
  كلية العلوم        

 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

  وحدة االختبارات والتقييم

 هـ 1440/ 1439الفصل الدراسي الصيفي 

جدول االختبارات النهائية للفصل الصيفي

2القاعة 1القاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررإلىمن التاريخاليومقسم

 69225ريض 111م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءريض 6 م1أ سالم جادين الطيب حسن

 82637ريض 111م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءريض 6 م1أ سالم جادين الطيب حسن

 123333ريض 111م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءريض 6 م2أ تركاوي   مأمون دمحم

 87710احص 100م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءاحص 6 م2أ ابوكالم  صبحى فايز

 133419احص 332م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءاحص 6 م2أ سلمان سلطان سلمان خلف

 113440فيز 101م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءفيز 6 م3أ القرعاوى  عبدهللا صالح دمحم

 122723فيز 105م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءفيز 6 م3أ السويدان ابراهيم عبدالرزاق حامد

 127631جيو 342م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءجيو 6 م4أ دمحم دمحم صبري عبدالباسط

6 الدور االول م(0507434491)جميلي / م م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءم

 71843ريض 244م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءريض 6 م1ب شراري  حميد احمد

 72142ريض 244م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءريض 6 م2ب شراري  حميد احمد

 72765ريض 244م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءريض 6 م3ب 6 م3ب جلو احمد عبدالحى احمد

 72455ريض 244م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءريض 6 م4ب 6 م4ب جلو احمد عبدالحى احمد

 102026كيم 108م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءكيم 6 م1ج اللحيدان فهد عبدهللا حمد

 152925كيم 108م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءكيم 6 م1ج التركى تركى دمحم تركى

6 الدور االول م(0504148201)مالك / م م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءم

 19839كيم 101م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءكيم 5 م73أ 51 م71أ 1الدريس عبدهللا سعد ابراهيم

 20639كيم 101م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءكيم 5 م43 ب 51 م49 ب 1الضعيان هللا ضيف دمحم هللا ضيف

 22842كيم 101م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءكيم 5 م47 ب 51 م46 ب 1العريفى ناصر سعد عبدهللا

 22340كيم 101م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءكيم 5 م80 أ 51 م78 أ 1القحطانى سعيد دمحم سعد

 21843كيم 101م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءكيم 5 م80 أ 51 م79 أ 1الدهيش عبيد دمحم اسامه

 16037كيم 109م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءكيم 5 م75 ب 51 م73 ب 1بركات السيد محمود عاصم

 123116كيم 445م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءكيم 5 م75 ب 1بركات السيد محمود عاصم

5 م25 ب 1(0503260107)العبدالوهاب / م م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءم

 21339كيم 101م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءكيم 5 م15 أ 51 م16 أ 1الصويلح مبارك دمحم عبدهللا

 هـ1440/1439جدول األختبارات النهائية  للفصل الصيفي 
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 15432كيم 109م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءكيم 5 م11 ب 1العنزى عوض مسعد عبدهللا

 152033كيم 145م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءكيم 5 م13 ب 1العنزى عوض مسعد عبدهللا

 15632كيم 109م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءكيم 5 م9 ب 1النويهى عبدالوهاب حسن دمحم

 99928كيم 340م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءكيم 5 م23 ب 1النويهى عبدالوهاب حسن دمحم

 99039حدق 140م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءنبت 5 م37 ب 1داود صالح دمحم تركى

5 م25 ب 1(050626442)الطليحي / م م 04:00م 144001:00-11-27الثالثاءم

 71545ريض 204ص 11:00ص 144008:00-11-28االربعاءريض 6 م1أ سليمان بن  دمحم بن مراد

 71252ريض 204ص 11:00ص 144008:00-11-28االربعاءريض 6 م2أ الشهرى صالح حسن منصور

 70941ريض 204ص 11:00ص 144008:00-11-28االربعاءريض 6 م3أ الشهرى صالح حسن منصور

 70642ريض 204ص 11:00ص 144008:00-11-28االربعاءريض 6 م4أ الشهرى صالح حسن منصور

6 الدور االول م(0503260107)العبدالوهاب / م ص 11:00ص 144008:00-11-28االربعاءم

 148020حين 332ص 10:00ص 144008:00-11-28االربعاءحين 6 م1ب القريشى صالح عبدالرحمن صالح

 11418حين 109ص 11:00ص 144008:00-11-28االربعاءحين 6 م1ب كليخان  فاروق دمحم

 11122حين 109ص 11:00ص 144008:00-11-28االربعاءحين 6 م1ب كليخان  فاروق دمحم

 10116حين 109ص 11:00ص 144008:00-11-28االربعاءحين 6 م2ب الغانم عبدالرحمن عبدهللا خالد

 152117حين 145ص 11:00ص 144008:00-11-28االربعاءحين 6 م2ب الغانم عبدالرحمن عبدهللا خالد

 102627جيو 441ص 11:00ص 144008:00-11-28االربعاءجيو 6 م2ب دمحم دمحم صبري عبدالباسط

 152520كيح 101ص 11:00ص 144008:00-11-28االربعاءكيح 6 م3ب الحميده عبدهللا صالح عبدهللا

 80747كيح 101ص 11:00ص 144008:00-11-28االربعاءكيح 6 م3ب العنزى رحيل سعود دمحم

 106335ريض 207ص 11:00ص 144008:00-11-28االربعاءريض 6 م4ب بوعزيز  سالم بن المنصف

 98415ريض 487ص 11:00ص 144008:00-11-28االربعاءريض 6 م4ب بالل سالم احمد المنجى

 82246ريض 151ص 11:00ص 144008:00-11-28االربعاءريض 6 م1ج بودبوس  الحبيب بن يوسف

6 الدور االول م(0503156165)العبيدي / م ص 11:00ص 144008:00-11-28االربعاءم

 73053ريض 254م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءريض 6 م1أ حسين اختر بت رضوان

 73351ريض 254م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءريض 6 م2أ حسين اختر بت رضوان

 73660ريض 254م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءريض 6 م3أ عبدالواحد  حمده بن دمحم

 73959ريض 254م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءريض 6 م4أ عبدالواحد  حمده بن دمحم

6 الدور االول م(050626442)الطليحي / م م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءم

 66836احص 324م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءاحص 6 م3ب 6 م1ب شراحيلي علي دمحم منصور
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 66339احص 324م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءاحص 6 م3ب 6 م1ب شراحيلي علي دمحم منصور

 66036احص 324م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءاحص 6 م3ب 6 م2ب شراحيلي علي دمحم منصور

 89237احص 324م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءاحص 6 م3ب 6 م2ب شراحيلي علي دمحم منصور

 67139احص 324م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءاحص 6 م4ب الشيحه دمحم عبدالكريم عبدهللا

 123633احص 324م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءاحص 6 م4ب الشيحه دمحم عبدالكريم عبدهللا

 12320احص 109م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءاحص 6 م1ج الواصل  عبدالعزيز ابراهيم

 12819احص 109م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءاحص 6 م1ج ابابطين  عبدالمحسن عبدالحكيم

 1333احص 109م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءاحص 6 م1ج ابابطين  عبدالمحسن عبدالحكيم

 15236احص 145م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءاحص 6 م1ج متولي دمحم سيد أحمد

6 الدور االول م(0507434491)جميلي / م م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءم

 145214ريض 379م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءريض 4 م21 ب 1الحلواني  سالم بن برهان

 14885ريض 441م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءريض 4 م21 ب 1علي دمحم علوى احمد

 68248ريض 104م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءريض 4 م23 ب 41 م22 ب 1الغامدى شفلوت ال حسن ناصر دمحم

 122318ريض 104م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءريض 4 م28 ب 1الهجهوج ذعار سعد بدر

 82443ريض 107م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءريض 4 م27 ب 41 م26 ب 1محسن بن ناصر عبدهللا بندر

 74441فيز 104م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءفيز  4 م49ب 1 4 م40ب 1السلمان دمحم عبدالرحمن صالح

 74247فيز 104م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءفيز  4 م48ب 41 م1/45ب 1الزايد على صالح ناصر

 137814كيم 423م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءكيم 4 م41 ب 1الحارثى على احمد فهد

4 م30 ب 41 م30 ب 1(0504122826)مهروسة / م م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءم

 98624حدق 451م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءنبت 4 م24 ب 1مبارك مبارك سالم ايمن

 75443فيز 103م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءفيز 4 م113 أ 41 م111 أ 1جنيد بن محمود يحيى معين

 75038فيز 103م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءفيز 4 م95 أ 41 م97 أ 1القرنى عبدهللا علي سعد

 75241فيز 103م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءفيز 4 م95 أ 41 م96 أ 1القرنى عبدهللا علي سعد

4 م30 ب 1(0504148201)مالك / م م 04:00م 144001:00-11-28االربعاءم

 68430ريض 106ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميسريض 6 م1أ الصامت الحبيب دمحم بسام

 68620ريض 106ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميسريض 6 م1أ الصامت الحبيب دمحم بسام

 68850ريض 106ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميسريض 6 م2أ الغامدى شفلوت ال حسن ناصر دمحم

 69050ريض 106ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميسريض 6 م3أ تركاوي   مأمون دمحم

 122539ريض 106ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميسريض 6 م4أ المطيرى المحلسى خليفه ناصر بندر
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 83313ريض 200ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميسريض 6 م4أ جاللي دمحم البوصيرى دمحم

6 الدور االول م(0503156165)العبيدي / م ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميسم

 76632ريض 203ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميسريض 6 م1ب دملخي  خليل مصطفى

 76934ريض 203ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميسريض 6 م1ب دملخي  خليل مصطفى

 77231ريض 203ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميسريض 6 م2ب اشتياق سديقي احمد اخالق

 140933ريض 205ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميسريض 6 م2ب الالذقاني محمود دمحم وليد

 77538ريض 203ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميسريض 4 م3ب عالم   محفوظ

 14905ريض 481ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميسريض 4 م3ب الحلواني  سالم بن برهان

 96533حين 103ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميسحين 6 م4ب العمر عبدالرحمن يوسف سليمان

 106515كيم 342ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميسكيم 6 م4ب احمد دمحمى زكي سيد

 89032احص 328ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميساحص 6 م1ج سلمان سلطان سلمان خلف

 94724احص 436ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميساحص 6 م1ج الواصل  عبدالعزيز ابراهيم

6 الدور االول م(0500164981)عوض / م ص 11:00ص 144008:00-11-29  الخميسم

 14028فيز 109م 04:00م 144001:00-11-29  الخميسفيز 6 م1أ ليراس   اندرياس

 14532فيز 109م 04:00م 144001:00-11-29  الخميسفيز 6 م1أ ليراس   اندرياس

 15019فيز 109م 04:00م 144001:00-11-29  الخميسفيز 6 م2أ قايد حمود مبخوت سيف

 85710فيز 109م 04:00م 144001:00-11-29  الخميسفيز 6 م2أ االصبحى القادر عبد علي بندر

 151849فيز 145م 04:00م 144001:00-11-29  الخميسفيز 6 م3أ حزام دمحم قايد سعيد محمود

 137433كيم 424م 04:00م 144001:00-11-29  الخميسكيم 6 م4أ الشهرى شباب دمحم سعد

 14994كيم 442م 04:00م 144001:00-11-29  الخميسكيم 6 م4أ القحطانى سلطان على عبدهللا

 88442احص 223م 04:00م 144001:00-11-29  الخميساحص 6 م1ب ابوكالم  صبحى فايز

 89817بحث 490م 04:00م 144001:00-11-29  الخميساحص 6 م1ب الدين زين امين صالح مازن

6 الدور االول م(0504122826)مهروسة / م  م 04:00م 144001:00-11-29  الخميسم

وكيل الكلية للشؤون األكاديمية والتعليميةوكيل الكلية للمقررات الخدمية و الشؤون الفنية يعتمد ،،

ناصر بن ابراهيم التركي / دسليمان بن يوسف العمر / د


