م75ب1قنديل محمد عبدالحميد صالح

 9حين 42881332صباحا 12-19/3/143609السبت بدر عسيريحين5م75ب1حراث  بلقاسم بن عبدالحليم

 3كيم 51702231صباحا 12-19/3/143609السبت أحمد الدوسريكيم5م71أ1السحيبانى  عبدهللا عبدالعزيز

 37كيم 29891231صباحا 12-19/3/143609السبت عمر العنزيكيمأحمد الدوسريكيم5م73+71أ1السحيبانى  عبدهللا عبدالعزيز

 36حدق 32843470صباحا 12-19/3/143609السبت عصام شلقامينبتفؤاد أميننبت5م13+11ب1مسلم مسلم عبده محمد

راجع كلية علوم الحاسبعال 111صباحا 12-19/3/143609السبت

عبد الرحمن الفيفياحصعماد الدين ابراهيماحص4م96+95أ1مازن زين الدين61عال 29201201صباحا 12-19/3/143609السبت

حسام تفاحهجيومنذر عبدالكريمكيم4م100+97أ1صالح محمد حسن40عال 52783201صباحا 12-19/3/143609السبت

صالج جميلياحص4م101أ1مسعود احمد بو نخل15عال 56228201صباحا 12-19/3/143609السبت

المشرفمحمد اشرف 

 2احص 56291331مساء 04-19/3/143601السبت  احص4م28ب1عبدالقاهر  محمد حسن  أنور حسن  أنور  

 2احص 33191331مساء 04-19/3/143601السبت  احص4م28ب1عبدالقاهر  محمد حسن  أنور حسن  أنور  

 19فيز 30617222مساء 04-19/3/143601السبت أنور محمودفيز4م23ب1خاطر محمدى السيد اشرف

 32جاف 29866201مساء 04-19/3/143601السبت عادل الجوهرجيو4م1 /45ب1حسن ابراهيم حسن حسن الخضر

 2حين 45701481مساء 04-19/3/143601السبت جمال طلبهحين5م75ب1السعدون ضاري خالد محمد

 19كيم 33073329مساء 04-19/3/143601السبت محمد هبيلةكيم5م79أ1خليل  ابراهيم معتصم

 10كيم 33088435مساء 04-19/3/143601السبت مطر الشلويكيم5م80أ1المعيوف عبدهللا محمد عبدهللا

 19حدق 4569463مساء 04-19/3/143601السبت معاوية العيدنبت5م9ب1ابراهيم شبل صالح عبدالناصر

المشرفمالك زين العابدين

 26ريض 29811246صباحا 12-20/3/143609االحد  خالد نوارريض4م26ب1شرارى احمد حميد احمد

 6ريض 37194473صباحا 12-20/3/143609االحد  محمد خياطهريض4م41ب1قديرى محمد على محمد

 3احص 33201438صباحا 12-20/3/143609االحد   احص4م30ب1النشواتى  مصطفى هشام النشواتى  مصطفى هشام

 7فيز 31856352صباحا 12-20/3/143609االحد  أبو بكر صديقفيز4م40ب1صديق محمد احمد ابوبكر
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وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

 10جيو 29090105صباحا 12-20/3/143609االحد  سعد العريفيجيو4م28ب1زملط  يعقوب تيسير

 21جيو 29887320صباحا 12-20/3/143609االحد  فرحان خانجيو4م27ب1قاسم قاعود محمد اسامه

المشرفمشعل الرشيدي

 23كيم 41969145صباحا 12-20/3/143609االحد  مجيب سلطانكيم5م46ب1كرامه اسامه

 43كيم 41971145صباحا 12-20/3/143609االحد  نبيل الزقريكيم5م47ب1كرامه اسامه

 53كيم 41972145صباحا 12-20/3/143609االحد  مفسر كونيلكيممحمد عسلكيم5م80+79أ1الشويمان سالم

 14كيم 41970145صباحا 12-20/3/143609االحد  شهيد االسالمكيم5م78أ1النويهى محمد

 8كيم 52538145صباحا 12-20/3/143609االحد  مبخوت يحيى شهيد االسالمكيم5م78أ1 

 4حين 32706420صباحا 12-20/3/143609االحد  سعد جدوعحين5م75ب1الدخيل  احمد محمد

 9كيح 52181201صباحا 12-20/3/143609االحد  محمد الزهرانيكيح5م11ب1عطايا عطايا شكرى فريد

 15كيح 29907201صباحا 12-20/3/143609االحد  محمد الزهرانيكيح5م11ب1الجعفرى  احمد عبدالعزيز

 37كيم 39909107صباحا 12-20/3/143609االحد  إبراهيم العريفيكيمأحمد أمينكيم5م73+71أ1منشى الدين سليم احمد محمود

 43كيم 29111107صباحا 12-20/3/143609االحد  كمال عمركيمحسن ضبانكيم5م49+43ب1خليل  ابراهيم معتصم

أكرم الفريدينبت5م9ب1صالح السحيباني17حدق 46880348صباحا 12-20/3/143609االحد 

المشرفمحمد الزيدي 

 14فيز 4124481مساء 04-20/3/143601االحد  ياسر العتيبيفيز4م28ب1القرعاوى  عبدهللا صالح محمد

 40جيو 29875323مساء 04-20/3/143601االحد  عادل الجوهرجيوالمي نعمانجيو4م27+26ب1قاسم قاعود محمد اسامه

 1جاف 37271412مساء 04-20/3/143601االحد  مدين العويثيجيو4م41ب1حسانين السيد عبدالرحمن كمال

 5جاف 56637412مساء 04-20/3/143601االحد  مدين العويثيجيو4م41ب1حسانين السيد عبدالرحمن كمال

 4حين 37287242مساء 04-20/3/143601االحد  مصطفى عبد المقصودحين5م75ب1الدهمش عبدالرحمن عبدهللا بدر

 6كيح 37893466مساء 04-20/3/143601االحد  فهد الشاهينكيح5م9ب1الركيان حماد عبدالعزيز سلمان

  12كيح 33036471مساء 04-20/3/143601االحد  محمد الحسنكيح5م11ب1العطاس عبدهللا سالم عمر

 39كيم 33077342مساء 04-20/3/143601االحد  منتظر المسلمكيمإبراهيم الدوسريكيم5م80+79أ1الذياب السالم سليم سالم

 30حدق 29936270مساء 04-20/3/143601االحد  عبدالرحمن زكريانبت5م13ب1الرحمه محمد ناصر عبدهللا

صالح جميلياحص4م95أ1مازن زين الدين27عال 29841202مساء 04-20/3/143601االحد 

محمد كريمينبت4م96أ1مازن زين الدين20عال 56089202مساء 04-20/3/143601االحد 

المشرفمحمد اشرف 

 35ريض 21829151صباحا 12-21/3/143609االثنين احمد قاسم حينسانجيفريض4م95أ1شرارى احمد

 66ريض 21815151صباحا 12-21/3/143609االثنين أحمد الطميحيحينشاكر الصباغريض4م97+96أ1بوعزيز المنصف

 19ريض 21825151صباحا 12-21/3/143609االثنين عبد الرحمن العمريحين4م102أ1الحلوانى برهان

 26ريض 21827151صباحا 12-21/3/143609االثنين ماجد المباركريض4م101أ1الحلوانى برهان

 35ريض 21823151صباحا 12-21/3/143609االثنين جمال طلبهحينعاطف محمودريض4م100+99أ1بنعامر جمال

 23ريض 21819151صباحا 12-21/3/143609االثنين فواز العتيبيريض4م70أ1لعراجى عبداللطيف

 38ريض 21821151صباحا 12-21/3/143609االثنين يحيى شطب حينوائل مصطفىريض4م71أ1لعراجى عبداللطيف

 42ريض 21833151صباحا 12-21/3/143609االثنين جميل حمود حينعادل الشهريريض4م72أ1الزهيرى محمد

 42ريض 21831151صباحا 12-21/3/143609االثنين األمين الحكيمحينهاني الحميديريض4م74+73أ1الزهيرى محمد

 38ريض 21817151صباحا 12-21/3/143609االثنين خالد الفكيحينأحمد راضيحين4م76+75أ1بودبوس يوسف

 17ريض 29817382صباحا 12-21/3/143609االثنين جالل فارعنبت4م28ب1الفاضل محمد عبدالرحمن طارق

عبد الرحمن الفيفياحصعماد الدين ابراهيماحص4م23+ 22ب1سامح عسكر16بحث44040100صباحا 12-21/3/143609االثنين

عبد الرحمن الفيفياحصعماد الدين ابراهيماحص4م23+ 22ب1سامح عسكر64بحث29088100صباحا 12-21/3/143609االثنين

مطر الشلويكيمثامر منشياحص4م27+ 26ب1عبد العزيز فول49بحث36011100صباحا 12-21/3/143609االثنين

مطر الشلويكيمثامر منشياحص4م27+ 26ب1مازن زين الدين7بحث36891100صباحا 12-21/3/143609االثنين

المشرفصالح جميلي 

 10جاف 29687341صباحا 12-21/3/143609االثنين سعد العريفيجيو4م40ب1العربي عباس محمد هشام

 6حين 29985373صباحا 12-21/3/143609االثنين عبد الواحد العتيبيحين5م75ب1السعدون ضاري خالد محمد

 13كيح 30896302صباحا 12-21/3/143609االثنين محمد اللعبونكيح5م9ب1الجعفرى  احمد عبدالعزيز

 6كيم 37790250صباحا 12-21/3/143609االثنين أحمد عواجيكيم5م78أ1الزامل عبدهللا زامل ابراهيم

 9كيم 29895250صباحا 12-21/3/143609االثنين أحمد عواجيكيم5م78أ1الزامل عبدهللا زامل ابراهيم

 11حدق 43041335صباحا 12-21/3/143609االثنين فيصل المطيرينبتمازن البلوينبت5م13+11ب1صادق بن هاشم رجب عبدالوهاب
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وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

 22حدق 56207335صباحا 12-21/3/143609االثنين فيصل المطيرينبتمازن البلوينبت5م13+11ب1صادق بن هاشم رجب عبدالوهاب

المشرفصالح 

 36ريض 29845209مساء 04-21/3/143601االثنين خالد نوارريض4م71+70أ1دملخى ابراهيم خليل مصطفى

 22ريض 1813254مساء 04-21/3/143601االثنين بت رضوان عبدالرحيم حمدانريض4م100أ1 

 42ريض 1808254مساء 04-21/3/143601االثنين بت رضوان وليد الدهمشحينمحمد أبوالريشريض4م102+101أ1 

 36ريض 1802254مساء 04-21/3/143601االثنين حسن صالح صالح معوضة حينمحمد خياطهريض4م95أ1 

 49ريض 1804254مساء 04-21/3/143601االثنين حسن صالح محمد عبدالسميعريض4م97+96أ1 

 3جاف 56329390مساء 04-21/3/143601االثنين محمد نعيم جيو4م22ب1الوحيدي   محمود

 17جاف 37272390مساء 04-21/3/143601االثنين محمد نعيم جيو4م22ب1الوحيدي   محمود

 13جيو 37266482مساء 04-21/3/143601االثنين محمد كمرانجيو4م23ب1اللعبون عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز

 3حين 32724462مساء 04-21/3/143601االثنين محمد مهنيحين5م75ب1حماد محمد عبدالمنعم محمد

 12كيح 33029361مساء 04-21/3/143601االثنين عبد هللا العمريكيح5م11ب1العنزى رحيل سعود محمد

 28كيم 29868253مساء 04-21/3/143601االثنين سليمان الحمود كيم5م79أ1الطمره عبدالعزيز سعد

 23كيم 33090441مساء 04-21/3/143601االثنين أحمد الصالحكيم5م80أ1الشويمان السالم شويمان سالم

 10حدق 32818465مساء 04-21/3/143601االثنين صالح العنسي نبت5م13ب1بهكلي عبدالرحمن حسن علي

المشرفحمد الخريجي

 18ريض 21760351صباحا 12-22/3/143609الثالثاء شاكر الصباغريض4م101أ1عبيدات محمد على سليم

 19ريض 37004352صباحا 12-22/3/143609الثالثاء عبدالرحيم حمدانريض4م102أ1احمد محمد حسن محمد صالح

عبد الرحمن الفيفياحص4م70أ1ممدوح منتصر25احص43299106صباحا 12-22/3/143609الثالثاء

ثامر منشياحص4م71أ1انور حسن28احص36893106صباحا 12-22/3/143609الثالثاء

عماد الدين ابراهيماحص4م72أ1فايز ابو كالم28احص36895106صباحا 12-22/3/143609الثالثاء

منتظر المسلمكيم4م73أ1حبيب علي 33احص36013106صباحا 12-22/3/143609الثالثاء

صالح جميلياحص4م74أ1حبيب علي 36احص29084106صباحا 12-22/3/143609الثالثاء

عبد الواحد العتيبيحينخالد حساينحين4م76+75أ1خلف سلطان44احص43297106صباحا 12-22/3/143609الثالثاء

 21احص 29825223صباحا 12-22/3/143609الثالثاء  احص4م40ب1ابوكالم  صبحى فايز ابوكالم  صبحى فايز

المشرفطارق محروس 

سالم عبده فيز4م26ب1اشرف خاطر27فيز 51773102صباحا 12-22/3/143609الثالثاء

 28فيز 19493102صباحا 12-22/3/143609الثالثاء توفيق وليد نصار العاصميفيز4م27ب1 

 35فيز 39910102صباحا 12-22/3/143609الثالثاء مجدي باجسير فيز4م22ب1ماضي محسن

 36فيز 3729102صباحا 12-22/3/143609الثالثاء محمد خليفةفيزاحمد خليفة فيز4م24+23ب1ماضي محسن

 29فيز 31847110صباحا 12-22/3/143609الثالثاء سلطان الزهرانيفيز4م97أ1الزهرانى  خالد

جعفر ميثالفيز4م95أ1محمد النواوي24فيز 51707110صباحا 12-22/3/143609الثالثاء

 26فيز 39901110صباحا 12-22/3/143609الثالثاء محمد شهابفيز4م96أ1الزهرانى  خالد

 21فيز 51709110صباحا 12-22/3/143609الثالثاء العاقب ابراهيم محمد اسلمفيز4م100أ1 

المشرفاحمد مهروسة 

 5جيو 42893454صباحا 12-22/3/143609الثالثاء مسلط العتيبيجيو4م30ب1عبدالمجيد جهالن عبدالمجيد هشام

 7حين 32708423صباحا 12-22/3/143609الثالثاء أحمد الطميحيحين5م75ب1الحميدي حميدي راشد احمد

 13كيم 31413251صباحا 12-22/3/143609الثالثاء بدر الدعيدعكيم5م79أ1الطمره عبدالعزيز سعد

 20كيم 37259451صباحا 12-22/3/143609الثالثاء ناصر الشيبانكيم5م80أ1العثمان محمد عبدهللا زيد

 27حدق 32845490صباحا 12-22/3/143609الثالثاء ليوناردنبت5م9ب1هادي   سرفراز

المشرفمشعل الرشيدي

 1احص 56290441مساء 04-22/3/143601الثالثاء  احص4م28ب1عسكر عبدالعزيز السعيد سامح   مساء3/ 6نقل عسكر  سامح

 4احص 37306441مساء 04-22/3/143601الثالثاء  احص4م28ب1عسكر عبدالعزيز السعيد سامح  مساء 3/ 6نقل عسكر  سامح

 13فيز 33221371مساء 04-22/3/143601الثالثاء طالل الشمري فيز4م23ب1الهزاع زيد ناصر عبدالعزيز

 18جاف 29883211مساء 04-22/3/143601الثالثاء محمد كمرانجيو4م22ب1المقرن عبدالعزيز مقرن سعد

 34جيو 30343381مساء 04-22/3/143601الثالثاء محمد عبدهجيومحمد نعيم جيو4م27+26ب1محمد محمد عبدالمتعال عصام

 5حين 37297471مساء 04-22/3/143601الثالثاء األمين الحكيمحين5م75ب1عجارم سعيد سعيد جمعان

 8كيح 33049450مساء 04-22/3/143601الثالثاء إبراهيم عزيزكيح5م9ب1عطايا عطايا شكرى فريد
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 24كيم 33078352مساء 04-22/3/143601الثالثاء مطر الشلويكيم5م78أ1الغامدى صالح حامد احمد

 31حدق 32828349مساء 04-22/3/143601الثالثاء عارف االدريسينبت5م11ب1الرحمه محمد ناصر عبدهللا

المشرفتحسين خلف 

 8ريض 4031316صباحا 12-23/3/143609االربعاء عبدالرحيم حمدانريض4م26ب1بوزفور  محمد بن فتحي

 9احص 54065215صباحا 12-23/3/143609االربعاء ثامر منشياحص4م27ب1ابودجين القريان ناصر محمد

 14احص 29821215صباحا 12-23/3/143609االربعاء عماد الدين محمد ابراهيماحصثامر منشياحص4م27ب1ابودجين القريان ناصر محمد

 17جيو 33304478صباحا 12-23/3/143609االربعاء مسلط العتيبيجيو4م28ب1غريفات فالح احمد حابس

 11حين 32702352صباحا 12-23/3/143609االربعاء فالح الشهرانيحين5م75ب1العنزى خلف مشاى خالد

 39كيم 29893240صباحا 12-23/3/143609االربعاء ماجد القحطانيكيممشاري الدغشكيم5م80+79أ1امين عبدالقادر بكر حسان

 18حدق 43045487صباحا 12-23/3/143609االربعاء ابراهيم شحاتهنبت5م9ب1عارف محمد عبدالواحد ابراهيم

 16احص 33195333مساء 04-23/3/143601االربعاء محمد مشرف احص4م26ب1مشرف محمد السيد محمد

 1جاف 37270401مساء 04-23/3/143601االربعاء محمد عبدهجيو4م27ب1عطية عبدالفتاح كامل على

 5جاف 56324401مساء 04-23/3/143601االربعاء محمد عبدهجيو4م27ب1عطية عبدالفتاح كامل على

 15كيم 33402334مساء 04-23/3/143601االربعاء نبيل السهلي كيم5م78أ1السحيبانى  عبدهللا عبدالعزيز

شايننبت5م9ب1صالح السحيباني7حدق 32825345مساء 04-23/3/143601االربعاء

المشرفاحمد توفيق

 16بحث 33216472صباحا 12-24/3/143609الخميس  احص4م26ب1النويبت ابراهيم عبدالعزيز خالد النويبت خالد

 12حين 29977305صباحا 12-24/3/143609الخميس عبد هللا المالكيحين5م75ب1العمودى على عبدهللا مكى

 2كيح 33054473صباحا 12-24/3/143609الخميس  3 /12نقل السب فهد السلومكيح5م9ب1الداغرى ناصر محمد ناصر

 5فيز 33219343مساء 04-24/3/143601الخميس دبنيسانفيز4م8أ1ليراس   اندرياس

 18كيم 38039330مساء 04-24/3/143601الخميس منذر عبدالكريمكيم5م79أ1عواق احمد على الطيب

 21كيم 33094452مساء 04-24/3/143601الخميس محمد سعادةكيم5م80أ1عبدهللا  ابوالحسن محمد

المشرفكمال عثمان 

 1ريض 56315109باالتفاق عالم محفوظ

 10كيح 56200441باالتفاق شيخ  الدين محي قوس

 5نبت 56396241باالتفاق اليمنى راشد ناصر محمد

 4نبت 56398441باالتفاق االنصارى  محمد عبدهللا

 15احص 33193332باالتفاق  احصسلمان سلطان سلمان خلف سلمان سلطان

 8جاف 56382411باالتفاق حسن ابراهيم حسن حسن الخضر

 5جاف 56328416باالتفاق العريفى ناصر سعد ناصر

 5كيح 37225445باالتفاق ابوالقاسم  عمر ابوالقاسم

 12كيح 33032452باالتفاق  صباحا3/ 6نقل بزى  داود محمد

 7كيح 56199477 شيخ  الدين محي قوس

يعتمد

وكيل الكلية للشؤون االكاديمية 

محمد بن سعود العنزي .د

15 18/12/2014



هـ 1436 / 1435االمتحانات النهائية للفصل الدراسي االول  كلية العلوم            

وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

 1ريض 36093499 القحطانى ناصر جفين عبيد

 1ريض 36094499 القحطاني ذعار بن سعد بن بدر

 1ريض 36095499 الشنيفي حمد صالح يوسف

 1ريض 36096499 المطيرى المحلسى خليفه ناصر بندر

 1ريض 36097499 عسيرى اليزيدى عبدهللا علي منصور

 1ريض 36098499 باالتفاقالذكير صالح احمد فوزي

 1ريض 4190499 محسن بن ناصر عبدهللا بندر

 1احص 42239497 منتصر محمد عبدالوكيل ممدوح

 1احص 52144497 ابابطين  عبدالمحسن عبدالحكيم

 1احص 33203497 الجديدي  محمد وسام

 1بحث 43722497 ابوعمه سليمان محمد عبدالرحمن

 1بحث 52256497 النويبت ابراهيم عبدالعزيز خالد

 1بحث 52255497 عبدالجواد محمد قايد محمد

 1بحث 52254497 عبدالغفار   عبدالرزاق

 1بحث 33218497 عسكر عبدالعزيز السعيد سامح

 1بحث 43721497 فول  مختار عبدالعزيز

 1بحث 52257497 النويبت ابراهيم عبدالعزيز خالد

 1بحث 43723497 برى عبدالرحمن ماجد عدنان

 1بحث 43724497 ابوعمه سليمان محمد عبدالرحمن

 1بحث 52253497 ابوكالم  صبحى فايز

 1احص 42245498 منتصر محمد عبدالوكيل ممدوح

 1احص 42244498 مشرف محمد السيد محمد

 1احص 42243498 عبدالجواد محمد قايد محمد

 1احص 37307498 سلمان سلطان سلمان خلف

 1بحث 37284498 فول  مختار عبدالعزيز

 1بحث 42247498 ابابطين  عبدالمحسن عبدالحكيم

 1بحث 52259498 ابابطين  عبدالمحسن عبدالحكيم

 1بحث 52258498 عبدالغفار   عبدالرزاق

 1بحث 52104498 فول  مختار عبدالعزيز

 1بحث 52103498 فول  مختار عبدالعزيز

 1بحث 52102498 عسكر عبدالعزيز السعيد سامح

 1بحث 52101498 عسكر عبدالعزيز السعيد سامح

 1بحث 52100498 عبدالغفار   عبدالرزاق

 2فيز 33222391 الزير على محمد عبدهللا

 5فيز 46066391 الغامدى سعد ساعد سفر

 6فيز 32567394 السلمان محمد عبدالرحمن صالح

 13فيز 36955394 العائد عائد سليمان محمد

 1فيز 32568395 الدريبى ابراهيم عبدالعزيز محمد

 9فيز 42228395 الهندي على عبدهللا حمد

 8فيز 46067396 الضويان سليمان صالح عبدهللا

 13فيز 33223396 السمارى محمد راشد عبدهللا

 9فيز 37300490 قزار صالح محمد خالد

 2فيز 43392491 الهزاع زيد ناصر عبدالعزيز

 3فيز 37301491 القحطانى هادى رسام هادى

 2فيز 37303492 السويدان ابراهيم عبدالرزاق حامد

 1فيز 37302499 الصالحى سعد صالح محمد

 1فيز 52030499 العمران سعد حمد سعد

 1فيز 42182499 الدريبى ابراهيم عبدالعزيز محمد

 1فيز 42172499 القرعاوى  عبدهللا صالح محمد
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 1فيز 42173499 البريثن حمد عبدالعزيز حمد

 1فيز 42175499 الغامدى سعد ساعد سفر

 1فيز 42176499 االحمد على احمد زياد

1فيز 40110106

 11جاف 33284381 فنيس على سعيد محمد

 5جيو 33297392 الدباغ عبدهللا عيسى محمد

1جاف 52494496

 1جاف 52493496 المقرن عبدالعزيز مقرن سعد

 1جاف 52492496 العربي عباس محمد هشام

 1جاف 44051496 دهايا مكهوبا مانوج

 1جاف 44050496 الوحيدي   محمود

 1جاف 44049496 حسن ابراهيم حسن حسن الخضر

 1جاف 44048496 عطية عبدالفتاح كامل على

 1جاف 44047496 المدني محمد عبدالكريم سطام

 1جاف 44046496 المقرن عبدالعزيز مقرن سعد

 1جاف 44045496 العريفى ناصر سعد ناصر

 1جاف 44044496 الجلولي  عبداللطيف شكري

 1جاف 44042496 الجلولي  عبداللطيف شكري

 1جاف 44043496 فنيس على سعيد محمد

 1جاف 44061497 الوحيدي   محمود

 1جاف 44058497 العريفى ناصر سعد ناصر

 1جاف 44053497 العمرى سعيد محمد عبدهللا

 1جاف 44054497 حسانين السيد عبدالرحمن كمال

 1جاف 44055497 حسانين السيد عبدالرحمن كمال

 1جاف 44056497 زيدى كمال فيصل

 1جاف 44057497 عطية عبدالفتاح كامل على

 1جيو 52498497 الدباغ عبدهللا عيسى محمد

 1جيو 52496497 الدخيل دحيم محمد عبدالرحمن

 1جيو 52500497 الصالح عبدهللا محمد احمد

 4حين 37296461 المسند محمد عبدالمحسن فهد

 4حين 37289497 محمود محمد حسام احمد

 1حين 38158498 الدخيل  احمد محمد

 1حين 38159498 المنصور محمد ابراهيم منصور

 1حين 38160498 المسند محمد عبدالمحسن فهد

 1حين 38163498 الغانم عبدالرحمن عبدهللا خالد

1حين 55404518
  عبدالجوا عبدالباقى شعبان عبدالعظيم

د

 13كيح 29911322 قربان سراج محمد على

 10كيح 33027333 بزى  داود محمد

 10كيح 33035447 الحميده عبدهللا صالح عبدهللا

2كيح 37224485

 1كيح 56080497 الحميده عبدهللا صالح عبدهللا

 1كيح 56201497 ابوالقاسم  عمر ابوالقاسم

 1كيح 56613497 عطايا عطايا شكرى فريد

 1كيح 54704497 السنيدى عبدهللا محمد عبدالرحمن

 1كيح 54702497 العنزى رحيل سعود محمد

 8كيم 43976247 امين عبدالقادر بكر حسان

 21كيم 29894247 الشويمان السالم شويمان سالم

 32كيم 32569337 العريفى ناصر سعد عبدهللا

 15كيم 33403347 الخثالن على زيد حمد

 6كيم 37865429 الشهرى شباب محمد سعد
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 24كيم 33089438 الضعيان هللا ضيف محمد هللا ضيف

 9كيم 33081447 اللحيدان فهد عبدهللا حمد

 3كيم 52537497 صديقى  رفيق محمد

 11كيم 37256497 صديقى  رفيق محمد

 1كيم 52026499 السحيبانى  عبدهللا عبدالعزيز

 1كيم 52018499 اللحيدان فهد عبدهللا حمد

 1كيم 43987499 الرصيص سعد ابراهيم سعود

 1كيم 43986499 المنصور محمد ابراهيم عبدالرحمن

 1كيم 37878499 جبر مبخوت ناصر يحيى

 1كيم 37877499 الخثالن على زيد حمد

 1كيم 37876499 الشويمان السالم شويمان سالم

 1كيم 37875499 العريفى ناصر سعد عبدهللا

 1كيم 37874499 العثمان محمد عبدهللا زيد

 1كيم 37870499 الغامدى صالح حامد احمد

 1كيم 37869499 المعيوف عبدهللا محمد عبدهللا

 1كيم 37866499 الذياب السالم سليم سالم

 1كيم 37868499 الورثان عبدهللا عبدالرحمن

 1كيم 37807499 االزهرى  عباس عادل

 4كيم 55188532 العريفى ناصر سعد عبدهللا

4حدق 56187493
  الع عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز

سكر

 5حدق 56188493 الحربى هليل سلطان نايف

 16حدق 37281493 العرفج عبدالرحمن عبدالعزيز عبدهللا

 1ريض 55170675 غزال حسن مصطفى تحسين

 1ريض 55169690 دشموخ  صادق شريف

 15ريض 56216505 حسين اختر بت رضوان

 12ريض 56217506 الهى  ظفر خواجه

 3ريض 56314507 الصامت الحبيب محمد بسام

 2احص 56214503 النشواتى  مصطفى هشام

 6احص 56088503 النشواتى  مصطفى هشام

 1احص 56082520 الجديدي  محمد وسام

 1احص 56084533 النشواتى  مصطفى هشام

 1احص 56083570 ابوعمه سليمان محمد عبدالرحمن

 1فيز 55580692 عبدالحليم قاسم انور محمد

6فيز 55772700

 4فيز 55447500 ليمبيسيس   فسيليوس

7فيز 55448501

 1فيز 56570503 المحمدى  الحسن ابوعزه

 6فيز 55773504 الهدلق ابراهيم عبدالعزيز هشام

 3فيز 55449505 الهندي على عبدهللا حمد

 3فيز 55450508 صديق محمد احمد ابوبكر

 1فيز 56575512 كردى سليمان سعيد ايمن

 1فيز 56572530 حسيب على مجذوب عادل

 3فيز 56569551 بالنصيب  الطيب بن نبيل

 1فيز 55453556 الهندي على عبدهللا حمد

1فيز 56574562

 1فيز 56566573 البسام  عبدالرحمن عبدهللا

 1فيز 56556586 السويدان ابراهيم عبدالرزاق حامد

 1فيز 55484592 عبدالحليم قاسم انور محمد

 1فيز 55486593 غنام حسنين محمد مجدى

 1فيز 55487594 السويدان ابراهيم عبدالرزاق حامد
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26فيز 55771600

 1جيو 44084497 العقال عقال محمد صالح

 1جيو 44083497 البسام حمد محمد عبدالعزيز

 1جيو 44080497 عبدالفتاح  شحاته محمد

 1جيو 44077497 نزال  حبوس يوسف

 1جيو 44076497 محمد على يوسف محمد

 1جيو 44075497 زملط  يعقوب تيسير

 1جيو 44093498 قاسم قاعود محمد اسامه

 1جيو 44094498 محمد محمد صبري عبدالباسط

 1جيو 44085498 الصبروتى محمد محمدنجيب

 1جيو 44087498 عمارة أبو عرفات المعطي عبد بسام

 1جيو 44088498 محمد محمد عبدالمتعال عصام

 1جيو 44090498 محمد على يوسف محمد

 1جيو 44091498 عبدالمجيد جهالن عبدالمجيد هشام

 1جيو 44092498 غريفات فالح احمد حابس

 3جاف 55171513 حسانين السيد عبدالرحمن كمال

 1جاف 55173521 العمرى سعيد محمد عبدهللا

 3جاف 55176531 المقرن عبدالعزيز مقرن سعد

 5جاف 55277541 نزال  حبوس يوسف

 3جاف 55285543 حسن ابراهيم حسن حسن الخضر

 1جيو 55671543 الصبروتى محمد محمدنجيب

 1جيو 55675544 محمد محمد صبري عبدالباسط

 2جاف 55178553 العربي عباس محمد هشام

 1جيو 55681554 الصالح عبدهللا محمد احمد

 3جيو 55280555 البسام حمد محمد عبدالعزيز

 1جيو 55683561 جلمد محمد احمد محمود

 1جيو 55685564 زملط  يعقوب تيسير

 2جاف 55175565 حسانين السيد عبدالرحمن كمال

 1جيو 55686566 الصالح عبدهللا محمد احمد

 2جيو 55234573 دهايا مكهوبا مانوج

 2جاف 55180575 العمرى سعيد محمد عبدهللا

 4جيو 55282586 محمد محمد عبدالمتعال عصام

 10جاف 55186600 العمرى سعيد محمد عبدهللا

 22جيو 55239600 العمرى سعيد محمد عبدهللا

 4حين 55420611 العمودى على عبدهللا مكى

 2حين 56250613 محمد  بدري أسامة

 1حين 56251614 مشالى على محمد اشرف

 4حين 55421621 االصقه صالح عبدهللا ناصر

 4حين 55422631 قنديل محمد عبدالحميد صالح

 1حين 56253635 عجارم سعيد سعيد جمعان

 1حين 56254637 العمر عبدالرحمن يوسف سليمان

 7حين 55423641 الصالح عبدهللا عبدالرحمن عبدالعزيز

 1حين 56256643 ودعان محمد احمد محمد

 2حين 54967651 القحطانى سحماء ال سعد حسين سعد

 5حين 55424671 الجهنى حامد متيريك عوض

 1حين 56260672 العقيلى عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز

 1حين 56262674 الصويطى على ناصر ابراهيم

 1حين 55426691 عجارم سعيد سعيد جمعان

 2حين 55425691 ودعان محمد احمد محمد

 6حين 55427700 القريشى صالح عبدالرحمن صالح
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 2حين 55365500 الرشيد سليمان عبدهللا خالد

 1حين 55399510 محمد  بدري أسامة

 8حين 55367511 العمودى على عبدهللا مكى

 2حين 55401515 حماد محمد عبدالمنعم محمد

 1حين 55403517 اليوسف محمد صالح محمد

 2حين 55405519 الخليفه خليفه صالح محمد

2حين 55407520
  عبدالجوا عبدالباقى شعبان عبدالعظيم

د

 8حين 55369521 البلوى القحم على فارس حمود

 2حين 55383528 االصقه صالح عبدهللا ناصر

 2حين 55385529 االصقه صالح عبدهللا ناصر

 10حين 55371531 الهزاع هزاع محمد ابراهيم

 2حين 55391534 الهزاع هزاع محمد ابراهيم

 1حين 55397539 الحميدي حميدي راشد احمد

 8حين 55373543 الصالح عبدهللا عبدالرحمن عبدالعزيز

 4حين 55377552 ابوطربوش احمد محمد فيصل

 3حين 55379553 الخضيرى على عبدالعزيز

 7حين 55380556 القحطانى سحماء ال سعد حسين سعد

 1حين 55382558 ابوطربوش احمد محمد فيصل

 3حين 55409570 البلوى القحم على فارس حمود

 5حين 55375571 البلوى القحم على فارس حمود

 2حين 55414580 العقيلى عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز

 1حين 55416581 الرشيد سليمان عبدهللا خالد

1حين 55418599
  عبدالجوا عبدالباقى شعبان عبدالعظيم

د

 22حين 55419600 القريشى صالح عبدالرحمن صالح

 1كيح 37231497 السنيدى عبدهللا محمد عبدالرحمن

 1كيح 37239497 قربان سراج محمد على

  1كيح 44003497 العطاس عبدهللا سالم عمر

 2كيح 55182540 الجعفرى  احمد عبدالعزيز

 1كيح 55183555 العنزى رحيل سعود محمد

 2كيح 55184560 العقيل عبدهللا صالح ماجد

 1كيح 55185600 العقيل عبدهللا صالح ماجد

 5تنح 56295541 عارف ابراهيم محمد ابراهيم

 3تنح 56293560 العريض  عبدهللا ابراهيم

 3تنح 56294561 الشيخ موسى عبدالرؤوف محمد

 6تنح 56296562 الشنيفى محمد عبدهللا عبدالعزيز

 3تنح 56300563 النشوان عثمان سعد عثمان

 1تنح 56303566 القرعاوى  عبدهللا عبدالعزيز

 2تنح 56301573 العريض  عبدهللا ابراهيم

 6تنح 56304575 الجهنى حامد متيريك عوض

 3تنح 56360577 القرعاوى  عبدهللا عبدالعزيز

 9تنح 56299578 اليوسف محمد صالح محمد

 3تنح 56298583 عارف ابراهيم محمد ابراهيم

 1تنح 56363599 اليوسف محمد صالح محمد

 9تنح 56308600 اليوسف محمد صالح محمد

 20كيم 31147104 الضعيان هللا ضيف محمد هللا ضيف

 22كيم 31145104 العويس عبدالمحسن عبدالعزيز احمد

 23كيم 33621104 الدلبحي مصوى كناخر علي

24كيم 36091104

 24كيم 31148104 عبدهللا  ابوالحسن محمد

 25كيم 31146104 العويس عبدالمحسن عبدالعزيز احمد
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 26كيم 36092104 الغامدى بنان على عبدالعزيز

 4كيم 55216620 خليل  ابراهيم معتصم

 3كيم 55217630 العريفى ناصر سعد عبدهللا

 1كيم 55222631 غانم محمد علي محمد

 3كيم 55218640 الفحام محمود احمد صادق ايمن

 4كيم 55219650 العثمان محمد عبدهللا زيد

3كيم 55220660

8كيم 55221700

 8كيم 55207520 االزهرى  عباس عادل

 5كيم 55187523 خليل  ابراهيم معتصم

 5كيم 55211524 الرصيص سعد ابراهيم سعود

 5كيم 55212530 المعيوف عبدهللا محمد عبدهللا

 4كيم 55208531 السحيبانى  عبدهللا عبدالعزيز

 11كيم 55213540 كرامه عيسى سيد اسامه

 1كيم 55209541 الخثالن على زيد حمد

 5كيم 55189542 اللحيدان فهد عبدهللا حمد

 5كيم 55214550 الورثان عبدهللا عبدالرحمن

 9كيم 55210551 احمد حاج بجاح محمد احمدياسين

 8كيم 55191552 عبدهللا  ابوالحسن محمد

 7كيم 55192560 السلمى عبدهللا محمد على

 1كيم 55202561 التركى تركى محمد تركى

 1كيم 55203562 الزتحري احمد عبدالفتاح أحمد

 2كيم 55198571 الهمشري محمد عبدالمنعم هاني

 1كيم 55199572 الغامدى بنان على عبدالعزيز

 1كيم 55200573 الشهرى شباب محمد سعد

 1كيم 55201574 النويهى عبدالوهاب حسن محمد

 3كيم 55193581 عواق احمد على الطيب

 2كيم 55195582 الغامدى بنان على عبدالعزيز

 3كيم 55196583 الدلبحي مصوى كناخر علي

 3كيم 55197584 الدلبحي مصوى كناخر علي

20كيم 55206600

 1حدق 32921499 عارف محمد عبدالواحد ابراهيم

 1حدق 32922499 مسلم مسلم عبده محمد

 1حدق 32923499 السالمه علي عبدهللا علي

 1حدق 32924499 الحربى احمد على سليمان

 1حدق 32926499 العرفج عبدالرحمن عبدالعزيز عبدهللا

 1حدق 43628499 الحربى هليل سلطان نايف

 1حدق 43632499 الصم محمد موسى رشيد

 1حدق 43634499 الحربى هليل سلطان نايف

 1حدق 32917499 المجحدى على ناصر فهد

 1حدق 32916499 الحربى هليل سلطان نايف

 1حدق 32915499 الحربى هليل سلطان نايف

 1حدق 32914499 الحربى هليل سلطان نايف

1حدق 32913499
  الع عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز

سكر

 1حدق 32912499 عيفان صالح احمد صالح

 1حدق 32911499 صادق بن هاشم رجب عبدالوهاب

 1حدق 32910499 الحربى هليل سلطان نايف

 1حدق 4574499 الرحمه محمد ناصر عبدهللا

 1حدق 32918499 الظبي حمد عبدهللا نايف

 1حدق 32919499 الحميدان على عبدهللا على
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 1حدق 32920499 بهكلي عبدالرحمن حسن علي

 3حدق 54210611 المجحدى على ناصر فهد

 4نبت 54211611 الدعيجي عبدالكريم رشيد عبدهللا

 3حدق 54214621 السالمه علي عبدهللا علي

 2نبت 54215621 الحميد عبدالرحمن محمد فهد

 3حدق 54219631 الرحمه محمد ناصر عبدهللا

 2حدق 54220632 بهكلي عبدالرحمن حسن علي

 2حدق 54221633 الحربى هليل سلطان نايف

 4نبت 54224641 االنصارى  محمد عبدهللا

 4نبت 54228651 مصطفى اباصيرى محمد عبدالظاهر

 3حدق 54229652 بهكلي عبدالرحمن حسن علي

 1حدق 54232662 مسلم مسلم عبده محمد

 3حدق 54233671 عارف محمد عبدالواحد ابراهيم

 4نبت 54234671 الوهيبى محمد حمد محمد

 2نبت 54235672 باصالح عبدهللا عمر محمد

 2نبت 54236673 باصالح عبدهللا عمر محمد

 3حدق 54238691 الحربى هليل سلطان نايف

 4نبت 54239691 الحربى هليل سلطان نايف

 2حدق 54240692 الحربى هليل سلطان نايف

 3نبت 54242692 الحربى هليل سلطان نايف

 11حدق 54244700 الحربى هليل سلطان نايف

 13نبت 54245700 الحربى هليل سلطان نايف

 4حدق 54162511 محمود محمد محمد هيثم

 1نبت 54164512 الدعيجي عبدالكريم رشيد عبدهللا

 4حدق 54168521 الصم محمد موسى رشيد

 1نبت 54170521 الحميد عبدالرحمن محمد فهد

 4حدق 54177531 كاسى   مرقن

 1نبت 54181541 االنصارى  محمد عبدهللا

 1نبت 54184551 سمور أحمد حلمي رضا

 1نبت 54186553 مصطفى اباصيرى محمد عبدالظاهر

 4حدق 54192561 مسلم مسلم عبده محمد

 9نبت 54194565 االنصارى  محمد عبدهللا

 4حدق 54197571 الحميدان على عبدهللا على

 1نبت 54199571 باصالح عبدهللا عمر محمد

 11حدق 54208600 الحربى هليل سلطان نايف

 11عمب 54569511 الشيخ موسى عبدالرؤوف محمد

 14عمب 54567511 الشيخ موسى عبدالرؤوف محمد

 12عمب 54571512 احمد حاج بجاح محمد احمدياسين

 13عمب 54573512 عبدهللا  ابوالحسن محمد

 12عمب 54577513 الوابل محمد ابراهيم محمد

 13عمب 54575513 الوابل محمد ابراهيم محمد

 12عمب 54579514 العطر على عبدهللا عبدالرحمن

 13عمب 54580514 العطر على عبدهللا عبدالرحمن

 10عمب 56336515 السلطان سيف معيض مهدى

 15عمب 54582515 السلطان سيف معيض مهدى

 5عمب 54584531 المعتاز محمد صالح ابراهيم

 9عمب 54583531 المعتاز محمد صالح ابراهيم

 6عمب 54586532 النشوان عثمان سعد عثمان

 8عمب 54585532 النشوان عثمان سعد عثمان

 6عمب 54588533 الهندى على محمد احمد
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 8عمب 54587533 الهندى على محمد احمد

 15عمب 54590551 الشايع جارهللا شايع محمد

 14عمب 54592561 المعتاز محمد صالح ابراهيم

 14عمب 54594564 الفرحان عبدهللا حمد احمد

 15عمب 54589591 الفرحان عبدهللا حمد احمد

 2طامت 55303503 الليثى  محمود عبدالرحمن

 2طامت 56520512 العرفي  علي بن جمال

 3طامت 55307513 اغبوال  االلي فيليبس

5طامت 56516600
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المقرر اسمفترةقسم. م

االسرة في االسالم27سلم1

2

النظام االقتصادي في االسالم30سلم3

4

والحقول الحلقات27ريض5

(1) فلكية فيزياء27فيز6

الجيوكيمياء مبادىء27جيو7

العام الحشرات علم27حين8

والحفز السطوح كيمياء27كيم9

ميكروبي تشخيص27نبت10

11

الشبكات تحليل29احص12

القديمة النباتات علم99جيو13

(1) الكم كيمياء29كيم14

(1) عامة كيمياء29كيم15

(1) عامة كيمياء29كيم16

(1) عامة كيمياء29كيم17

(1) عامة كيمياء29كيم18

(1) عامة كيمياء29كيم19

(1) عامة كيمياء29كيم20

(1) عامة كيمياء29كيم21

(1) عامة كيمياء29كيم22

(1) عامة كيمياء29كيم23

(1) عامة كيمياء29كيم24

25

(1) عامة كيمياء29كيم26

(1) عامة كيمياء29كيم27

(1) عامة كيمياء29كيم28

(1) عامة كيمياء29كيم29

(1) عامة كيمياء29كيم30

(1) عامة كيمياء29كيم31

(1) عامة كيمياء29كيم32

33

(1) عامة كيمياء29كيم34

(1) عامة كيمياء29كيم35

(1) عامة كيمياء29كيم36

(1) العامة الكيمياء29كيم37

(1) عامة كيمياء29كيم38

(1) عامة كيمياء29كيم39

(1) عامة كيمياء29كيم40

41

(1) عامة كيمياء29كيم42

(1) عامة كيمياء29كيم43

(1) عامة كيمياء29كيم44

(1) عامة كيمياء29كيم45

(1) العامة الكيمياء29كيم46

47

(1) عامة كيمياء29كيم48

(1) عامة كيمياء29كيم49
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(1) العامة الكيمياء29كيم50

(1) العامة الكيمياء29كيم51

(1) عامة كيمياء29كيم52

(1) عامة كيمياء29كيم53

(1) العامة الكيمياء29كيم54

55

(1) عامة كيمياء29كيم56

(1) عامة كيمياء29كيم57

(1) العامة الكيمياء29كيم58

(1) العامة الكيمياء29كيم59

(1) العامة الكيمياء29كيم60

(1) عامة كيمياء29كيم61

(1) عامة كيمياء29كيم62

63

64

اصول الثقافة االسالمية28سلم65

66

النظام السياسي االسالمي25سلم67

68

الليزر فيزياء28فيز69

الطبي الفيروسات علم28نبت70

71

الخطية غير األمثلية26احص72

الرسوبية الصخور علم26جيو73

السمكية المزارع إدارة26حين74

الجزيئية األحياء26نبت75

76

76

التفاضلية المعادالت في مقدمة33ريض77

اإلحصاء في مقدمة33احص78

اإلحصاء في مقدمة33احص79

اإلحصاء في مقدمة33احص80

اإلحصاء في مقدمة33احص81

82

اإلحصاء في مقدمة33احص83

اإلحصاء في مقدمة33احص84

اإلحصاء في مقدمة33احص85

اإلحصاء في مقدمة33احص86

اإلحصاء في مقدمة33احص87

اإلحصاء في مقدمة33احص88

89

اإلحصاء في مقدمة33احص90

اإلحصاء في مقدمة33احص91

اإلحصاء في مقدمة33احص92

اإلحصاء في مقدمة33احص93

94

الفقرية األحافير مبادىء33جيو95

طبية مفصليات33حين96

(2)األيض33كيح97

الدقيقة الطحالب أحيائية33نبت98
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الدقيقة الطحالب أحيائية33نبت99

100

101

اخالقيات المهنة 32سلم102

4م8أ1فيزياء عامة32فيز103

فيزياء عامة32فيز104

فيزياء عامة32فيز105

فيزياء عامة32فيز106

107

فيزياء عامة32فيز108

فيزياء عامة32فيز109

فيزياء عامة32فيز110

فيزياء عامة32فيز111

فيزياء عامة32فيز112

فيزياء عامة32فيز113

فيزياء عامة32فيز114

فيزياء عامة32فيز115

116

فيزياء عامة32فيز117

فيزياء عامة32فيز118

فيزياء عامة32فيز119

فيزياء عامة32فيز120

فيزياء عامة32فيز121

فيزياء عامة32فيز122

فيزياء عامة32فيز123

فيزياء عامة32فيز124

فيزياء عامة32فيز125

فيزياء عامة32فيز126

127

فيزياء عامة32فيز128

فيزياء عامة32فيز129

فيزياء عامة32فيز130

فيزياء عامة32فيز131

فيزياء عامة32فيز132

فيزياء عامة32فيز133

فيزياء عامة32فيز134

فيزياء عامة32فيز135

فيزياء عامة32فيز136

4م41ب1فيزياء عامة32فيز137

فيزياء عامة32فيز138

فيزياء عامة32فيز139

بصريات32فيز140

والكهرومغناطيسي الجيوكهربي االستكشاف32جيو141

الدقيقة االحافير مبادىء32جيو142

143

(1) العضويه الكيمياء اسس32كيم144

االنتقالية العناصر كيمياء32كيم145

النبات علم32نبت146

النبات علم32نبت147

النبات علم32نبت148
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النبات علم32نبت149

النبات علم32نبت150

151

النبات علم32نبت152

النبات علم32نبت153

النبات علم32نبت154

النبات علم32نبت155

النبات علم32نبت156

النبات علم32نبت157

النبات علم32نبت158

159

160

قضايا معاصرة 34سلم161

قضايا معاصرة 34سلم162

الزمر نظرية34ريض163

الزمر نظرية34ريض164

والتتابع الجدولة34احص165

حاسوبية فيزياء34فيز166

الجيوفيزيائي االستكشاف34جيو167

مجهرية تحضيرات34حين168

الحياتية المعلوماتية34كيح169

(2) العضويه الكيمياء اسس34كيم170

الكيموحيوية االجهزة تقنية34نبت171

172

173

(والحاسب لطلبةالفيزياء) والتكامل التفاضل حساب36ريض174

(والحاسب لطلبةالفيزياء) والتكامل التفاضل حساب36ريض175

(والحاسب لطلبةالفيزياء) والتكامل التفاضل حساب36ريض176

االنسجة كيمياء36حين177

178
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حقوق االنسان 40سلم180

181

الحيوي اإلحصاء43احص182

الحيوي اإلحصاء43احص183

الحيوي اإلحصاء43احص184

الحيوي اإلحصاء43احص185

المتجهات حساب40ريض186

وتنبؤ زمنية سالسل40احص187

الموصالت أشباه فيزياء40فيز188

والطبقات الرسوبيات مبادىء40جيو189

والطبقات الرسوبيات مبادىء40جيو190

191

الطيور علم40حين192

اقتصادية وقشريات أسماك40حين193

الحيوية الكيمياء حسابات40كيح194

المناعه علم40نبت195

المناعه علم40نبت196

197
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 الخطية البرمجة41احص201
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(2) عامه فيزياء41فيز203

(2) عامه فيزياء41فيز204
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(2) عامه فيزياء41فيز207

(2) عامه فيزياء41فيز208

209
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(2) عامه فيزياء41فيز214

215

(2) عامه فيزياء41فيز216

(2) عامه فيزياء41فيز217

(2) عامه فيزياء41فيز218

(2) عامه فيزياء41فيز219

(2) عامه فيزياء41فيز220

221

بعد عن االستشعار41جيو222

محمود متوليالصماء الغدد علم41حين223

الخلوية الحيوية الكيمياء41كيح224

والمحاليل المادة أطوار41كيم225

226

العمليات بحوث في مقدمة42احص227

العمليات بحوث في الحسابات طرق42احص228

(1) الرياضية الفيزياء42فيز229

(1) الرياضية الفيزياء42فيز230

(1) الرياضية الفيزياء42فيز231

الحيوان علم لطالب حيوية فيزياء42فيز232

القديمة البيئات علم42جيو233

الجيوفيزيائية البيانات معالجة42جيو234

التجريبي األجنة علم مبادىء42حين235

(1)االيض42كيح236

الدقيقة الميكروبات فسيولوجيا42نبت237

الدقيقة الميكروبات فسيولوجيا42نبت238

239

القياسي االقتصاد43احص240

(2) رياضية فيزياء43فيز241

المعادن علم43جيو242

االنسجة علم43حين243

مخبرية مهارات43نبت244

مخبرية مهارات43نبت245
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(2) عامة رياضيات2ريض247

(2) عامة رياضيات2ريض248

(2) عامة رياضيات2ريض249

(2) عامة رياضيات2ريض250

(2) عامة رياضيات2ريض251

(2) عامة رياضيات2ريض252

(2) عامة رياضيات2ريض253

(2) عامة رياضيات2ريض254
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(2) عامة رياضيات2ريض256

(2) عامة رياضيات2ريض257

الرياضيات اسس2ريض258

الرياضيات اسس2ريض259

الرياضيات اسس2ريض260

الرياضيات اسس2ريض261

الخطي الجبر2ريض262

الخطي الجبر2ريض263
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الخطي الجبر2ريض265

الخطي الجبر2ريض266

مالك زين العابدينريضالخطي الجبر2ريض267

الخطي الجبر2ريض268

الخطي الجبر2ريض269

الخطي الجبر2ريض270

الخطي الجبر2ريض271

الخطي الجبر2ريض272
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(3) رياضية فيزياء2فيز274

فيزيائية جيولوجيا2جيو275

فيزيائية جيولوجيا2جيو276

فيزيائية جيولوجيا2جيو277

الجيولوجية البيانات معالجة2جيو278
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الثدييات علم2حين280

الدقيقة اإلحياء علم2نبت281

الدقيقة اإلحياء علم2نبت282

الدقيقة اإلحياء علم2نبت283

الدقيقة اإلحياء علم2نبت284

الدقيقة اإلحياء علم2نبت285
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الدقيقة اإلحياء علم2نبت287

الطبي البكتيريا علم2نبت288
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التكامل حساب1ريض290

التكامل حساب1ريض291

التكامل حساب1ريض292

التكامل حساب1ريض293

294

التكامل حساب1ريض295

التكامل حساب1ريض296
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التكامل حساب1ريض302
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التكامل حساب1ريض304

التكامل حساب1ريض305

التكامل حساب1ريض306

التكامل حساب1ريض307
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التكامل حساب1ريض309
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التكامل حساب1ريض311

التكامل حساب1ريض312

التكامل حساب1ريض313
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التكامل حساب1ريض315

التكامل حساب1ريض316

التكامل حساب1ريض317

التكامل حساب1ريض318

التكامل حساب1ريض319

محمد خياطهريضالتكامل حساب1ريض320

التكامل حساب1ريض321

322

التكامل حساب1ريض323

التكامل حساب1ريض324

التكامل حساب1ريض325

التكامل حساب1ريض326

التكامل حساب1ريض327

التكامل حساب1ريض328

التكامل حساب1ريض329
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جزئية تفاضلية معادالت1ريض331

الرياضية البرمجة1ريض332

بحث مشروع1ريض333

بحث مشروع1ريض334

(2) احتمال1احص335

الصلبة الحالة كيمياء1كيم336

الالفقارية االحافير مبادىء1جيو337

الصحي والصرف المياه ميكروبيولوجيا1نبت338

الصحي والصرف المياه ميكروبيولوجيا1نبت339
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عامة فيزياء7فيز342
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عامة فيزياء7فيز344
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التجارب وتحليل تصميم13احص347

البحار جيولوجيا13جيو348

349

األسماك علم13حين350

العضوية الكيمياء في مقدمه13كيم351

العضوية الكيمياء في مقدمه13كيم352

العضوية الكيمياء في مقدمه13كيم353

الرئيسية المجموعات كيمياء13كيم354

الرئيسية المجموعات كيمياء13كيم355

العام الفيروسات علم13نبت356

357

المتقدم والتكامل التفاضل حساب8ريض358

وموجات إهتزازات8فيز359

المياه جيولوجيا8جيو360

المناعة علم8حين361

الفيزيائية الحيوية الكيمياء8كيح362

الفيزيائيه الكيمياء اسس8كيم363

الكيميائية الحركية8كيم364

التخصص غير لطلبة االلي التحليل8كيم365

366

التكامل حساب3ريض367

التكامل حساب3ريض368

التكامل حساب3ريض369

التكامل حساب3ريض370

التكامل حساب3ريض371
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التكامل حساب3ريض373

التكامل حساب3ريض374

التكامل حساب3ريض375

التكامل حساب3ريض376

التكامل حساب3ريض377

378

التكامل حساب3ريض379

التكامل حساب3ريض380

381

التكامل حساب3ريض382

التكامل حساب3ريض383

التكامل حساب3ريض384

385

االعداد نظرية3ريض386

التلوث3حين387

عامة حيوية كيمياء3كيح388

عامة حيوية كيمياء3كيح389

عامة حيوية كيمياء3كيح390

عامة حيوية كيمياء3كيح391

عامة حيوية كيمياء3كيح392

عامة حيوية كيمياء3كيح393
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الوراثية والهندسة الحيوية التقنية3كيح396

العضومعدنية الكيمياء3كيم397

والتلوث الدقيقة األحياء بيئة3نبت398

والتلوث الدقيقة األحياء بيئة3نبت399

400

احصائية حزم19احص401

إلكترونيات19فيز402

إلكترونيات19فيز403

البيئية الجيولوجيا19جيو404

مائية بيئة19حين405

خاليا وزراعة خلوية وراثة19حين406

(2) العضوية الكيمياء أسس19كيم407

الدقيقة األحياء وراثة19نبت408

409

والتكامل التفاضل حساب14ريض410

والتكامل التفاضل حساب14ريض411

والتكامل التفاضل حساب14ريض412

والتكامل التفاضل حساب14ريض413

والتكامل التفاضل حساب14ريض414

والتكامل التفاضل حساب14ريض415

والتكامل التفاضل حساب14ريض416

والتكامل التفاضل حساب14ريض417

والتكامل التفاضل حساب14ريض418

419

(1) الرسومات ونظرية التركيبات14ريض420

والمحاكاة النمذجة14احص421

(1) عامة فيزياء14فيز422

(1) عامة فيزياء14فيز423

(1) عامة فيزياء14فيز424

(1) عامة فيزياء14فيز425

(1) عامة فيزياء14فيز426

427

(1) عامة فيزياء14فيز428

(1) عامة فيزياء14فيز429

(1) عامة فيزياء14فيز430

(1) عامة فيزياء14فيز431

(1) عامة فيزياء14فيز432

(1) عامة فيزياء14فيز433

434

للعمارة عامة فيزياء14فيز435

للعمارة عامة فيزياء14فيز436

للعمارة عامة فيزياء14فيز437

للعمارة عامة فيزياء14فيز438

للعمارة عامة فيزياء14فيز439

للعمارة عامة فيزياء14فيز440

441

الزالزل علم14جيو442

الخامات جيولوجيا14جيو443

والزواحف البرمائيات علم14حين444
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الفطرية الحياة حماية14حين445

االنزيمات14كيح446

البترول ميكروبيولوجيا في مقدمة14نبت447

448

(2) اإلحصاء نظرية9احص449

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص450

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص451

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص452

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص453

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص454

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص455

456

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص457

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص458

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص459

460

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص461

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص462

463

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص464

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص465

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص466

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص467

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص468

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص469

الهندسي واالحصاء االحتماالت9احص470

471

(1) تقليدية ميكانيكا9فيز472

تاريخية جيولوجيا9جيو473

البترول جيولوجيا9جيو474

البترول جيولوجيا9جيو475

476

الحيوان علم في مبادئ9حين477

كمال عطيةحينالحيوان علم في مبادئ9حين478

الحيوان علم في مبادئ9حين479

الحيوان علم في مبادئ9حين480

الحيوان علم في مبادئ9حين481

الحيوان علم في مبادئ9حين482

الحيوان علم في مبادئ9حين483

الحيوان علم في مبادئ9حين484

الحيوان علم في مبادئ9حين485

الهرمونات9كيح486

المتجانسة غير العضوية الكيمياء9كيم487

المتجانسة غير العضوية الكيمياء9كيم488

489

490

والمصفوفات المتجهات4ريض491

والمصفوفات المتجهات4ريض492

والمصفوفات المتجهات4ريض493

والمصفوفات المتجهات4ريض494
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والمصفوفات المتجهات4ريض495

والمصفوفات المتجهات4ريض496

497

والمصفوفات المتجهات4ريض498

والمصفوفات المتجهات4ريض499

والمصفوفات المتجهات4ريض500

والمصفوفات المتجهات4ريض501

والمصفوفات المتجهات4ريض502

والمصفوفات المتجهات4ريض503

والمصفوفات المتجهات4ريض504

والمصفوفات المتجهات4ريض505

والمصفوفات المتجهات4ريض506

والمصفوفات المتجهات4ريض507

والمصفوفات المتجهات4ريض508

والمصفوفات المتجهات4ريض509

510

والمصفوفات المتجهات4ريض511

والمصفوفات المتجهات4ريض512

والمصفوفات المتجهات4ريض513

والمصفوفات المتجهات4ريض514

المركب التحليل4ريض515

احصائية طرق4احص516

احصائية طرق4احص517

والمباريات القرارات نظرية4احص518

-1- كهرومغناطيسيه4فيز519

(2) تقليدية ميكانيكا4فيز520

السيزمي االسنكشاف4جيو521

522

األحياء علم3حين523

األحياء علم3حين524

األحياء علم3حين525

األحياء علم3حين526

جزيئية بيولوجيا4حين527

الطيبعية المنتجات كيمياء4كيم528

العام البكتيريا علم4نبت529

التعدين مايكروبيولوجيا4نبت530

531

التفاضلية المعادالت20ريض532

التفاضلية المعادالت20ريض533

التفاضلية المعادالت20ريض534

التفاضلية المعادالت20ريض535

التفاضلية المعادالت20ريض536

التفاضلية المعادالت20ريض537

538

التفاضلية المعادالت20ريض539

التفاضلية المعادالت20ريض540

التفاضلية المعادالت20ريض541

التفاضلية المعادالت20ريض542

التفاضلية المعادالت20ريض543

التفاضلية المعادالت20ريض544
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545

التفاضلية المعادالت20ريض546

التفاضلية المعادالت20ريض547

التفاضلية المعادالت20ريض548

التفاضلية المعادالت20ريض549

التفاضلية المعادالت20ريض550

المخزون ومراقبة ضبط20احص551

الكم ميكانيكا20فيز552

والشمسية النجمية المجموعة مقدمة20فيز553

554

الصفائح حركية20جيو555

الطفيليات علم20حين556

الطيفي التحليل طرق20كيم557

البيئي التحليل20كيم558

الدقيقة الحية للكائنات الدقيق التركيب20نبت559

560

التوبولوجيا فى مقدمة15ريض561

العددية البرمجة15احص562

(2) عامة فيزياء15فيز563

(2) عامة فيزياء15فيز564

(2) عامة فيزياء15فيز565

(2) عامة فيزياء15فيز566

والبيئة الطاقة فيزياء15فيز567

العربي الدرع جيولوجية15جيو568

العامة الفسيولوجيا15حين569

العامة الفسيولوجيا15حين570

العامة الفسيولوجيا15حين571

الكيميائي الثيرموديناميك15كيم572

الكيميائي الثيرموديناميك15كيم573

الطبي الفطريات علم15نبت574

15احص575

15احص576

15احص577

15احص578

579

المعاينة تقنيات10احص580

المعاينة تقنيات10احص581

كهرومغناطيسية10فيز582

الجيوفيزياء أسس10جيو583

السامة الحيوانات10حين584

العضوية غير المركبات أطياف10كيم585

البينية السطوح كيمياء10كيم586

حيوية مضادات10نبت587

588

الخطي الجبر5ريض589

التفاضلية الهندسة في مقدمة5ريض590

المتغيرات متعددة احصائية طرق5احص591

حديثة فيزياء5فيز592
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الجيولوجيا في مقدمة5جيو593

الصخور علم5جيو594

595

العضوية الكيمياء في مقدمة15كيم596

العضوية الكيمياء في مقدمة15كيم597

العضوية الكيمياء في مقدمة15كيم598

العضوية الكيمياء في مقدمة15كيم599

العضوية الكيمياء في مقدمة15كيم600

المقارن الفقاريات تشريح5حين601

(1) عامة حيوية كيمياء5كيح602

(1) عامة حيوية كيمياء5كيح603

(2) العامة الكيمياء5كيم604

(2) العامة الكيمياء5كيم605

األشنات علم5نبت606

607

(1) النوويه الفيزياء21فيز608

والمتحولة النارية الصخور علم21جيو609

الهندسية الزلزالية21جيو610

الهندسية الزلزالية21جيو611

الخلية وفسيولوجيا بيولوجيا21حين612

للسرطان البيولوجية األسس21كيح613

للدم الحيوية الكيمياء21كيح614

والبتروكيماويات البوليمرات21كيم615

العام الفطريات علم21نبت616

21احص617

21احص618

619

620

المحددة الرياضيات16ريض621

المحددة الرياضيات16ريض622

المحددة الرياضيات16ريض623

المحددة الرياضيات16ريض624

المحددة الرياضيات16ريض625

المحددة الرياضيات16ريض626

المحددة الرياضيات16ريض627

المحددة الرياضيات16ريض628

المحددة الرياضيات16ريض629

المحددة الرياضيات16ريض630

(1) الحقيقي التحليل16ريض631

العمليات بحوث في مقدمة16احص632

العمليات بحوث في مقدمة16احص633

العمليات بحوث في مقدمة16احص634

العمليات بحوث في مقدمة16احص635

636

الجيوفيزيائية االبار قياسات16جيو637

برية بيئة16حين638

(2) عامة حيوية كيمياء16كيح639

والوزني الحجمي التحليل16كيم640

والوزني الحجمي التحليل16كيم641

حيوي تحلل16نبت642

36 18/12/2014



هـ 1436 / 1435االمتحانات النهائية للفصل الدراسي االول  كلية العلوم            

وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

حيوي تحلل16نبت643

644

تفاضلية معادالت11ريض645

العددية الطرائق11ريض646

العددية الطرائق11ريض647

العددية الطرائق11ريض648

العددية الطرائق11ريض649

األرضية والحرارية االشعاعية الطرق11جيو650

األرضية والحرارية االشعاعية الطرق11جيو651

للمملكة الرسوبية الجيولوجيا11جيو652

التجريبي الطفيليات علم11حين653

الجزيئية األحياء11كيح654

التحليلية الكيمياء مباديء11كيم655

العضوية المركبات أطياف11كيم656

صناعية ميكروبيولوجيا11نبت657

658

659

العددي التحليل طرائق7ريض660

-1- العددي التحليل7ريض661

حيوي احصاء7احص662

حيوي احصاء7احص663

حيوي احصاء7احص664

حيوي احصاء7احص665

حيوي احصاء7احص666

حيوي احصاء7احص667

(1) اإلحصاء نظرية7احص668

669

- 2- عامه فيزياء7فيز670

- 2- عامه فيزياء7فيز671

- 2- عامه فيزياء7فيز672

- 2- عامه فيزياء7فيز673

(1) عامة فيزياء7فيز674

(1) عامة فيزياء7فيز675

(1) عامة فيزياء7فيز676

(1) عامة فيزياء7فيز677

678

التعدين جيولوجيا7جيو679

الوصفي األجنة علم مبادىء7حين680

التحليلية الكيمياء7كيم681

والكروماتوجرافية الكيميائية الفصل طرق7كيم682

العلمي األتصال7نبت683

684

الجودة مراقبة22احص685

الجودة مراقبة22احص686

(1) جوامد فيزياء22فيز687

والمغناطيسي الجاذبي األستكشاف22جيو688

بنائية جيولوجيا22جيو689

الحيوان سلوك22حين690

المتخصصة لألنسجة الحيوية الكيمياء22كيح691
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الكهربائي التحليل طرق22كيم692

الخمائر علم22نبت693

694

695

الرياضية الطرائق17ريض696

(1) احتمال17احص697

(1) احتمال17احص698

المكانية المعلومات نظم17جيو699

الوراثة علم أساسيات17حين700

(1) العضوية الكيمياء17كيم701

مائية عوالق17نبت702

معلمية ال احصائية طرق12احص703

األرض فيزياء12جيو704

األرض فيزياء12جيو705

واإلشعاعية النووية الكيمياء12كيم706

الدقيقة األحياء بين التفاعل12نبت707

708

709

الصفوف ونماذج العشوائية العمليات18احص710

للحيوان الحديث التصنيف18حين711

والمرض الصحة في الكيموحيوية المؤشرات18كيح712

وإحصائية حرارية فيزياء24فيز713

للبوليمرات الفيزيائية الكيمياء24كيم714

الكيميائية للبيانات اإلحصائية المعالجة24كيم715

716

717

للصيدلة رياضيات88ريض718

الحيوية الطاقة88كيح719

النباتية البيئة عوامل88نبت720

البيئي والمجتمع النباتيه المجتمعات88نبت721

انحدار تحليل99احص722

الجيوفيزيائية البيانات معالجة99جيو723

االوسط للشرق التكتونيه الزلزاليه99جيو724

للتغذية الحيوية الكيمياء99كيح725

الخلوي والتأشير الحيوية األغشية99كيح726

المناعة كيمياء88كيح822

727

728

729

730

731

732
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733

بحث مشروع88ريض734

بحث مشروع88ريض735

بحث مشروع88ريض736

بحث مشروع88ريض737

بحث مشروع88ريض738

بحث مشروع88ريض739

بحث مشروع88ريض740

(1) بحث مشروع88احص741

(1) بحث مشروع88احص742

(1) بحث مشروع88احص743

(1) بحث مشروع88احص744

(1) بحث مشروع88احص745

(1) بحث مشروع88احص746

(1) بحث مشروع88احص747

(1) بحث مشروع88احص748

(1) بحث مشروع88احص749

(1) بحث مشروع88احص750

(1) بحث مشروع88احص751

(1) بحث مشروع88احص752

(1) بحث مشروع88احص753

(2) بحث مشروع88احص754

(2) بحث مشروع88احص755

(2) بحث مشروع88احص756

(2) بحث مشروع88احص757

(2) بحث مشروع88احص758

(2) بحث مشروع88احص759

(2) بحث مشروع88احص760

(2) بحث مشروع88احص761

(2) بحث مشروع88احص762

(2) بحث مشروع88احص763

(2) بحث مشروع88احص764

(2) بحث مشروع88احص765

(2) بحث مشروع88احص766

حرارية فيزياء مختبر88فيز767

حرارية فيزياء مختبر88فيز768

كهرومغناطيسية مختبر88فيز769

كهرومغناطيسية مختبر88فيز770

موجيه فيزياء مختبر88فيز771

موجيه فيزياء مختبر88فيز772

حديثة فيزياء مختبر88فيز773

حديثة فيزياء مختبر88فيز774

بحثية مهارات88فيز775

الجوامد فيزياء مختبر88فيز776

الجوامد فيزياء مختبر88فيز777

النووية الفيزياء مختبر88فيز778

بحث مشروع88فيز779

بحث مشروع88فيز780

بحث مشروع88فيز781

بحث مشروع88فيز782
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بحث مشروع88فيز783

بحث مشروع88فيز784

بحث مشروع88فيز785

عامة فيزياء88فيز786

جيوفيزيائية تقارير88جيو787

جيولوجية تقارير88جيو788

-1- تخرج مشروع88جيو789

-1- تخرج مشروع88جيو790

-1- تخرج مشروع88جيو791

-1- تخرج مشروع88جيو792

-1- تخرج مشروع88جيو793

-1- تخرج مشروع88جيو794

-1- تخرج مشروع88جيو795

-1- تخرج مشروع88جيو796

-1- تخرج مشروع88جيو797

-1- تخرج مشروع88جيو798

-1- تخرج مشروع88جيو799

-1- تخرج مشروع88جيو800

-1- تخرج مشروع88جيو801

-2- تخرج مشروع88جيو802

-2- تخرج مشروع88جيو803

-2- تخرج مشروع88جيو804

-2- تخرج مشروع88جيو805

-2- تخرج مشروع88جيو806

-2- تخرج مشروع88جيو807

-2- تخرج مشروع88جيو808

-1- تخرج مشروع88جيو809

-1- تخرج مشروع88جيو810

-1- تخرج مشروع88جيو811

عملية مختبرات تقنية88حين812

الحيوان علم في تطبيقي تدريب88حين813

التخرج بحث مشروع88حين814

التخرج بحث مشروع88حين815

التخرج بحث مشروع88حين816

التخرج بحث مشروع88حين817

أوالطفيليات الحشرات في متقدمة تقنية88حين818

االنزيمات عملي88كيح819

الفيزيائية الكيمياءالحيوية عملي88كيح820

األيض عملي88كيح821

العلمي البحث ومهارات مباديء في التدريب88كيح823

وندوة بحث88كيح824

وندوة بحث88كيح825

وندوة بحث88كيح826

وندوة بحث88كيح827

وندوة بحث88كيح828

العضوية المركبات على التعرف88كيم829

العضوية المركبات على التعرف88كيم830

(1) فيزيائية كيمياء عملي88كيم831

العضوية الكيمياء في عملية تطبيقات88كيم832

(2) العضوية غير كيمياء عملي88كيم833
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(2) فيزيائية كيمياء عملي88كيم834

متقدم عضوية كيمياء عملي88كيم835

الكيميائية األجهزة على تدريب88كيم836

الكيميائية األجهزة على تدريب88كيم837

وندوة البحث مشروع88كيم838

وندوة البحث مشروع88كيم839

وندوة البحث مشروع88كيم840

وندوة البحث مشروع88كيم841

وندوة البحث مشروع88كيم842

وندوة البحث مشروع88كيم843

وندوة البحث مشروع88كيم844

وندوة البحث مشروع88كيم845

وندوة البحث مشروع88كيم846

وندوة البحث مشروع88كيم847

وندوة البحث مشروع88كيم848

وندوة البحث مشروع88كيم849

وندوة البحث مشروع88كيم850

وندوة البحث مشروع88كيم851

الفيزيائية الكيمياء في متقدمة تطبيقات88كيم852

الصحية المختبرات ميكروبيولوجي في تدريبات88نبت853

الصحية المختبرات ميكروبيولوجي في تدريبات88نبت854

الصحية المختبرات ميكروبيولوجي في تدريبات88نبت855

الجبري التوبولجي99ريض856

الرياضيات في متقدمة مواضيع99ريض857

العددي الخطي الجبر99ريض858

والجزئية العادية التفاضلية المعادالت99ريض859

المتقدمه العمليات بحوث99ريض860

الرياضي واألحصاء أألحتماالت99احص861

الرياضي واألحصاء أألحتماالت99احص862

-1- االحصاء نظرية99احص863

االنحدار تحليل99احص864

-1- عشوائية عمليات99احص865

اإلشعاعي العالج99فيز866

رسالة99فيز867

بحث طرق99فيز868

-1- الرياضية الفيزياء99فيز869

المعلومات تحليل99فيز870

الفيزياء في األساسية المفاهيم99فيز871

المتقدم الكم ميكانيكا99فيز872

التقليدية الميكانيكا99فيز873

-1- العامة النسبية99فيز874

الكهرومغناطيسية النظرية99فيز875

-1- الكم ميكانيكا99فيز876

-2- الكمية الحقول نظرية99فيز877

-2- األولية الجسيمات فيزياء99فيز878

السينية لألشعه الفيزيائية التطبيقات99فيز879

ألصحية الفيزياء تقنيات99فيز880

الطبية الحيوية الفيزياء معمل99فيز881

الطبية الفيزياء إلى مدخل99فيز882

النووي الطب99فيز883
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رسالة99فيز884

-1- تخرج مشروع99جيو885

-1- تخرج مشروع99جيو886

-1- تخرج مشروع99جيو887

-1- تخرج مشروع99جيو888

-1- تخرج مشروع99جيو889

-1- تخرج مشروع99جيو890

-2- تخرج مشروع99جيو891

-2- تخرج مشروع99جيو892

-2- تخرج مشروع99جيو893

-2- تخرج مشروع99جيو894

-2- تخرج مشروع99جيو895

-2- تخرج مشروع99جيو896

-2- تخرج مشروع99جيو897

-2- تخرج مشروع99جيو898

متقدمة سيزمية طرق99جيو899

المياه عن الكشف في الجيوفيزيائية التطبيقات99جيو900

األرضي الجهد مجال نظرية99جيو901

البيئية الجيوفيزياء99جيو902

الهندسية الجيوفيزياء99جيو903

-2- ألالفقارية أألحافير99جيو904

-3- ألالفقارية أألحافير99جيو905

الجيوفيزيائية البيانات معالجة99جيو906

التعدين جيولوجيا99جيو907

متقدم المياه جيولوجيا99جيو908

متقدم جيوكيمياء99جيو909

الجيولوجي التقويم علم99جيو910

وحركيتها العربية الجزيرة شبه زلزالية99جيو911

المعادن جيوكيمياء99جيو912

اآلبار تسجيالت تفسير99جيو913

الجيوفيزياء في متخصصة مواضيع99جيو914

ديناميكية جيولوجيا99جيو915

رسالة99جيو916

الرساله99جيو917

(1) التطبيقية والطفيليات الحشرات99حين918

الطفيليات زراعة99حين919

أوالحشرات الطفيليات في مختارة مواضيع99حين920

متقدم مائية حيوانات99حين921

المقارن التكاثر فسيولوجيا99حين922

متقدم الحيوان سلوك99حين923

المرضي المناعة علم99حين924

المتقدم الخلية بيولوجيا99حين925

األنسجةالوظيفي علم99حين926

الجزيئية الوراثة علم99حين927

متقدم والتلوث الحيوانية البيئة99حين928

األرضية الحيوانات بيئة99حين929

التلوث في متقدمة دراسات99حين930

دراسية حلقة99حين931

دراسية حلقة99حين932

رسالة99حين933
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الحيوان في التجارب تصميم99حين934

المتقدم الطفيليات علم99حين935

التطبيقية والطفيليات الحشرات99حين936

الطفيليات بيئة علم99حين937

والطفيليات الحشرات في مختارة مواضيع99حين938

طبية حشرات99حين939

والحيوان اإلنسان بين المشتركة الطفيليات99حين940

المائية الحيوانات99حين941

السمكية الثروة99حين942

األسماك تربية99حين943

المتقدم االعضاء وظائف علم99حين944

الهرمونات فسيولوجيا99حين945

والتكوين الفسيولوجي في مختارة مواضيع99حين946

واألنسجة الخلية بيولوجيا99حين947

الكمية والوراثة العشائر وراثة99حين948

الوراثية والهندسة الجزئيات بيولوجيا99حين949

متقدم خلوية وراثة99حين950

واألنسجة والوراثة الخلية بيولوجيا في مختارة مواضيع99حين951

والتلوث البيئة99حين952

والتلوث الحيوانية البيئة99حين953

المتقدم الحيوانية البيئة علم99حين954

المتقدم التلوث99حين955

بحث مشروع99حين956

رسالــة99حين957

وندوة بحث99كيح958

وندوة بحث99كيح959

وندوة بحث99كيح960

االيض في متقدمة دراسة99كيح961

الجزئيه البيولوجيا فى تجريبيه وسائل99كيح962

الصماء للغدد الحيوية الكيمياء99كيح963

الرســــــــالة99كيح964

اإلحيائي التنوع على وأثره المناخ99كيح965

الطبيعية البيئية النظم99كيح966

الفطرية الكائنات تصنيف99كيح967

اإلحيائي والتنوع البيئة99كيح968

اإلحيائي للتنوع البيئي والتقويم التأهيل99كيح969

اإلحيائي التنوع على المحافظة99كيح970

اإلحيائي والتنوع التنمية99كيح971

الفطرية الحياة ادارة99كيح972

االحيائية التجارب وتحليل تصميم99كيح973

ندوة99كيح974

البيئة على المحافظة وتشريعات أنظمة99كيح975

بحث99كيح976

الرسالة99كيح977

العامة الكيمياء عملي99كيم978

العامة الكيمياء عملي99كيم979

العامة الكيمياء عملي99كيم980

العامة الكيمياء عملي99كيم981

العامة الكيمياء عملي99كيم982

العامة الكيمياء عملي99كيم983
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العامة الكيمياء عملي99كيم984

متقدمة عضوية غير كيمياء99كيم985

التطبيقية الفيزيائية الكيمياء99كيم986

الكيميائية الفيزياء99كيم987

متقدمة عضوية تحضيرات99كيم988

التحليلية الكيمياء في متنوعة موضوعات99كيم989

الكيمياء في محدد موضوع في ندوة99كيم990

رساله99كيم991

وتطبيقاته الكم كيمياء99كيم992

العضوية غير الكيمياء في فيزيائية طرق99كيم993

معدنية العضو الكيمياء99كيم994

متقدمة حركية99كيم995

المتقدم الكيميائي الثرموديناميكا99كيم996

الفراغية الكيمياء99كيم997

العضوية المركبات اطياف99كيم998

العضوية الكيمياء في مختارة موضوعات99كيم999

والذاتي الطيفي التحليل طرق99كيم1000

الفصل طرق99كيم1001

الكهروكيميائي التحليل طرق99كيم1002

والحياة الكيمياء99كيم1003

البوليمرات علم اساسيات99كيم1004

المواد علم99كيم1005

وثباتها البوليمرات تحلل99كيم1006

المتبلمرة المواد تمييز99كيم1007

مختارة موضوعات99كيم1008

وتمييزها البوليمرات تحضير99كيم1009

البوليمرات محاليل99كيم1010

المتبلمرة للمواد الطور تحوالت99كيم1011

البوليمر تشكيل99كيم1012

نقاش حلقة99كيم1013

الرســالــة99كيم1014

بحث مشروع99نبت1015

بحث مشروع99نبت1016

بحث مشروع99نبت1017

بحث مشروع99نبت1018

بحث مشروع99نبت1019

بحث مشروع99نبت1020

بحث مشروع99نبت1021

بحث مشروع99نبت1022

بحث مشروع99نبت1023

بحث مشروع99نبت1024

بحث مشروع99نبت1025

بحث مشروع99نبت1026

بحث مشروع99نبت1027

بحث مشروع99نبت1028

بحث مشروع99نبت1029

بحث مشروع99نبت1030

بحث مشروع99نبت1031

بحث مشروع99نبت1032

بحث مشروع99نبت1033
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بحث مشروع99نبت1034

للفيروسات الجزيئية األحياء99نبت1035

المتقدم النبات تشريح99نبت1036

البكتيريا علم في متقدمة دراسات99نبت1037

متقدم تجريبي تصنيف99نبت1038

المتقدم الفطريات أحيائية99نبت1039

الفطريات في التطفل في متقدمة دراسات99نبت1040

الفطرية التكافلية العالقات في متقدمة دراسات99نبت1041

ونباتاتها المملكة لبيئات األساسية السمات99نبت1042

والتمايز الجيني التعبير99نبت1043

وراثةاألحياءالدقيقةالجزيئية في تقنيات99نبت1044

المتقدمة الطبية الدقيقة األحياء99نبت1045

الدقيقة الطحالب في متقدمة مواضيع99نبت1046

متقدم إجهادات فسيولوجيا99نبت1047

النباتية النمو منظمات في متقدمة دراسات99نبت1048

النباتية الخلية أيض99نبت1049

دراسية حلقة99نبت1050

دراسية حلقة99نبت1051

متخصصة موضوعات99نبت1052

متخصصة موضوعات99نبت1053

رساله99نبت1054

رسالة99نبت1055

المتقدم الفيروسات علم99نبت1056

النباتية األسطح99نبت1057

المتقدم البكتيريا علم99نبت1058

المتقدم الزهرية النباتات تصنيف99نبت1059

المتقدم الفطريات علم99نبت1060

المتقدم البيئة علم99نبت1061

المتقدم الوراثه علم99نبت1062

المتقدم خلوية وراثة99نبت1063

المتقدم الدقيقة الكائنات فسيولوجيا99نبت1064

المتقدم البيئة علم99نبت1065

الدقيقة الطحالب في متقدمة دراسات99نبت1066

االحيائي البناء99نبت1067

رساله99نبت1068

البيئية األحياء99عمب1069

البيئية األحياء99عمب1070

البيئية الكيمياء99عمب1071

البيئية الكيمياء99عمب1072

بيئية وتحاليل قياسات99عمب1073

بيئية وتحاليل قياسات99عمب1074

االحيائي والتنوع البيئية األنظمة99عمب1075

االحيائي والتنوع البيئية األنظمة99عمب1076

البيئي االحصاء99عمب1077

البيئي االحصاء99عمب1078

البيئة علوم في اآللي الحاسب تطبيقات88عمب1079

البيئة علوم في اآللي الحاسب تطبيقات88عمب1080

البيئي التقويم99عمب1081

البيئي التقويم99عمب1082

البيئة اقتصاديات99عمب1083
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البيئة اقتصاديات99عمب1084

البيئية والتوعية الصحة99عمب1085

الصناعي التلوث99عمب1086

البيئية السياسية النظم99عمب1087

ندوة99عمب1088

تخزينها و الطاقة تحويل99طامت1089

الشمسية الطاقة باستخدام التبريد99طامت1090

الشمسية الطاقة باستخدام النشطة التدفئة أنظمة99طامت1091

الرسالة99طامت1092
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