
هـ 1436 / 1435الفصل الدراسي الثاني 

االمتحانات النهائية

 كلية العلوم           

وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالمقررالشعبةمن التاريخاليوم

 40بحث 37834100 ص12-143609-07-27   السبت 4م23ب41م22ب1فول  مختار عبدالعزيز

 48بحث 30258100 ص12-143609-07-27   السبت 4م27ب41م26ب1عسكر السعيد سامح

4م23ب41م22ب1عبدالرحمن على الطريقى66سلم 46677102 ص10-143608-07-28   االحد

4م28ب1عبدالرحمن على الطريقى66سلم 46677102

4م27ب41م26ب1صالح حمود التويجرى45سلم 42063102 ص10-143608-07-28   االحد

4م41ب1صالح حمود التويجرى45سلم 42063102

المشرفعوض الشمراني+ نبيل عبد الواحد 

 2ريض 35155441 ص12-143609-07-28   االحد 4م102أ1الخميس يوسف

 3ريض 53457441 ص12-143609-07-28   االحد 4م102أ1الخميس يوسف

 13ريض 36581473 ص12-143609-07-28   االحد 4م97أ1قديرى على محمد

 8حين 32325311 ص12-143609-07-28   االحد 5م75ب1الخليفه صالح محمد

 7حين 32319373 ص12-143609-07-28   االحد 5م73ب1السعدون خالد محمد

 22حدق 53717320 ص12-143609-07-28   االحد 5م11ب1الصم موسى رشيد

 22حدق 32385320 ص12-143609-07-28   االحد 5م13ب1شاعر  حاج عمر

4م23ب41م22ب1عبدالرحمن مقبل الشمرى35سلم 42227103ص12.30-143610.30-07-28   االحد

4م22ب1عبدالرحمن مقبل الشمرى35سلم 42227103

4م27ب41م26ب1بندر عبدهللا العنزى58سلم 46678103ص12.30-143610.30-07-28   االحد

4م26ب1بندر عبدهللا العنزى58سلم 46678103

المشرفعوض الشمراني+ نبيل عبد الواحد 

 10فيز 47682477 م04-143601-7-28   االحد 4 م8أ1البسام  عبدالرحمن عبدهللا

 6بحث 31507351 م04-143601-07-28   االحد 4م48ب1بخارى فوزى

 22كيم 36605101 م04-143601-07-28   االحد 5م78أ1الدريس ابراهيم

 27كيم 49940101 م04-143601-07-28   االحد 5م79أ1الدريس ابراهيم

 29كيم 20146101 م04-143601-07-28   االحد 5م80أ1الدريس ابراهيم

 8كيم 53170101 م04-143601-07-28   االحد 5م71أ1العويس  احمد

 11كيم 53162101 م04-143601-07-28   االحد 5م71أ1العويس  احمد

 13كيم 20152101 م04-143601-07-28   االحد 5م73أ1عويسى محمد احمد

 30كيم 44889101 م04-143601-07-28   االحد 5م46ب1عبدالستار أحمد

 26كيم 35952101 م04-143601-07-28   االحد 5م47ب1افسيسي أحمد

المشرفعبد الرحمن الطليحي

4م22ب1عبدالعزيزالواصل 29كيم 20148101 م04-143601-07-28   االحد

4م23ب1عبدالعزيزالواصل 33كيم 49942101 م04-143601-07-28   االحد

 21كيم 48550101 م04-143601-07-28   االحد 4م24ب1الغامدى على عبدالعزيز

4م26ب1جابراالتربى 29كيم 36603101 م04-143601-07-28   االحد

 22كيم 53166101 م04-143601-07-28   االحد 4م27ب1احمد   تنسير

 11كيم 20154101 م04-143601-07-28   االحد 4م28ب1الضعيان محمد هللا ضيف

 19كيم 36607101 م04-143601-07-28   االحد 4م28ب1الضعيان محمد هللا ضيف

 14كيم 36609101 م04-143601-07-28   االحد 4م40ب1االزهرى  عباس عادل

 18كيم 37732101 م04-143601-07-28   االحد 4م41ب1الرصيص ابراهيم سعود

المشرفمرتضى سلطان

 31كيم 20150101 م04-143601-07-28   االحد 4م70أ1الصويلح عبدهللا

 15كيم 37737101 م04-143601-07-28   االحد 4م71أ1الصويلح عبدهللا

 16كيم 53164101 م04-143601-07-28   االحد 4م72أ1الصويلح عبدهللا

 18كيم 37735101 م04-143601-07-28   االحد 4م73أ1تيغزه   عمار

 18كيم 49959101 م04-143601-07-28   االحد 4م74أ1العندس ناصر

 17كيم 48445101 م04-143601-07-28   االحد 4م75أ1العريفى عبدهللا

 6كيم 46649101 م04-143601-07-28   االحد 4م75أ1النهدى الدين عماد

 23كيم 45595101 م04-143601-07-28   االحد 4م95أ1العنزى عبدهللا

 23كيم 53168101 م04-143601-07-28   االحد 4م96أ1العنزى عبدهللا

 35كيم 30444103 م04-143601-07-28   االحد 4م97أ1خليل  ابراهيم معتصم

 1حين 50952462 م04-143601-07-28   االحد 5م73ب1حماد عبدالمنعم محمد

 23كيم 32284340 م04-143601-07-28   االحد 5م43ب1الخثالن على زيد حمد

المشرفاحمد توفيق
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هـ 1436 / 1435الفصل الدراسي الثاني 

االمتحانات النهائية

 كلية العلوم           

وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالمقررالشعبةمن التاريخاليوم

4م27ب41م26ب1عبدالعزيز عبدهللا المبدل65سلم 46676101 ص10-143608-07-29 االثنين

4م41ب1عبدالعزيز عبدهللا المبدل65سلم 46676101

المشرفحمد الخريجي

 20حدق 53723348 ص12-143609-07-29 االثنين 5م13ب51م11ب1السحيبانى عبدالعزيز صالح

 19حدق 37223348 ص12-143609-07-29 االثنين 5م13ب51م11ب1السحيبانى عبدالعزيز صالح

المشرفحمد الخريجي

4م27ب41م26ب1سعد فالح العريفى68سلم 46679104ص12.30-143610.30-07-29 االثنين

4م41ب1سعد فالح العريفى68سلم 46679104

المشرفحمد الخريجي

 25احص 32184333 م04-143601-07-29 االثنين 4م22ب1مشرف محمد

 9جيو 53115334 م04-143601-07-29 االثنين 4م28ب1اللعبون عبدهللا عبدالعزيز

 23جيو 35389334 م04-143601-07-29 االثنين 4م23ب1الدباغ عيسى محمد

 2حين 46545366 م04-143601-07-29 االثنين 5م73ب1يونس محمد السيد

 5كيم 32293332 م04-143601-07-29 االثنين 5م78أ1الغامدى على عبدالعزيز

 14حدق 35161450 م04-143601-07-29 االثنين 5م13ب1المجحدى ناصر فهد

 11حدق 53482450 م04-143601-07-29 االثنين 5م13ب1محمود محمد هيثم

المشرفسعد الجريان

 27احص 48874100 ص12-143609-08-01الثالثاء 4م22ب1الشيحه عبدهللا

 27احص 53636100 ص12-143609-08-01الثالثاء 4م23ب1اسماعيل على

 31احص 37699100 ص12-143609-08-01الثالثاء 4م24ب1اسماعيل على

 29احص 51207100 ص12-143609-08-01الثالثاء 4م26ب1ابوكالم فايز

 33احص 45593100 ص12-143609-08-01الثالثاء 4م27ب1زين الدين مازن

 29احص 48552100 ص12-143609-08-01الثالثاء 4م28ب1القريان محمد

 36احص 31357100 ص12-143609-08-01الثالثاء 4م41ب1القريان محمد

المشرف طارق محروس

 13احص 37703100 ص12-143609-08-01الثالثاء 4م100أ1شراحيلي منصور

 28احص 50679100 ص12-143609-08-01الثالثاء 4م95أ1شراحيلي منصور

 29احص 37701100 ص12-143609-08-01الثالثاء 4م96أ1شراحيلي منصور

 31احص 30172100 ص12-143609-08-01الثالثاء 4م97أ1شراحيلي منصور

 3ريض 53492225 ص12-143609-08-01الثالثاء 4م75أ1العليان صالح ابراهيم

 27ريض 32118225 ص12-143609-08-01الثالثاء 4م75أ1العليان صالح ابراهيم

المشرف صالح الجميلي

 7حين 36638424 ص12-143609-08-01الثالثاء 5م75ب1الحميدي راشد احمد

 7كيح 34963440 ص12-143609-08-01الثالثاء 5م11ب1الحميده صالح عبدهللا

 30حدق 32305280 ص12-143609-08-01الثالثاء 5م13ب1الظبي عبدهللا نايف

المشرف صالح الجميلي

4م113أ41م111أ1فهد عبدالعزيز العسكر45سلم 46681107 م04-143601-08-01الثالثاء

المشرف مشعل الرشيدي 

 11بحث 938313 م04-143601-08-01الثالثاء 4م102أ1فول  مختار عبدالعزيز

 2بحث 53603313 م04-143601-08-01الثالثاء 4م102أ1فول  مختار عبدالعزيز

 23جاف 32429231 م04-143601-08-01الثالثاء ابراهيم حسن الخضر 4م95أ1 

 13فيز 32361103 م04-143601-08-01الثالثاء 4م26ب1النجار احمد

 21فيز 20144103 م04-143601-08-01الثالثاء 4م26ب1النجار احمد

4م27ب1اكسوح فاروق 7فيز 51410103 م04-143601-08-01الثالثاء

4م27ب1اكسوح فاروق 9فيز 51408103 م04-143601-08-01الثالثاء

 13فيز 32355103 م04-143601-08-01الثالثاء 4م27ب1الحربى مشعل

 20فيز 20138103 م04-143601-08-01الثالثاء 4م28ب1عاطف محمد

 6فيز 32359103 م04-143601-08-01الثالثاء 4م28ب1شهاب محمد

 23فيز 20140103 م04-143601-08-01الثالثاء 4م1 /45ب1الزايد ناصر

 13فيز 20134103 م04-143601-08-01الثالثاء 4م1 /45ب1الزايد ناصر

 17فيز 32357103 م04-143601-08-01الثالثاء 4م48ب1مظهر نياز

 17فيز 20136103 م04-143601-08-01الثالثاء 4م49ب1توفيق وليد

4م49ب1وليد توفيق6فيز 20142103 م04-143601-08-01الثالثاء

2 11/05/2015



هـ 1436 / 1435الفصل الدراسي الثاني 

االمتحانات النهائية

 كلية العلوم           

وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالمقررالشعبةمن التاريخاليوم

المشرف احمد مهروسة

4م23ب41م22ب1علي النغموش10فيز 36016103 م04-143601-08-01الثالثاء

4م23ب41م22ب1علي النغموش24فيز 48443103 م04-143601-08-01الثالثاء

4م23ب41م22ب1علي النغموش25فيز 51103103 م04-143601-08-01الثالثاء

 42فيز 32194331 م04-143601-08-01الثالثاء 4م97أ41م96أ1مسلمانى   فادفيل

المشرف كمال عثمان

 4حين 50950457 م04-143601-08-01الثالثاء 5م73ب1حسين القحطانى سعد

 14نبت 37747102 م04-143601-08-01الثالثاء 5م23ب1االنصارى  محمد عبدهللا

 14نبت 46100102 م04-143601-08-01الثالثاء 5م23ب1اليمنى ناصر محمد

 9نبت 37749102 م04-143601-08-01الثالثاء 5م9ب1العريض  عبدهللا ابراهيم

 19نبت 53713102 م04-143601-08-01الثالثاء 5م9ب1الصويغ محمد سعيد

 19نبت 50687102 م04-143601-08-01الثالثاء 5م38ب1الدعيجي رشيد عبدهللا

 19نبت 35532102 م04-143601-08-01الثالثاء 5م39ب1محمد محمد محمد

 16نبت 30673102 م04-143601-08-01الثالثاء 5م16أ1العمرى على سعود

 21نبت 30442102 م04-143601-08-01الثالثاء 5م11ب1الوهيبى حمد محمد

 27نبت 32863102 م04-143601-08-01الثالثاء 5م13ب1باصالح عمر محمد

المشرف محمد اشرف

4م23ب41م22ب1عبد الحكيم القاسم54سلم 46682108 ص10-143608-08-02االربعاء

4م28ب1عبد الحكيم القاسم54سلم 46682108

المشرف نبيل عبد الواحد

4م97أ41م96أ1مازن زين الدين60عال 30377201 ص12-143609-08-02االربعاء

4م95أ1مازن زين الدين11عال 50672201 ص12-143609-08-02االربعاء

4م95أ1مازن زين الدين14عال 53837201 ص12-143609-08-02االربعاء

 20احص 35170436 ص12-143609-08-02االربعاء 4م26ب1مشرف محمد

 12جاف 35051301 ص12-143609-08-02االربعاء 4م27ب1المدني عبدالكريم سطام

 9ريض 521316 ص12-143609-08-02االربعاء 4م113أ1مسلوب السعيد

 17فيز 35208400 ص12-143609-08-02االربعاء 4م111أ1قزار صالح محمد خالد

 4حين 32313262 ص12-143609-08-02االربعاء 5م75ب1الدوخى عبدهللا عثمان

 9كيح 36615463 ص12-143609-08-02االربعاء 5م9ب1الربع محمد

 20حدق 53719334 ص12-143609-08-02االربعاء 5م11ب1موسى محمد ايهاب

 21حدق 32387334 ص12-143609-08-02االربعاء 5م13ب1عبدالمجيد عبدالفتاح احمد

المشرف نبيل عبد الواحد

4م23ب41م22ب1فهد عبدالعزيز السنيدى57سلم 46675100 م04-143601-08-02االربعاء

4م28ب1فهد عبدالعزيز السنيدى57سلم 46675100

المشرف كمال عثمان

 3حين 8165441 م04-143601-08-02االربعاء 5م73ب1الصالح  عبدالعزيز

 11ريض 32349200 م04-143601-08-02االربعاء 4م101أ41م100أ1طالبى مالك

 15ريض 20573200 م04-143601-08-02االربعاء 4م102أ1الحلوانى برهان

 15ريض 14660200 م04-143601-08-02االربعاء البوصيرى محمد 4م101أ41م100أ1 

 36ريض 32347200 م04-143601-08-02االربعاء 4م102أ1بوزفور فتحي

 30كيم 32279321 م04-143601-08-02االربعاء 5م11ب1الشهرى محمد سعد

 33حدق 32397345 م04-143601-08-02االربعاء 5م13ب1السحيبانى عبدالعزيز صالح

المشرف كمال عثمان

 43احص 40937145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م23ب41م22ب1الحلوانى برهان

 43احص 40936145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م28ب41م24ب1الحلوانى برهان

 34احص 40923145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م27ب41م26ب1اسماعيل حبيب

 40احص 40920145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م41ب41م27ب1اسماعيل حبيب

4م39أ41م33أ1هشام النشواتي43احص 40926145 ص12-143609-08-03  الخميس

المشرف صالح الجميلي

4م49ب41م48ب1على اسماعيل 45احص 40927145 ص12-143609-08-03  الخميس

 24احص 40925145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م40ب1ابوكالم فايز

 43احص 40919145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م1/ 45ب1ابوكالم فايز

 43احص 40919145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م30ب1ابوكالم فايز

 17احص 40933145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م113أ41م111أ1العقاش رفيق
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 37احص 40939145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م113أ41م111أ1العقاش رفيق

المشرف طارق محروس

 25احص 40921145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م71أ41م70أ1عسكر السعيد سامح

 32احص 40924145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م73أ41م72أ1عسكر السعيد سامح

 38احص 40941145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م75أ41م74أ1عسكر السعيد سامح

 40احص 40918145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م76أ1عسكر السعيد سامح

 44احص 40935145 ص12-143609-08-03  الخميس عسكر السعيد سامح

المشرف عوض الشمراني 

 48احص 40922145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م96أ41م95أ1مشرف محمد

 43احص 40928145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م99أ41م97أ1مشرف محمد

 43احص 40930145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م101أ41م100أ1قايد محمد

 43احص 40938145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م101أ41م102أ1قايد محمد

المشرف مشعل الرشيدي 

 43احص 40931145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م144أأزين الدين مازن

 44احص 40940145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م146أأزين الدين مازن

 44احص 40932145 ص12-143609-08-03  الخميس 4م148أأزين الدين مازن

 35جيو 47909236 ص12-143609-08-03  الخميس 4م2/ 80أب4م1/ 80أبقحل احمد يحي على

 8جيو 32207236 ص12-143609-08-03  الخميس 4م3/ 80أبالدباغ عيسى محمد

 6جاف 53342319 ص12-143609-08-03  الخميس ابراهيم حسن الخضر 4م3/ 80أب 

 3جاف 53545319 ص12-143609-08-03  الخميس ابراهيم حسن الخضر 4م3/ 80أب 

 24ريض 463202 ص12-143609-08-03  الخميس 4م21ب1دملخى مصطفى

 15فيز 32061111 ص12-143609-08-03  الخميس 4م8أ1الطرابلسى حسين

 29فيز 48592111 ص12-143609-08-03  الخميس 4م18أ1الطرابلسى حسين

المشرف مالك زين العابدين 

5م11ب51م9ب1عبداللطيف عبدهللا الوابل60سلم 46680105 ص10-143608-08-03  الخميس

 6حين 32327325 ص12-143609-08-03  الخميس 5م73ب1ابراهيم المنصور منصور

 11كيح 32444312 ص12-143609-08-03  الخميس عمر ابوالقاسم 5م23ب1 

 39كيم 4794230 ص12-143609-08-03  الخميس 5م80أ51م78أ1تيغزه   عمار

 37كيم 4811230 ص12-143609-08-03  الخميس 5م79أ1تيغزه   عمار

 14كيم 30423240 ص12-143609-08-03  الخميس 5م73أ1الخثالن على زيد حمد

 36كيم 35356240 ص12-143609-08-03  الخميس مبخوت ناصر يحيى 5م47ب51م46ب1 

 23حدق 35159451 ص12-143609-08-03  الخميس 5م39ب1عيفان احمد صالح

 2حدق 53802451 ص12-143609-08-03  الخميس 5م39ب1عيفان احمد صالح

المشرف سعد الجريان 

 5ريض 35151425 م04-143601-08-03  الخميس سيبويه محمد 4م77أ1 

 38بحث 30316213 م04-143601-08-03  الخميس 4م1 /41أ41م39أ1معيض الشمرانى احمد

 1جيو 32243383 م04-143601-08-03  الخميس 4م2/ 80أب4م3/ 80أبغريفات فالح احمد حابس

 31جيو 53117383 م04-143601-08-03  الخميس 4م2/ 80أب4م3/ 80أبالحربى نافع غازى طالل

 24فيز 20575104 م04-143601-08-03  الخميس 4م70أ1السمارى عبدهللا

 26فيز 20581104 م04-143601-08-03  الخميس 4م71أ1السمارى عبدهللا

 36فيز 20416104 م04-143601-08-03  الخميس 4م72أ1السمارى عبدهللا

 19فيز 20583104 م04-143601-08-03  الخميس 4م73أ1البسام عبدهللا

 7فيز 32365104 م04-143601-08-03  الخميس 4م74أ1عاطف محمد

 18فيز 20408104 م04-143601-08-03  الخميس 4م74أ1عاطف محمد

 30فيز 32363104 م04-143601-08-03  الخميس 4م95أ1انور محمد

 36فيز 20418104 م04-143601-08-03  الخميس 4م97أ41م96أ1غنام مجدى

 38فيز 20420104 م04-143601-08-03  الخميس 4م99أ1غنام مجدى

المشرف نبيل عبد الواحد

 24فيز 20579104 م04-143601-08-03  الخميس عبدالصبور محمد 4م75أ1 

 21فيز 20410104 م04-143601-08-03  الخميس 4م76أ1مظهر  احمد نياز

 27فيز 20577104 م04-143601-08-03  الخميس 4م101أ41م100أ1القحطانى هادى

 36فيز 35948104 م04-143601-08-03  الخميس 4م101أ41م102أ1القحطانى هادى

 15فيز 20585104 م04-143601-08-03  الخميس شودري  شاهد 4م113أ41م111أ1 

 35فيز 47857104 م04-143601-08-03  الخميس شودري  شاهد 4م113أ41م111أ1 

المشرف احمد مهروسة
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 36فيز 20422104 م04-143601-08-03  الخميس 4م22ب41م23ب1السلمان صالح

 36فيز 20404104 م04-143601-08-03  الخميس 4م28ب41م41ب1السلمان صالح

 30فيز 20427104 م04-143601-08-03  الخميس 4م24ب1السلمان صالح

 29فيز 36018104 م04-143601-08-03  الخميس توفيق وليد 4م45/1ب1 

4م26ب1عبد هللا الظفيري28فيز 20425104 م04-143601-08-03  الخميس

4م27ب1عبد هللا الظفيري32فيز 20406104 م04-143601-08-03  الخميس

 18فيز 35946104 م04-143601-08-03  الخميس 4م49ب41م48ب1عمران   طيب

 27فيز 35950104 م04-143601-08-03  الخميس 4م49ب41م48ب1عمران   طيب

 3حين 32321305 م04-143601-08-03  الخميس 5م73ب1العمودى عبدهللا مكى

 2حين 36642433 م04-143601-08-03  الخميس 5م73ب1العمر يوسف سليمان

 31كيم 32281331 م04-143601-08-03  الخميس 5م78أ1عواق  على الطيب

المشرف كمال عثمان

 36بحث 34243122 ص12-143609-08-05   السبت 4م23ب41م22ب1عبدالغفار   عبدالرزاق

 23جيو 32209243 ص12-143609-08-05   السبت 4م28ب1محمد صبري عبدالباسط

 13جيو 841342 ص12-143609-08-05   السبت 4م48ب1عطيه احمد السيد اسامه

4م49ب1شكري  الجلولي 8جاف 35073411 ص12-143609-08-05   السبت

 9فيز 30482205 ص12-143609-08-05   السبت 4م41ب1ماضي محمد محمود محسن

 37ريض 53086111 ص12-143609-08-05   السبت 4م27ب41م26ب1علوى احمد

المشرف حمد الخريجي 

 29ريض 30574111 ص12-143609-08-05   السبت 4م70أ1العليان ابراهيم

 51ريض 53437111 ص12-143609-08-05   السبت 4م71أ1دالى البشير

 25ريض 53824111 ص12-143609-08-05   السبت 4م72أ1عبداللطيف مساعد

 28ريض 47707111 ص12-143609-08-05   السبت 4م74أ41م73أ1الطيب حسن

 25ريض 30576111 ص12-143609-08-05   السبت 4م75أ1بالل المنجى

 7ريض 30176111 ص12-143609-08-05   السبت 4م76أ1بنعامر جمال

 23ريض 30411111 ص12-143609-08-05   السبت 4م76أ1بنعامر جمال

المشرف مالك زين العابدين 

 19ريض 49946111 ص12-143609-08-05   السبت 4م100أ1الشهرى منصور

 27ريض 49950111 ص12-143609-08-05   السبت 4م101أ1الشهرى منصور

 28ريض 35519111 ص12-143609-08-05   السبت 4م97أ1الشهرى منصور

 13ريض 53088111 ص12-143609-08-05   السبت 4م96أ41م95أ1تركى بن ناصر

 40ريض 48546111 ص12-143609-08-05   السبت 4م96أ41م95أ1تركى بن ناصر

 8ريض 49944111 ص12-143609-08-05   السبت 4م111أ1الشابى سهيل

 17ريض 48548111 ص12-143609-08-05   السبت 4م111أ1الشابى سهيل

 27ريض 49961111 ص12-143609-08-05   السبت 4م113أ1الشابى سهيل

المشرف عوض الشمراني 404

 5حين 36640425 ص12-143609-08-05   السبت 5م73ب1االصقه عبدهللا ناصر

 14كيح 32454340 ص12-143609-08-05   السبت 5م11ب1السنيدى محمد عبدالرحمن

 7كيم 35396330 ص12-143609-08-05   السبت 5م79أ1العريفى  سعد عبدهللا

 13كيم 4892350 ص12-143609-08-05   السبت 5م79أ1الطمره عبدالعزيز سعد

 25كيم 47853350 ص12-143609-08-05   السبت 5م80أ1افسيسي عقل أحمد

 29حدق 32307330 ص12-143609-08-05   السبت 5م13ب1الصم موسى رشيد

المشرف سعد الجريان 

 5ريض 35157481 م04-143601-08-05   السبت 4م102أ1بالل المنجى

 20فيز 32192301 م04-143601-08-05   السبت 4م39أ1ليمبيسيس   فسيليوس

 24جيو 30580221 م04-143601-08-05   السبت 4م3/ 80أبجلمد محمد احمد محمود

 20جيو 47907221 م04-143601-08-05   السبت 4م2/ 80أبزيدى كمال فيصل

 10جاف 36635401 م04-143601-08-05   السبت 4م1/ 80أبعطية عبدالفتاح كامل على

 2حين 35196432 م04-143601-08-05   السبت 5م73ب1الهزاع محمد ابراهيم

المشرف مرتضى سلطان

4م71أ1احمد شرارى 18ريض 16689104 ص12-143609-08-06   االحد

     30ريض 37802104 ص12-143609-08-06   االحد 4م70أ1صدراوى حسين

 16ريض 2104104 ص12-143609-08-06   االحد 4م72أ1الفاضل طارق
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 27ريض 4308104 ص12-143609-08-06   االحد 4م73أ1الفاضل طارق

 22ريض 8323104 ص12-143609-08-06   االحد 4م74أ1القحطانى عبيد

 34ريض 50681104 ص12-143609-08-06   االحد 4م75أ1بونخل مسعود

 18ريض 16687104 ص12-143609-08-06   االحد 4م76أ1البوصيرى محمد

المشرف مالك زين العابدين 

 11ريض 37839244 ص12-143609-08-06   االحد 4م111أ1الشمرى فهد

 30ريض 20563244 ص12-143609-08-06   االحد 4م113أ1الشمرى فهد

 33ريض 20561244 ص12-143609-08-06   االحد 4م22ب1علوى احمد

 35ريض 42466244 ص12-143609-08-06   االحد 4م23ب1علوى احمد

 29ريض 20569244 ص12-143609-08-06   االحد 4م28ب1دالى البشير

4م26ب1بندرالمطيرى 23ريض 20557244 ص12-143609-08-06   االحد

4م27ب1بندرالمطيرى 31ريض 13702244 ص12-143609-08-06   االحد

المشرف حمد الخريجي 

 33ريض 5577244 ص12-143609-08-06   االحد 4م24ب1الشنيفي يوسف

 33ريض 20565244 ص12-143609-08-06   االحد 4م1 /45ب1الطيب حسن

 42ريض 34767244 ص12-143609-08-06   االحد 4م49ب41م48ب1الطيب حسن

4م41ب1منصور اليزيدي 13ريض 20555244 ص12-143609-08-06   االحد

4م41ب1منصور اليزيدي 19ريض 48388244 ص12-143609-08-06   االحد

 18جيو 811101 صباحا12-143609-08-06   االحد 4م100أ1الحربى نافع غازى طالل

 18جيو 37065101 صباحا12-143609-08-06   االحد جهالن عبدالمجيد هشام 4م101أ1 

 9جيو 35053406 صباحا12-143609-08-06   االحد 4م102أ1زملط  يعقوب تيسير

 9فيز 35210404 صباحا12-143609-08-06   االحد 4م40ب1بالنصيب  الطيب بن نبيل

المشرف احمد توفيق 

 30كيم 4873245 ص12-143609-08-06   االحد 5م78أ1امين بكر حسان

 10كيم 47852245 ص12-143609-08-06   االحد 5م79أ1الماجد محمد عبدهللا

 16حين 35200352 صباحا12-143609-08-06   االحد 5م75ب1المطيرى حامد مخلد

 7كيح 34967452 صباحا12-143609-08-06   االحد 5م16أ1بزى  داود محمد

المشرف عبد الرحمن الطليحي

 36حدق 32459460 صباحا12-143609-08-06   االحد 5م9ب1السالمه عبدهللا علي

 26حدق 30523140 صباحا12-143609-08-06   االحد شبل صالح عبدالناصر 5م11ب1 

 26حدق 30404140 صباحا12-143609-08-06   االحد 5م13ب1عبدالمجيد عبدالفتاح احمد

 20حدق 30493140 صباحا12-143609-08-06   االحد 5م23ب1العرفج عبدالعزيز عبدهللا

 20حدق 46493140 صباحا12-143609-08-06   االحد 5م38ب1شاعر  حاج عمر

 14حدق 46383140 صباحا12-143609-08-06   االحد 5م39ب1موسى محمد ايهاب

 1حدق 53781460 صباحا12-143609-08-06   االحد السالمه عبدهللا علي

المشرف سعد الجريان 

 8احص 32176315 م04-143601-08-06   االحد 4م26ب1الجديدي  وسام

 16بحث 32186382 م04-143601-08-06   االحد 4م19أ ب برى ماجد عدنان

 2جيو 51443361 م04-143601-08-06   االحد 4م30ب1زملط  يعقوب تيسير

 24ريض 20126106 م04-143601-08-06   االحد 4م113أ41م111أ1المطيرى بندر

  39ريض 20128106 م04-143601-08-06   االحد 4م113أ41م111أ1هللا احسان

 14ريض 20130106 م04-143601-08-06   االحد 4م70أ1بشار عماد

 20ريض 20124106 م04-143601-08-06   االحد 4م70أ1بشار عماد

 24ريض 49980106 م04-143601-08-06   االحد 4م71أ1المهدى عماد

 26ريض 20481106 م04-143601-08-06   االحد 4م72أ1المهدى عماد

 28ريض 49978106 م04-143601-08-06   االحد 4م73أ1المهدى عماد

 30ريض 20537106 م04-143601-08-06   االحد 4م74أ1عبدالواحد محمد

 33ريض 20122106 م04-143601-08-06   االحد 4م76أ41م75أ1عبدالواحد محمد

المشرف محمد اشرف 

 26ريض 20490106 م04-143601-08-06   االحد 4م95أ1الغامدى محمد

 37ريض 20485106 م04-143601-08-06   االحد 4م96أ1الغامدى محمد

 40ريض 32339106 م04-143601-08-06   االحد 4م100أ41م97أ1الغامدى محمد

 32ريض 48441106 م04-143601-08-06   االحد 4م102أ41م101أ1سليمان مراد

 10ريض 32337106 م04-143601-08-06   االحد 4م102أ41م101أ1سليمان مراد
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المشرف مرتضى سلطان

 26ريض 20539106 م04-143601-08-06   االحد 4م22ب1بشر مصطفى

 30ريض 49974106 م04-143601-08-06   االحد 4م23ب1بشر مصطفى

 24ريض 20483106 م04-143601-08-06   االحد 4م24ب1تركى بن ناصر

 1فيز 47683480 م04-143601-08-06   االحد فاروق   اكسوح

 7حين 32329326 م04-143601-08-06   االحد 5م73ب1العقيلى ناصر عبدالعزيز

 21كيم 34977422 م04-143601-08-06   االحد 5م78أ1عبداالله نفادي  ايمن

 23حدق 32389344 م04-143601-08-06   االحد 5م79أ1الحميدان عبدهللا على

 23حدق 53721344 م04-143601-08-06   االحد 5م80أ1الحميدان عبدهللا على

المشرف احمد توفيق 

 7احص 35172437 ص12-143609-08-07 االثنين 4م13ب1اسماعيل على حبيب

 22ريض 47689201 ص12-143609-08-07 االثنين 4م1/ 80أبمصطفى غزال تحسين

 30ريض 451201 ص12-143609-08-07 االثنين 4م2/ 80أبقديرى على محمد

 15ريض 531343 ص12-143609-08-07 االثنين 4م3/ 80أبالسلمان سلمان

 38فيز 41018145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م18أ41م8أ1زاده وزير

 44فيز 41019145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م39أ41م33أ1زاده وزير

 39فيز 41001145 ص12-143609-08-07 االثنين العاقب ابراهيم 4م101أ41م100أ1 

 44فيز 41014145 ص12-143609-08-07 االثنين العاقب ابراهيم 4م102أ1 

 44فيز 41005145 ص12-143609-08-07 االثنين العاقب ابراهيم 4م113أ41م111أ1 

 23فيز 41012145 ص12-143609-08-07 االثنين 4 م1 /41أ1صديق ابوبكر

 43فيز 41009145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م144أأصديق ابوبكر

 44فيز 41004145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م146أأصديق ابوبكر

 38فيز 41020145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م148أأخاطر اشرف

المشرف احمد مهروسة 

 43فيز 41010145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م71أ41م70أ1مال فاتح هللا امان

 43فيز 41010145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م70أ1مال فاتح هللا امان

 40فيز 40996145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م73أ41م72أ1ليراس اندرياس

 44فيز 41016145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م75أ41م74أ1ايالهي بوراوي

 25فيز 40999145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م76أ1مسلمانى   فادفيل

 43فيز 41011145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م95أ1بيك  رحمت ميرزا

 44فيز 41017145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م77أ41م96أ1بيك  رحمت ميرزا

 48فيز 41000145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م99أ41م97أ1بيك  رحمت ميرزا

 48فيز 41000145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م97أ1بيك  رحمت ميرزا

المشرف نبيل عبد الواحد 

 44فيز 41006145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م23ب41م22ب1السويدان حامد

 44فيز 41006145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م22ب1السويدان حامد

 44فيز 41015145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م28ب41م24ب1بالنصيب نبيل

4م27ب41م26ب1فسيليوس ليمبيسيس 44فيز 40997145 ص12-143609-08-07 االثنين

 24فيز 41003145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م40ب1العائد محمد

 34فيز 41002145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م1 /45ب1العائد محمد

 40فيز 40998145 ص12-143609-08-07 االثنين 4م49ب41م48ب1القرعاوى محمد

 1فيز 45558145 ص12-143609-08-07 االثنين ليراس اندرياس

المشرف كمال عثمان

 26فيز 1059201 ص12-143609-08-07 االثنين 5م47ب51م46ب1كردى سليمان سعيد ايمن

 17فيز 51116201 ص12-143609-08-07 االثنين 5م47ب51م46ب1كردى سليمان سعيد ايمن

 41فيز 30381201 ص12-143609-08-07 االثنين 5م49ب51م43ب1صديق محمد احمد ابوبكر

 3حين 32315320 ص12-143609-08-07 االثنين 5م73ب1البلوى فارس حمود

 6كيح 36611445 ص12-143609-08-07 االثنين 5م9ب1السنيدى محمد عبدالرحمن

 9كيم 1470108 ص12-143609-08-07 االثنين 5م78أ51م71أ1التركى محمد تركى

 26كيم 30393108 ص12-143609-08-07 االثنين 5م78أ51م71أ1اللحيدان عبدهللا حمد

 9كيم 30416222 ص12-143609-08-07 االثنين 5م80أ51م79أ1منشى احمد محمود

 25كيم 35349222 ص12-143609-08-07 االثنين 5م80أ51م79أ1منشى احمد محمود

 34حدق 45891250 ص12-143609-08-07 االثنين 5م13ب51م11ب1شودري حنيف عاطف

 7حدق 30526250 ص12-143609-08-07 االثنين 5م13ب51م11ب1المجحدى ناصر فهد
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المشرف عبد الرحمن الطليحي

 19احص 36590441 م04-143601-08-07 االثنين 4م22ب1عسكر السعيد سامح

 8جيو 36630455 م04-143601-08-07 االثنين 4م23ب1عبدالفتاح  شحاته محمد

 33ريض 30295207 م04-143601-08-07 االثنين 4م26ب1بوعزيز المنصف

 35فيز 42128234 م04-143601-08-07 االثنين 4م28ب41م27ب1النواوى سيد صالح محمد

 15فيز 30438234 م04-143601-08-07 االثنين 4م28ب41م27ب1حسيب مجذوب عادل

 10كيح 32452332 م04-143601-08-07 االثنين 5م9ب1بزى  داود محمد

 54كيم 53395426 م04-143601-08-07 االثنين 5م80أ51م79أ1الشهرى محمد سعد

 30حدق 37745251 م04-143601-08-07 االثنين 5م13ب1شودري حنيف عاطف

المشرف مشعل الرشيدي 

 24جاف 53341317 ص12-143609-08-08الثالثاء 4م23ب1عطية كامل على

 2جيو 850421 ص12-143609-08-08الثالثاء 4م30ب1عمارة أبو بسام

 21ريض 48876131 ص12-143609-08-08الثالثاء 4م113أ41م111أ1شرارى  احمد

 19ريض 441131 ص12-143609-08-08الثالثاء 4م113أ41م111أ1السلمان سلمان

 11ريض 49948131 ص12-143609-08-08الثالثاء 4م113أ41م111أ1الشنيفي يوسف

 30ريض 32120243 ص12-143609-08-08الثالثاء 4م75أ1الذكير احمد فوزي

 1فيز 47684488 ص12-143609-08-08الثالثاء القرعاوى  صالح محمد

 3حين 35202375 ص12-143609-08-08الثالثاء 5م73ب1الصويطى ناصر ابراهيم

 10كيح 8142101 ص12-143609-08-08الثالثاء 5م9ب1الناصر  ابراهيم

 22كيح 37740101 ص12-143609-08-08الثالثاء 5م9ب1الناصر  ابراهيم

 9كيح 36931101 ص12-143609-08-08الثالثاء 5م11ب1عمر ابوالقاسم

 5كيح 49930101 ص12-143609-08-08الثالثاء 5م11ب1عطايا فريد

 6كيح 4165101 ص12-143609-08-08الثالثاء 5م11ب1الربع محمد

 13كيح 49934101 ص12-143609-08-08الثالثاء 5م11ب1داوود محمد

 26كيح 612101 ص12-143609-08-08الثالثاء 5م13ب1داوود محمد

 11كيح 34968462 ص12-143609-08-08الثالثاء 5م16أ1الركيان عبدالعزيز سلمان

 19كيم 36623424 ص12-143609-08-08الثالثاء 5م78أ1الرصيص ابراهيم سعود

 32حدق 32309340 ص12-143609-08-08الثالثاء 5م23ب1الظبي عبدهللا نايف

المشرف مرتضى سلطان

 10ريض 477204 م04-143601-08-08الثالثاء 4م100أ1سيبويه محمد

 17احص 32174328 م04-143601-08-08الثالثاء 4م22ب1سلمان خلف

 17فيز 32200325 م04-143601-08-08الثالثاء 4م23ب1السويدان عبدالرزاق حامد

 1فيز 41909483 م04-143601-08-08الثالثاء قزار صالح محمد خالد

 5كيح 36617464 م04-143601-08-08الثالثاء 5م9ب1العقيل صالح ماجد

5م78أ21كيم 35399343 م04-143601-08-08الثالثاء

 21حدق 32391351 م04-143601-08-08الثالثاء 5م11ب1عبدالرحيم عبدهللا خالد

 21حدق 53727351 م04-143601-08-08الثالثاء 5م13ب1محمد محمد محمد

المشرف احمد مهروسة 

 25بحث 35175441 ص12-143609-08-09االربعاء 4 م19أ ب برى ماجد عدنان

 7جاف 35075313 ص12-143609-08-09االربعاء 4م48ب1عطية عبدالفتاح كامل على

 20جيو 35069450 ص12-143609-08-09االربعاء 4م49ب1الصالح عبدهللا محمد احمد

4م22ب1احمدعبدهللا 24فيز 4319101 ص12-143609-08-09االربعاء

 23فيز 46647101 ص12-143609-08-09االربعاء 4م23ب1ايالهي بوراوي

 18فيز 32861101 ص12-143609-08-09االربعاء 4م24ب1الطرابلسى حسين

 8فيز 35969101 ص12-143609-08-09االربعاء صالح عبدالحى 4م28ب1 

 12فيز 49938101 ص12-143609-08-09االربعاء صالح عبدالحى 4م28ب1 

 17فيز 47695101 ص12-143609-08-09االربعاء 4م26ب1العطار هشام

 22فيز 37706101 ص12-143609-08-09االربعاء 4م27ب1العطار هشام

 25فيز 30174101 ص12-143609-08-09االربعاء 4م41ب1العطار هشام

4م40ب1محمد عبد الصبور20فيز 50685101 ص12-143609-08-09االربعاء

 15فيز 8325105 ص12-143609-08-09االربعاء 4م95أ 1عبدالعزيز محمد

 16فيز 35930105 ص12-143609-08-09االربعاء 4م96أ1عبدالعزيز محمد

 23فيز 2116105 ص12-143609-08-09االربعاء 4م97أ1القحطاني محمد
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 14فيز 35933105 ص12-143609-08-09االربعاء صالح عبدالحى 4م100أ 1 

المشرف احمد مهروسة 

 7حين 32331342 ص12-143609-08-09االربعاء 5م73ب1المطيرى حامد مخلد

 5حين 32317327 ص12-143609-08-09االربعاء 5م75ب1السعدون خالد محمد

 10كيح 32446320 ص12-143609-08-09االربعاء 5م9ب1قربان محمد على

 16كيم 32291322 ص12-143609-08-09االربعاء 5م78أ1االزهرى  عباس عادل

 1حدق 53783466 ص12-143609-08-09االربعاء 5م11ب1صادق رجب عبدالوهاب

 11حدق 35165466 ص12-143609-08-09االربعاء 5م11ب1صادق رجب عبدالوهاب

المشرف محمد اشرف 

 6احص 32178319 م04-143601-08-09االربعاء 4م40ب1ابوكالم فايز

 40احص 5766324 م04-143601-08-09االربعاء 4م23ب41م22ب1الواصل ابراهيم

 27احص 35937324 م04-143601-08-09االربعاء 4م24ب1الجديدي وسام

 36احص 12211324 م04-143601-08-09االربعاء 4م27ب41م26ب1الزيد عبدالحميد

 41احص 48400324 م04-143601-08-09االربعاء 4م27ب41م41ب1الزيد عبدالحميد

 21احص 32353324 م04-143601-08-09االربعاء 4م28ب1اسماعيل حبيب

 34احص 20595324 م04-143601-08-09االربعاء 4م1 /45ب1سلمان خلف

 15احص 31056324 م04-143601-08-09االربعاء 4م49ب41م48ب1العقاش  رفيق

 33احص 35939324 م04-143601-08-09االربعاء 4م49ب41م48ب1العقاش  رفيق

 36احص 20589324 م04-143601-08-09االربعاء 4م113أ41م111أ1عسكر السعيد سامح

 13احص 32351324 م04-143601-08-09االربعاء 4م113أ41م111أ1ابابطين عبدالحكيم

المشرف طارق محروس

 27احص 31053324 م04-143601-08-09االربعاء 4م96أ41م95أ1العنقرى عبدالرحمن

 38احص 5788324 م04-143601-08-09االربعاء 4م96أ41م95أ1العنقرى عبدالرحمن

 12احص 20593324 م04-143601-08-09االربعاء 4م97أ1منتصر  ممدوح

 20احص 20591324 م04-143601-08-09االربعاء 4م97أ1منتصر  ممدوح

 36احص 5743324 م04-143601-08-09االربعاء 4م71أ41م70أ1الشيحه  عبدهللا

 35احص 20599324 م04-143601-08-09االربعاء 4م73أ41م72أ1مشرف  محمد

 37احص 5759324 م04-143601-08-09االربعاء 4م73أ41م74أ1مشرف  محمد

 36احص 5735324 م04-143601-08-09االربعاء 4م76أ41م75أ1اسماعيل على

4م101أ41م100أ1عبدالجواد محمد31احص 20597324 م04-143601-08-09االربعاء

 33احص 20587324 م04-143601-08-09االربعاء 4م101أ41م102أ1قايد محمد

المشرف صالح الجميلي

 33فيز 42121210 م04-143601-08-09االربعاء 4م33أ1المحمدى  الحسن ابوعزه

 21فيز 30383210 م04-143601-08-09االربعاء 4م39أ1المحمدى  الحسن ابوعزه

 16جيو 31353106 م04-143601-08-09االربعاء 4م1/ 80أبالصبروتى محمدنجيب

 13جيو 53113106 م04-143601-08-09االربعاء 4م2/ 80أبمحمد صبري عبدالباسط

 14جيو 31221452 م04-143601-08-09االربعاء 4م3/ 80أبالعقال عقال محمد صالح

 30حين 30398103 م04-143601-08-09االربعاء 5م79أ1العنزى مشاى خالد

 17حين 35335103 م04-143601-08-09االربعاء 5م80أ1العنزى مشاى خالد

 23حين 37793103 م04-143601-08-09االربعاء بلقاسم بن عبدالحليم 5م46ب1 

 21حين 30675103 م04-143601-08-09االربعاء 5م47ب1الواصل حمد صالح

 10حين 46684103 م04-143601-08-09االربعاء بلقاسم بن عبدالحليم 5م43ب1 

 4حين 50954464 م04-143601-08-09االربعاء 5م43ب1احمد السيد احمد السيد

 36كيم 32295341 م04-143601-08-09االربعاء مبخوت ناصر يحيى 5م78أ1 

المشرف سعد الجريان 

 32احص 51417105 ص12-143609-08-10  الخميس حسن  أنوار 4م144أ أ  

 40احص 30178105 ص12-143609-08-10  الخميس 4م146أ أ قايد محمد

 33احص 47698105 ص12-143609-08-10  الخميس 4م148أ أ منتصر  ممدوح

المشرف طارق محروس

 8جاف 32268221 ص12-143609-08-10  الخميس 4م1 /41أ1الوحيدي   محمود

 11جاف 53344424 ص12-143609-08-10  الخميس 4م1 /41أ1الوحيدي   محمود

 40حين 40947145 ص12-143609-08-10  الخميس شاهد دكتور 4م71أ41م70أ1 

 40حين 40945145 ص12-143609-08-10  الخميس شاهد دكتور 4م73أ41م72أ1 
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 43حين 40954145 ص12-143609-08-10  الخميس 4م75أ41م74أ1القريشى عبدالرحمن صالح

 25حين 40948145 ص12-143609-08-10  الخميس 4م76أ1مرتضى  غالم م

المشرف كمال عثمان

 38حين 40967145 ص12-143609-08-10  الخميس 4م95أ1فاروق محمد

 44حين 40966145 ص12-143609-08-10  الخميس 4م97أ41م96أ1فاروق محمد

 44حين 40966145 ص12-143609-08-10  الخميس 4م97أ41م96أ1فاروق محمد

 23حين 40951145 ص12-143609-08-10  الخميس 4م100أ1خان  تبريز شمس

 46حين 40944145 ص12-143609-08-10  الخميس 4م102أ41م101أ1خان  تبريز شمس

 19حين 40959145 ص12-143609-08-10  الخميس ثاقب قيصر 4م111أ1 

 32حين 40950145 ص12-143609-08-10  الخميس ثاقب قيصر 4م113أ1 

المشرف احمد مهروسة 

 38حين 40965145 ص12-143609-08-10  الخميس 4م23ب41م22ب1عبدالوارث عبدالوهاب

 44حين 40964145 ص12-143609-08-10  الخميس 4م28ب41م24ب1عبدالوارث عبدالوهاب

 43حين 40958145 ص12-143609-08-10  الخميس 4م27ب41م26ب1حزين وائل

 43حين 40957145 ص12-143609-08-10  الخميس 4م1/ 45ب41م40ب1عالم احمد

 43حين 40957145 ص12-143609-08-10  الخميس 4م1/ 45ب41م40ب1عالم احمد

 43حين 40956145 ص12-143609-08-10  الخميس 4م49ب41م48ب1عالم احمد

المشرف عوض الشمراني 

 44حين 40953145 ص12-143609-08-10  الخميس 5م73أ51م71أ1الغانم  خالد

 44حين 40952145 ص12-143609-08-10  الخميس 5م79أ51م78أ1الغانم  خالد

 44حين 40952145 ص12-143609-08-10  الخميس 5م79أ51م78أ1الغانم  خالد

 37حين 40949145 ص12-143609-08-10  الخميس 5م11ب51م9ب1صديقى  اقبال محمد

 43حين 40962145 ص12-143609-08-10  الخميس 5م13ب1صديقى  اقبال محمد

5م47ب51م46ب1على احمد44حين 40946145 ص12-143609-08-10  الخميس

5م47ب51م46ب1على احمد44حين 40946145 ص12-143609-08-10  الخميس

 44حين 40961145 ص12-143609-08-10  الخميس احمد باهي 5م50ب51م49ب1 

 44حين 40963145 ص12-143609-08-10  الخميس 5م75ب51م73ب1العريفى سعود

المشرف صالح الجميليهنا

 36ريض 35265107 ص12-143609-08-10  الخميس 4م2/ 80أب4م1/ 80أبالقحطاني بدر

 40ريض 35255107 ص12-143609-08-10  الخميس 4م3/ 80أبالقحطاني بدر

 36ريض 50632107 ص12-143609-08-10  الخميس 4م30ب41م41ب1هللا احسان - - تىامجى

 11ريض 35253107 ص12-143609-08-10  الخميس 4م30ب41م41ب1بوزفور فتحي

 29ريض 35261107 ص12-143609-08-10  الخميس 4م33أ1الهى  ظفر خواجه

 30ريض 35257107 ص12-143609-08-10  الخميس 4م39أ1الهى  ظفر خواجه

 30ريض 37215107 ص12-143609-08-10  الخميس 4م21ب1طالبى مالك

 18فيز 18046221 ص12-143609-08-10  الخميس 4م8أ1رزق عبدالصبور محمد

 32فيز 32199312 ص12-143609-08-10  الخميس 4م18أ1المحمدى  الحسن ابوعزه

المشرف حمد الخريجي 

 1حين 35198317 ص12-143609-08-10  الخميس القسمالخليفه صالح محمد

 9كيح 36618477 ص12-143609-08-10  الخميس 5م36أ1شيخ  الدين محي قوس

 22كيم 35407445 ص12-143609-08-10  الخميس 5م80أ1الفحام صادق ايمن

 6حدق 30528260 ص12-143609-08-10  الخميس 5م16أ1عبدالرحيم عبدهللا خالد

 23حدق 45893260 ص12-143609-08-10  الخميس 5م16أ1العرفج عبدالعزيز عبدهللا

المشرف حمد الخريجي 

 24بحث 32188322 م04-143601-08-10  الخميس 4م111أ1عبدالغفار عبدالرزاق

 28جيو 32242380 م04-143601-08-10  الخميس عبدالمتعال عصام 4م113أ1 

 4جاف 802416 م04-143601-08-10  الخميس 4م110أ1العريفى ناصر سعد ناصر

 30ريض 20450203 م04-143601-08-10  الخميس 4م26ب1عالم محفوظ

 42ريض 47863203 م04-143601-08-10  الخميس 4م27ب1عالم محفوظ

 42ريض 20456203 م04-143601-08-10  الخميس 4م28ب41م41ب1عالم محفوظ

 30ريض 20452203 م04-143601-08-10  الخميس 4م49ب41م48ب1اصف محمد

 33ريض 20461203 م04-143601-08-10  الخميس 4م49ب41م40ب1اصف محمد

 39ريض 20454203 م04-143601-08-10  الخميس 4م1 /45ب1اصف محمد

 10ريض 15829203 م04-143601-08-10  الخميس 4م24ب1صديقى اخالق
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 23ريض 20459203 م04-143601-08-10  الخميس 4م24ب1صديقى اخالق

المشرف مالك زين العابدين 

 41ريض 5503203 م04-143601-08-10  الخميس 5م39ب51م38ب1دشموخ شريف

5م46ب51م47ب1مسعودبونخل 36ريض 20448203 م04-143601-08-10  الخميس

 28ريض 5487203 م04-143601-08-10  الخميس الهاشمى نبيل 5م46ب51م47ب1 

 29ريض 5491203 م04-143601-08-10  الخميس الهاشمى نبيل 5م43ب1 

 35ريض 20466203 م04-143601-08-10  الخميس  5م80أ1الشرفى الدين نجم

 42ريض 20446203 م04-143601-08-10  الخميس 5م79أ51م78أ1الشرفى الدين نجم

 42ريض 47859203 م04-143601-08-10  الخميس 5م73أ51م71أ1الشرفى الدين نجم

المشرف محمد اشرف 

 34ريض 5552204 م04-143601-08-10  الخميس 4م22ب41م21ب1عبيدات سليم

 34ريض 5556204 م04-143601-08-10  الخميس 4م23ب1عبيدات سليم

 33ريض 17001204 م04-143601-08-10  الخميس 4م70أ1مسلوب السعيد

 9ريض 15835204 م04-143601-08-10  الخميس 4م72أ41م71أ1بنعامر جمال

 30ريض 19352204 م04-143601-08-10  الخميس 4م72أ41م71أ1بنعامر جمال

 39ريض 15833204 م04-143601-08-10  الخميس 4م74أ41م73أ1صدراوى حسين

 18ريض 5570204 م04-143601-08-10  الخميس 4م75أ1صدراوى حسين

4م96أ41م95أ1مباريزغارييف 42ريض 5522204 م04-143601-08-10  الخميس

4م97أ41م96أ1مباريزغارييف 46ريض 5541204 م04-143601-08-10  الخميس

 13ريض 34763204 م04-143601-08-10  الخميس 4م100أ1طالبى مالك

 17ريض 37837204 م04-143601-08-10  الخميس 4م101أ1الصامت بسام

 20ريض 20559204 م04-143601-08-10  الخميس 4م102أ1الصامت بسام

 13فيز 35211453 م04-143601-08-10  الخميس 4م8أ1بالنصيب  الطيب بن نبيل

1فيز 53568453 م04-143601-08-10  الخميس

 10حين 30495212 م04-143601-08-10  الخميس 5م75ب1اليوسف صالح محمد

5م50ب51م49ب141كيم 53540351 م04-143601-08-10  الخميس

 32كيم 32285351 م04-143601-08-10  الخميس 5م50ب51م49ب1الورثان  عبدالرحمن

 22حدق 32393362 م04-143601-08-10  الخميس 5م11ب1الصم موسى رشيد

 23حدق 53729362 م04-143601-08-10  الخميس 5م13ب1الصم موسى رشيد

المشرف احمد توفيق 

 4بحث 35177472 ص12-143609-08-12   السبت 4م30ب1النويبت عبدالعزيز خالد

 12جيو 53119386 ص12-143609-08-12   السبت 4م23ب1عمارة أبو بسام

 20جيو 32247386 ص12-143609-08-12   السبت 4م23ب1عمارة أبو بسام

 5ريض 35153431 ص12-143609-08-12   السبت 4م100أ1بودبوس يوسف

 7ريض 539373 ص12-143609-08-12   السبت 4م102أ1مصطفى غزال تحسين

 15فيز 47686412 ص12-143609-08-12   السبت 4م101أ1احمدعبدهللا احمد

 21حين 37790332 ص12-143609-08-12   السبت 5م46ب1حسين عبيد حسام

 10حين 37788332 ص12-143609-08-12   السبت 5م47ب1منصور  الجيالني االمجد

 8حين 32323332 ص12-143609-08-12   السبت 5م47ب1قنديل عبدالحميد صالح

 9كيح 36614466 ص12-143609-08-12   السبت 5م11ب1الركيان عبدالعزيز سلمان

 13كيم 30421231 ص12-143609-08-12   السبت 5م78أ1السحيبانى  عبدالعزيز

 15كيم 30395231 ص12-143609-08-12   السبت 5م78أ1غانم علي محمد

 22كيم 35351231 ص12-143609-08-12   السبت 5م79أ1السحيبانى عبدالعزيز

 30كيم 46463333 ص12-143609-08-12   السبت 5م80أ1غانم علي محمد

 1حدق 53804251 ص12-143609-08-12   السبت شودري حنيف عاطف

 20حدق 35163470 ص12-143609-08-12   السبت مسلم عبده محمد 5م13ب1 

المشرف محمد اشرف 

 6احص 32180331 م04-143601-08-12   السبت حسن  أنوار 4م23ب1 

 3احص 53605331 م04-143601-08-12   السبت حسن  أنوار 4م23ب1 

 4احص 1212401 م04-143601-08-12   السبت 4م23ب1اسماعيل على

 33جاف 30582201 م04-143601-08-12   السبت 4م26ب1المدني عبدالكريم سطام

 19جاف 47905201 م04-143601-08-12   السبت 4م27ب1حسانين عبدالرحمن كمال

 13فيز 42124222 م04-143601-08-12   السبت 4م22ب1خاطر محمدى السيد اشرف

 16فيز 30429222 م04-143601-08-12   السبت 4م22ب1مال فاتح   هللا امان

11 11/05/2015



هـ 1436 / 1435الفصل الدراسي الثاني 

االمتحانات النهائية

 كلية العلوم           

وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالمقررالشعبةمن التاريخاليوم

 18كيم 32290329 م04-143601-08-12   السبت 5م78أ1خليل  ابراهيم معتصم

 7كيم 34979435 م04-143601-08-12   السبت 5م78أ1المعيوف محمد عبدهللا

 18حدق 911463 م04-143601-08-12   السبت شبل صالح عبدالناصر 5م9ب1 

المشرف مشعل الرشيدي 

 9احص 35168438 ص12-143609-08-13   االحد 4م13ب1النشواتى  هشام

 8جيو 30445105 ص12-143609-08-13   االحد 4م3/ 80أبمحمد على يوسف محمد

 11جيو 32274320 ص12-143609-08-13   االحد 4م2/ 80أبجلمد محمد احمد محمود

4م24ب1احمد شرارى 26ريض 30182246 ص12-143609-08-13   االحد

 18فيز 32195352 ص12-143609-08-13   االحد 4م39أ1ايالهي  أحمد بوراوي

 24كيم 41055145 ص12-143609-08-13   االحد 5م78أ1كرامه اسامه

 38كيم 41071145 ص12-143609-08-13   االحد 5م73أ51م71أ1كرامه اسامه

 45كيم 41058145 ص12-143609-08-13   االحد 5م80أ51م79أ1كرامه اسامه

 45كيم 41058145 ص12-143609-08-13   االحد 5م80أ51م79أ1كرامه اسامه

 40كيم 41053145 ص12-143609-08-13   االحد 5م49ب51م43ب1كرامه اسامه

 43كيم 41049145 ص12-143609-08-13   االحد 5م47ب51م46ب1امين بكر حسان

 44كيم 41070145 ص12-143609-08-13   االحد 5م75ب51م73ب1الصبيحي حسن

المشرف عبد الرحمن الطليحي

 25كيم 41051145 ص12-143609-08-13   االحد 5م9ب1التركى محمد تركى

 44كيم 41056145 ص12-143609-08-13   االحد 5م13ب51م11ب1التركى محمد تركى

 43كيم 41062145 ص12-143609-08-13   االحد 5م39ب51م38ب1الذياب سليم سالم

 43كيم 41062145 ص12-143609-08-13   االحد 5م38ب1الذياب سليم سالم

المشرف سعد الجريان 

 45كيم 41057145 ص12-143609-08-13   االحد 4م71أ41م70أ1الشويمان شويمان سالم

 40كيم 41048145 ص12-143609-08-13   االحد 4م73أ41م72أ1بركات  عاصم

 40كيم 41048145 ص12-143609-08-13   االحد 4م73أ41م72أ1بركات  عاصم

 41كيم 41050145 ص12-143609-08-13   االحد 4م75أ41م74أ1خان الدين معراج

 23كيم 41063145 ص12-143609-08-13   االحد مبخوت ناصر يحيى 4م76أ1 

المشرف نبيل عبد الواحد 

 45كيم 41068145 ص12-143609-08-13   االحد 4م96أ41م95أ1النويهى حسن محمد

 45كيم 41068145 ص12-143609-08-13   االحد 4م96أ41م95أ1النويهى حسن محمد

 39كيم 41069145 ص12-143609-08-13   االحد 4م100أ41م97أ1النويهى حسن محمد

 50كيم 41052145 ص12-143609-08-13   االحد 4م101أ41م102أ1الدلبحي كناخر علي

المشرف مرتضى سلطان

4م23ب41م22ب1 عصام عبدالحليم 44كيم 41065145 ص12-143609-08-13   االحد

 45كيم 41067145 ص12-143609-08-13   االحد عبدالحليم عصام 4م28ب41م41ب1 

 45كيم 41067145 ص12-143609-08-13   االحد عبدالحليم عصام 4م28ب41م41ب1 

 35كيم 41054145 ص12-143609-08-13   االحد 4م113أ41م111أ1العنزى عبدهللا

 43كيم 41066145 ص12-143609-08-13   االحد 4م27ب41م26ب1العنزى عبدهللا

 43كيم 41066145 ص12-143609-08-13   االحد 4م27ب41م26ب1العنزى عبدهللا

 43كيم 41061145 ص12-143609-08-13   االحد 4م49ب41م48ب1فوده مصطفى

 43كيم 41060145 ص12-143609-08-13   االحد 4م40ب41م1 /45ب1فوده مصطفى

المشرف كمال عثمان

 29كيح 30397201 ص12-143609-08-13   االحد 5م16أ1عطايا فريد

 25كيم 50130107 ص12-143609-08-13   االحد 5م54أ1منشى احمد محمود

 36كيم 30410107 ص12-143609-08-13   االحد 5م57أ1الضعيان محمد هللا ضيف

 11حين 35204420 ص12-143609-08-13   االحد 5م50ب1الدخيل  احمد محمد

 16حدق 45888335 ص12-143609-08-13   االحد 5م23ب1صادق رجب عبدالوهاب

 14حدق 53806335 ص12-143609-08-13   االحد 5م23ب1صادق رجب عبدالوهاب

المشرف كمال عثمان

 7بحث 32190331 م04-143601-08-13   االحد 4م28ب1عبدالغفار عبدالرزاق

 25جيو 32235323 م04-143601-08-13   االحد 4م23ب1قاسم قاعود محمد اسامه

 15جاف 36636412 م04-143601-08-13   االحد 4م22ب1حسانين عبدالرحمن كمال

 9حين 30497242 م04-143601-08-13   االحد 5م75ب1العريفى سعود
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 7حين 50956480 م04-143601-08-13   االحد 5م73ب1العقيلى ناصر عبدالعزيز

 5فيز 35213481 م04-143601-08-13   االحد 4م30ب1القرعاوى صالح محمد

  8كيح 34972471 م04-143601-08-13   االحد 5م9ب1العطاس سالم عمر

 45كيم 4834244 م04-143601-08-13   االحد 5م79أ51م78أ1امين بكر حسان

 14كيم 47851244 م04-143601-08-13   االحد 5م80أ1الهمشري  هاني

 9كيم 32296342 م04-143601-08-13   االحد 5م73أ1التركى محمد تركى

 23حدق 30530270 م04-143601-08-13   االحد 5م11ب1الرحمه ناصر عبدهللا

 6حدق 45707270 م04-143601-08-13   االحد 5م13ب1العسكر عبدالعزيز

المشرف عوض الشمراني 

 22جيو 35071478 ص12-143609-08-14 االثنين 4م22ب1غريفات فالح احمد حابس

 32ريض 32116382 ص12-143609-08-14 االثنين 4م23ب1دملخى مصطفى

 9ريض 36583487 ص12-143609-08-14 االثنين 4م28ب1الذكير احمد فوزي

 2فيز 47687456 ص12-143609-08-14 االثنين اسالم زاده وزير  

 13كيح 32442302 ص12-143609-08-14 االثنين 5م9ب1الجعفرى  احمد عبدالعزيز

 19كيم 35353250 ص12-143609-08-14 االثنين 5م78أ1الزامل زامل ابراهيم

 2كيم 30426250 ص12-143609-08-14 االثنين 5م78أ1الزامل زامل ابراهيم

 35حدق 37225487 ص12-143609-08-14 االثنين 5م13ب51م11ب1عارف عبدالواحد ابراهيم

المشرف صالح الجميلي

 10احص 32182332 م04-143601-08-14 االثنين 4م48ب1سلمان خلف

 10جاف 36634390 م04-143601-08-14 االثنين 4م49ب1الوحيدي   محمود

 7جيو 33483482 م04-143601-08-14 االثنين 4م49ب1اللعبون  عبدهللا عبدالعزيز

 27ريض 30435209 م04-143601-08-14 االثنين 4م113أ41م111أ1دملخى مصطفى

 17ريض 42115209 م04-143601-08-14 االثنين 4م113أ41م111أ1الحلوانى برهان

 16ريض 53174254 م04-143601-08-14 االثنين 4م96أ1عبدالواحد محمد

 27ريض 53172254 م04-143601-08-14 االثنين 4م97أ1عبدالواحد محمد

 37ريض 5591254 م04-143601-08-14 االثنين حسن محمد صالح 4م23ب41م22ب1 

 38ريض 5582254 م04-143601-08-14 االثنين 4م28ب41م41ب1عبيدات سليم

 28ريض 34769254 م04-143601-08-14 االثنين 4م24ب1بت رضوان

 41ريض 5598254 م04-143601-08-14 االثنين 4م26ب1بت رضوان

 44ريض 5586254 م04-143601-08-14 االثنين 4م27ب1بت رضوان

المشرف حمد الخريجي 

 9فيز 42072343 م04-143601-08-14 االثنين 4م40ب1ليراس   اندرياس

 12كيح 46236361 م04-143601-08-14 االثنين 5م9ب1العنزى سعود محمد

 42كيم 31354253 م04-143601-08-14 االثنين 5م80أ51م79أ1الطمره عبدالعزيز سعد

 25كيم 34984441 م04-143601-08-14 االثنين 5م78أ1الشويمان شويمان سالم

 1حدق 53774465 م04-143601-08-14 االثنين 5م11ب1بهكلي حسن علي

 22حدق 32395465 م04-143601-08-14 االثنين 5م11ب1بهكلي حسن علي

 23حدق 53731465 م04-143601-08-14 االثنين 5م13ب1بهكلي حسن علي

المشرف حمد الخريجي 

4م96أ41م95أ1مازن زين الدين35عال 30379202 ص12-143609-08-15الثالثاء

4م96أ41م95أ1مازن زين الدين11عال 50776202 ص12-143609-08-15الثالثاء

5م95أ1مازن زين الدين1عال 50675202 ص12-143609-08-15الثالثاء

 23احص 36872106 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م70أ1عسكر السعيد سامح

 25احص 37751106 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م71أ1عسكر السعيد سامح

 12احص 30402106 ص12-143609-08-15الثالثاء حسن  أنوار 4م72أ1 

 23احص 50677106 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م73أ1شراحيلي منصور

 13احص 30677106 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م74أ1منتصر  ممدوح

 29احص 36874106 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م75أ1الجديدي وسام

 1احص 53692106 ص12-143609-08-15الثالثاء محروس طارق

المشرف طارق محروس

 22جاف 31529341 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م24ب1العربي عباس محمد هشام

 7جيو 46387454 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م101أ1جهالن عبدالمجيد هشام

 10حين 32335374 ص12-143609-08-15الثالثاء 5م75ب1البلوى فارس حمود
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 22ريض 20549151 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م41ب1شرارى احمد

 30ريض 32341151 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م26ب1بوعزيز المنصف

 32ريض 32345151 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م27ب1بوعزيز المنصف

 11ريض 32343151 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م23ب41م22ب1لعراجى عبداللطيف

 25ريض 20551151 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م23ب41م22ب1لعراجى عبداللطيف

 38ريض 20543151 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م49ب41م48ب1الزهيرى محمد

 43ريض 20545151 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م40ب41م1 /45ب1الزهيرى محمد

 34ريض 20547151 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م113أ41م111أ1بودبوس يوسف

 11ريض 20553151 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م113أ41م111أ1الحلوانى برهان

المشرف مالك زين العابدين 

 17ريض 32381351 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م76أ1عبيدات سليم

 2ريض 53459352 ص12-143609-08-15الثالثاء حسن محمد صالح 4م102أ1 

 14ريض 32130352 ص12-143609-08-15الثالثاء حسن محمد صالح 4م102أ1 

 16فيز 993102 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م8أ1عبدهللا احمد

 39فيز 51406102 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م18أ1عبدهللا احمد

 21فيز 36632102 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م33أ1ماضي محسن

 33فيز 35971102 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م39أ1ماضي محسن

 28فيز 48590110 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م97أ1الزهرانى صالح عيظه خالد

 14فيز 32059110 ص12-143609-08-15الثالثاء 4م100أ1الزهرانى صالح عيظه خالد

المشرف نبيل عبد الواحد 

 2كيح 35585472 ص12-143609-08-15الثالثاء 5م9ب1الحميده صالح عبدهللا

 4كيح 35587473 ص12-143609-08-15الثالثاء 5م9ب1الداغرى محمد ناصر

 18كيم 32440251 ص12-143609-08-15الثالثاء 5م79أ1الطمره عبدالعزيز سعد

 13كيم 36625451 ص12-143609-08-15الثالثاء بجاح  احمد ياسين 5م80أ1 

5م80أ41كيم 53558451 ص12-143609-08-15الثالثاء

المشرف عبد الرحمن الطليحي

 1حين 35206423 ص12-143609-08-15الثالثاء 5م73ب1الدوخى عبدهللا عثمان

 4حدق 35167490 ص12-143609-08-15الثالثاء شبل صالح عبدالناصر 5م11ب1 

 5حدق 50139490 ص12-143609-08-15الثالثاء 5م11ب1صادق رجب عبدالوهاب

 1حدق 50140490 ص12-143609-08-15الثالثاء 5م11ب1صادق رجب عبدالوهاب

 1حدق 50344490 ص12-143609-08-15الثالثاء 5م11ب1هادي   سرفراز

 5حدق 50345490 ص12-143609-08-15الثالثاء 5م11ب1هادي   سرفراز

المشرف سعد الجريان 

 15احص 53821215 م04-143601-08-15الثالثاء القريان ناصر محمد 4م27ب41م26ب1 

 24احص 51209215 م04-143601-08-15الثالثاء القريان ناصر محمد 4م41ب1 

 19احص 30300215 م04-143601-08-15الثالثاء القريان ناصر محمد 4م27ب41م26ب1 

 19احص 51420215 م04-143601-08-15الثالثاء 4م41ب1منتصر  ممدوح

 16بحث 49096453 م04-143601-08-15الثالثاء 4م28ب1عسكر السعيد سامح

 14جاف 32264211 م04-143601-08-15الثالثاء 4م24ب1المقرن مقرن سعد

 38جيو 19348381 م04-143601-08-15الثالثاء 4م23ب41م22ب1محمد عبدالمتعال عصام

 2حين 36645471 م04-143601-08-15الثالثاء 5م73ب1عجارم سعيد جمعان

 12فيز 42078371 م04-143601-08-15الثالثاء 4م113أ1حسيب على مجذوب عادل

 11كيح 35580441 م04-143601-08-15الثالثاء 5م9ب1شيخ  الدين محي قوس

 28كيم 32297352 م04-143601-08-15الثالثاء 5م78أ1الغامدى حامد احمد

 18حدق 32399349 م04-143601-08-15الثالثاء 5م11ب1الرحمه ناصر عبدهللا

 20حدق 53725349 م04-143601-08-15الثالثاء 5م13ب1الرحمه ناصر عبدهللا

 2حين 32311245 ص12-143609-08-16االربعاء 5م73ب1الطيب طاهر نورى

 33احص 32172223 م04-143601-08-16األربعاء 4م23ب41م22ب1ابوكالم فايز

 4ريض 51638550 م04-143601-08-16االربعاء حسن محمد صالح 4م77أ1 

 29جيو 32216262 م04-8/8/143601الثالثاء 4م27ب1الصبروتى محمد محمد نجيب

يعتمد

وكيل الكلية للشؤون االكاديمية
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االمتحانات النهائية

 كلية العلوم           

وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالمقررالشعبةمن التاريخاليوم

 6حين 36644461باالتفاق الطيب طاهر نورى

 4جاف 53343416باالتفاق العريفى ناصر سعد ناصر

 4ريض 53090391باالتفاق القحطاني بدر

 32كيم 50373436باالتفاق عويسى محمد احمد

 10بحث 35179435باالتفاق 4م19أ ب برى ماجد عدنان

 35جاف 32432381باالتفاق فنيس على سعيد محمد

 14جيو 32433381باالتفاق قحل احمد يحي على

 29جيو 32435392باالتفاق الدباغ عبدهللا عيسى محمد

 1حين 53869434باالتفاق الواصل حمد صالح

 2نبت 52781241باالتفاق العمرى على سعود

 2نبت 52783332باالتفاق الشيخ عبدالرؤوف محمد

 2نبت 52784341باالتفاق العمرى على سعود

 2نبت 52785345باالتفاق االنصارى  محمد عبدهللا

 2نبت 52787440باالتفاق الشيخ عبدالرؤوف محمد

 1احص 37234497 اسماعيل على حبيب

 1احص 42317497 مشرف محمد

 1احص 42321497 ابوكالم فايز

 1احص 35174497 منتصر  ممدوح

 1احص 42325497 العقاش  عمر رفيق

 1احص 37232497 سلمان خلف

 1احص 37233497 قايد محمد

 1احص 42323497 ابوكالم فايز

 1بحث 42327497 فول  مختار عبدالعزيز

 1بحث 35181497 عسكر السعيد سامح

 1بحث 42328497 فول  مختار عبدالعزيز

 1احص 36591498 منتصر  ممدوح

 1احص 42412498 الجديدي  وسام

 1احص 42415498 اسماعيل على

 1بحث 42344498 فول  مختار عبدالعزيز

 1بحث 42345498 ابوعمه محمد عبدالرحمن

 1بحث 42410498 ابوعمه محمد عبدالرحمن

 1بحث 36588498 النويبت عبدالعزيز خالد

 1بحث 42337498 النويبت عبدالعزيز خالد

 1بحث 42338498 قايد محمد

 1بحث 42339498 عسكر السعيد سامح

 1بحث 42340498 عبدالغفار   عبدالرزاق

 1بحث 42341498 فول  مختار عبدالعزيز

 1بحث 42342498 عبدالغفار   عبدالرزاق

 1بحث 42343498 برى ماجد عدنان

 1جاف 46418496 زيدى كمال فيصل

 1جاف 46410496 دهايا مكهوبا مانوج

 1جاف 46411496 زيدى كمال فيصل

 1جاف 46412496 حسانين السيد عبدالرحمن كمال

 1جاف 46413496 الدباغ عبدهللا عيسى محمد

 1جاف 46414496 فنيس على سعيد محمد

 1جاف 46416496 الوحيدي   محمود

 1جاف 46417496 العريفى ناصر سعد ناصر

 1جاف 46420497 المقرن عبدالعزيز مقرن سعد

 1جاف 46421497 العربي عباس محمد هشام

 1جاف 46422497 فنيس على سعيد محمد

 1جاف 46423497 دهايا مكهوبا مانوج

 1جاف 46424497 حسن ابراهيم حسن حسن الخضر

 1جاف 53500497 الجلولي  عبداللطيف شكري

محمد بن سعود العنزي.د
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وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالمقررالشعبةمن التاريخاليوم

 1جاف 46426497 المدني محمد عبدالكريم سطام

 1جاف 46427497 المقرن عبدالعزيز مقرن سعد

 1جاف 46428497 عطية عبدالفتاح كامل على

 1جاف 46429497 الوحيدي   محمود

 1جاف 53497497 الكلية من يحدد لم

 1جاف 46425497 الجلولي  عبداللطيف شكري

 1جيو 46391497 الصبروتى محمد محمدنجيب

 1جيو 50383497 اللعبون عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز

 1جيو 46399497 عمارة أبو عرفات المعطي عبد بسام

 1جيو 46398497 محمد على يوسف محمد

 1جيو 46396497 الحربى نافع غازى طالل

 1جيو 46395497 البسام حمد محمد عبدالعزيز

 1جيو 46394497 غريفات فالح احمد حابس

 1جيو 46393497 قاسم قاعود محمد اسامه

 1جيو 46392497 الصالح عبدهللا محمد احمد

 1جيو 46390497 قحل احمد يحي على

 1جيو 46404498 زملط  يعقوب تيسير

 1جيو 46406498 محمد على يوسف محمد

 1جيو 46407498 البسام حمد محمد عبدالعزيز

 1جيو 46403498 العقال عقال محمد صالح

 1جيو 46402498 الصالح عبدهللا محمد احمد

 1جيو 46401498 زيدى كمال فيصل

 1جيو 46400498 الدخيل دحيم محمد عبدالرحمن

 1جيو 46408498 الدباغ عبدهللا عيسى محمد

 1جيو 50388498 عبدالفتاح  شحاته محمد

 1حين 37241498 حراث  بلقاسم بن عبدالحليم

 1حين 36647498 الدخيل  احمد محمد

 1حين 37243498 ودعان احمد محمد

 1حين 37244498 الطيب طاهر نورى

 1حين 37915498 الجهنى متيريك عوض

 1حين 39808498 المسند عبدالمحسن فهد

 1ريض 33122499 الذكير احمد فوزي

منصور اليزيدي 1ريض 562499

 1ريض 33121499 محسن بن عبدهللا بندر

 1ريض 33132499 دشموخ شريف

 1ريض 33123499 الشمرى فهد

 1ريض 33124499 الزهيرى محمد

 1ريض 33125499 الخميس يوسف

 1ريض 33131499 عبداللطيف مساعد

 5فيز 32205391 الهندي على عبدهللا حمد

 6فيز 42082391 الهدلق ابراهيم عبدالعزيز هشام

 5فيز 53643394 البريثن حمد عبدالعزيز حمد

 8فيز 45379394 الزهرانى صالح عيظه خالد

 7فيز 32197394 السلمان محمد عبدالرحمن صالح

 14فيز 32198395 الدريبى ابراهيم عبدالعزيز محمد

 7فيز 45381395 العائد عائد سليمان محمد

 3فيز 32206396 الغامدى سعد ساعد سفر

 9فيز 42093396 السويدان ابراهيم عبدالرزاق حامد

 25فيز 51405411 كردى سليمان سعيد ايمن

 1فيز 48584490 قزار صالح محمد خالد

 1فيز 48585490 الكلية من يحدد لم

 6فيز 48583490 القحطانى هادى رسام هادى

 3فيز 36592490 الزهرانى صالح عيظه خالد

 5فيز 48582490 قزار صالح محمد خالد

 5فيز 36593491 الدوسرى محمد مرزوق عمر
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االمتحانات النهائية

 كلية العلوم           

وكالة الكلية للشؤون االكاديمية

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالمقررالشعبةمن التاريخاليوم

 8فيز 42106491 القحطانى هادى رسام هادى

 8كيح 32447322 مقرر عمليقربان محمد على

 9كيح 32453333 مقرر عمليبزى  داود محمد

 10كيح 34964447 مقرر عمليالركيان عبدالعزيز سلمان

 1كيح 50405497 عمر ابوالقاسم بحث و ندوة 

 1كيح 50403497 بحث و ندوةقربان محمد على

 1كيح 50401497 بحث و ندوةالداغرى محمد ناصر

 1كيح 50148497 بحث و ندوةالسنيدى محمد عبدالرحمن

 1كيح 45704497 بحث و ندوةالحميده صالح عبدهللا

 1كيح 43655497 بحث و ندوةالجعفرى  احمد عبدالعزيز

  1كيح 43653497 بحث و ندوةالعطاس سالم عمر

 12كيم 53451104 الدلبحي كناخر علي

 12كيم 30424247 الخثالن على زيد حمد

 28كيم 35357247 الشويمان شويمان سالم

 17كيم 35375337 العويس عبدالعزيز احمد

 26كيم 32289347 الذياب سليم سالم

 18كيم 36806429 السلمى محمد على

 13كيم 34980438 الغامدى على عبدالعزيز

 7كيم 32300447 امين بكر حسان

1كيم 50374452

 1كيم 36815499 السحيبانى عبدالعزيز

 1كيم 37864499 بجاح  احمد ياسين  

 1كيم 36812499 السويدان محمد حسن

 1كيم 36811499 الضعيان محمد هللا ضيف

 1كيم 36813499 الخثالن على زيد حمد

 1كيم 36809499 المعيوف محمد عبدهللا

 1كيم 36808499 العريفى سعد عبدهللا

 1كيم 36807499 التركى محمد تركى

 1كيم 36628499 الذياب سليم سالم

 1كيم 36810499 الرصيص ابراهيم سعود

 6كيم 52873532 العويس عبدالعزيز احمد

 6حدق 50349493 خالد علي محمد جمال

 7حدق 50348493 محمد محمد محمد

 6حدق 50347493 الحربى سلطان نايف

 4حدق 36648493 السحيبانى عبدالعزيز صالح

 6حدق 50346493 العرفج عبدالعزيز عبدهللا

 1حدق 50217499 الحربى سلطان نايف

 1حدق 50216499 الحربى سلطان نايف

 1حدق 50214499 صادق رجب عبدالوهاب

 1حدق 33298499 الحميدان عبدهللا على

 1حدق 33297499 الظبي عبدهللا نايف

 1حدق 33295499 مسلم عبده محمد  

 1حدق 33294499 عارف عبدالواحد ابراهيم

 1حدق 33293499 السحيبانى عبدالعزيز صالح

 1حدق 33292499 بهكلي حسن علي

 1حدق 33291499 الرحمه ناصر عبدهللا

 1حدق 33290499 الحربى سلطان نايف

 1حدق 33289499 العرفج عبدالعزيز عبدهللا

 1حدق 33288499 الحربى على سليمان

 1حدق 33287499 السالمه عبدهللا علي

 1حدق 33286499 الصم موسى رشيد

 1حدق 33285499 عيفان احمد صالح

 1حدق 33284499 المجحدى ناصر فهد

 1حدق 915499 الحربى سلطان نايف

 1حدق 50215499 العسكر عبدالعزيز
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2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالمقررالشعبةمن التاريخاليوم

 5احص 53147503 النشواتى  هشام

 5احص 53145504 مشرف محمد

 2احص 53146575 سلمان خلف

 1جاف 53265517 العمرى سعيد محمد عبدهللا

 2جاف 53259531 المقرن مقرن سعد

 5جاف 53261553 العربي محمد هشام

 1جيو 53266555 البسام محمد عبدالعزيز

 1جيو 53271566 الصالح محمد احمد

 4جاف 53263575 العمرى محمد عبدهللا

 4جيو 53268586 محمد محمد عبدالمتعال عصام

 1جيو 53273598 محمد محمد صبري عبدالباسط

 1جيو 53274599 عبدالمجيد جهالن عبدالمجيد هشام

 13جاف 53479600 العمرى سعيد محمد عبدهللا

 21جيو 53452600 العمرى سعيد محمد عبدهللا

 1حين 51994611 العمودى عبدهللا مكى

 1حين 53161612 مشالى محمد اشرف

 1حين 52000613 حماد عبدالمنعم محمد

 2حين 52001614 اليوسف صالح محمد

 1حين 51995621 العقل سليمان على

 2حين 51996631 قنديل عبدالحميد صالح

 2حين 52002635 عجارم سعيد جمعان

 1حين 52003637 حسين عبيد حسام

 1حين 52004638 العمر يوسف سليمان

 1حين 53866639 العمر يوسف سليمان

 3حين 51997641 الخضيرى على عبدالعزيز

 1حين 52005642 الصالح عبدالعزيز

 1حين 52006643 الطيب طاهر نورى

 4حين 52007651 حسين القحطانى سعد

 4حين 51998671 الدخيل  احمد محمد

 1حين 52008672 العقل سليمان على

 1حين 52777691 العمر يوسف سليمان

 1حين 52014691 اليوسف صالح محمد

 1حين 52012691 مشالى محمد اشرف

 1حين 52010691 ابوطربوش محمد فيصل

 1حين 52009691 عجارم سعيد جمعان

 1حين 52011691 القريشى عبدالرحمن صالح

 9حين 51999700 الدهمش عبدهللا بدر

 4حين 36637497 حسام احمد  

 7حين 51941500 الرشيد عبدهللا خالد

 2حين 51964510 محمد  بدري أسامة

 4حين 51942511 العمودى عبدهللا مكى

 1حين 51967514 الخليفه صالح محمد

 1حين 51970515 حماد عبدالمنعم محمد

 9حين 51972519 العمودى عبدهللا مكى

 6حين 51974520 عبدالجواد شعبان عبدالعظيم

 4حين 51945521 البلوى فارس حمود

 1حين 52769524 االصقه عبدهللا ناصر

 6حين 51960529 يونس محمد السيد

4حين 51948531

 5حين 51978534 الهزاع محمد ابراهيم

 1حين 51980539 الحميدي راشد احمد

 3حين 51951543 الصالح عبدالعزيز

 1حين 51404552 ابوطربوش محمد فيصل

 3حين 51984553 الخضيرى على عبدالعزيز

 5حين 51985556 المطيرى حامد مخلد
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2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالمقررالشعبةمن التاريخاليوم

 2حين 51982561 الدوخى عبدهللا عثمان

 1حين 52775563 العمر يوسف سليمان

 5حين 51954571 الصويطى ناصر ابراهيم

 5حين 51989572 الجهنى متيريك عوض

 6حين 51990580 العقل سليمان على

 1حين 51992581 الصويطى ناصر ابراهيم

 1حين 53865584 الجهنى متيريك عوض

 2حين 52778597 االصقه عبدهللا ناصر

 1حين 52779598 االصقه عبدهللا ناصر

 1حين 53160598 حراث  بلقاسم بن عبدالحليم

 22حين 52020600 الدهمش عبدهللا بدر

 25ريض 53408505 بت رضوان

 5ريض 53553506 الهى  ظفر خواجه

 2ريض 53863507 الصامت بسام

 11ريض 53428508 الصامت بسام

 1ريض532155991 قديرى  الحسين

 4فيز 53538492 الغامدى سعد ساعد سفر

 7فيز 36594492 القرعاوى صالح محمد

 1فيز 48867499 البريثن حمد عبدالعزيز حمد

 1فيز 48866499 القحطانى هادى رسام هادى

 1فيز 46566499 الزهرانى صالح عيظه خالد

 1فيز 46564499 الدوسرى محمد مرزوق عمر

 1فيز 46560499 السويدان ابراهيم عبدالرزاق حامد

 1فيز 46558499 الهزاع زيد ناصر عبدالعزيز

 1فيز 41922499 على محمد العاقب ابراهيم

 1فيز 41919499 االحمد على احمد زياد

 1فيز 36921499 الضويان سليمان صالح عبدهللا

 1فيز 36905499 العائد عائد سليمان محمد

 1فيز 41923499 الدريبى ابراهيم عبدالعزيز محمد

 4فيز 53031506 ليراس   اندرياس

 4فيز 53032507 الكلية من يحدد لم

 1فيز 53036510 الهندي على عبدهللا حمد

 1فيز 53070541 البسام  عبدالرحمن عبدهللا

 6فيز 53043552 بركات  عبدالفتاح ثابت

 2فيز 53037555 الهندي على عبدهللا حمد

 1فيز 53035561 الهندي على عبدهللا حمد

 20فيز 53403600 رزق عبدالحليم ابراهيم عبده

 1فيز 53270694 عبدالعزيزالهدلق هشام

 7فيز 53429700 الكلية من يحدد لم

 6كيح 36613453باالتفاقباالتفاقباالتفاق الزمان أشرف   دي ام

 5كيح 36621485 مقرر تدريبالكلية من يحدد لم

 3كيح 45158485 مقرر تدريبالكلية من يحدد لم

 1كيح 53028550 دراسات علياالعقيل صالح ماجد

 1كيح 53029577 دراسات علياالداغرى محمد ناصر

 3كيح 53030600 الرسالةالعقيل صالح ماجد

 2كيم 52900630 عويسى محمد احمد

 2كيم 52897632 عواق على الطيب

 2كيم 52898633 تيغزه   عمار

 1كيم 52893641 مبخوت ناصر يحيى  

 1كيم 52895643 اللحيدان عبدهللا حمد

 1كيم 52890651 بجاح  احمد ياسين  

 1كيم 52892653 الغامدى حامد احمد

 18كيم 52889700 العثمان عبدهللا زيد

 4كيم 36622497 افسيسي عقل أحمد

 5كيم 46464497 السويدان محمد حسن
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 1كيم 50432499 اللحيدان عبدهللا حمد

 1كيم 50433499 االزهرى  عباس عادل

 1كيم 50436499 الشهرى محمد سعد

 1كيم 50437499 المنصور عبدالرحمن

 1كيم 50438499 الشويمان شويمان سالم

 1كيم 50431499 الدلبحي كناخر علي

 1كيم 45764499 عبدهللا  ابوالحسن محمد

 1كيم 50435499 الورثان  عبدالرحمن

 4كيم 52905520 االزهرى  عباس عادل

 7كيم 52872523 خليل  ابراهيم معتصم

 3كيم 52858524 الرصيص ابراهيم سعود

 3كيم 52906531 السحيبانى  عبدالعزيز

 1كيم 52860540 كرامه اسامه

 10كيم 52907541 الشويمان شويمان سالم

 1كيم 52874542 الذياب سليم سالم

 3كيم 52861550 الورثان  عبدالرحمن

 3كيم 52908551 بجاح  احمد ياسين  

 7كيم 52876552 عبدهللا  ابوالحسن محمد

 2كيم 52864562 عبدالستار أحمد

 2كيم 52865563 عبدالحليم سيد عصام

 1كيم 52866564 الذياب سليم سالم

 2كيم 52868572 الغامدى على عبدالعزيز

 2كيم 52869573 الشهرى محمد سعد

 2كيم 52870574 النويهى حسن محمد

 1كيم 52854581 عواق  على الطيب

 3كيم 52853582 الغامدى على عبدالعزيز

 2كيم 52856583 الدلبحي كناخر علي

 2كيم 52857584 كناخر الدلبحي علي

 15كيم 52871600 العثمان عبدهللا زيد

 5كيم 52909600 العثمان عبدهللا زيد

 2نبت 52789444 العمرى على سعود

 2نبت 52791521 الشيخ عبدالرؤوف محمد

 2نبت 52392611 الدعيجي رشيد عبدهللا

 2نبت 52367621 الحميد محمد فهد

 3حدق 52376641 مسلم عبده محمد  

 2نبت 52385641 االنصارى  محمد عبدهللا

 1نبت 52363642 اليمنى ناصر محمد

 4حدق 52377651 محمود محمد هيثم

 2نبت 52386651 سمور حلمي رضا

1حدق 52379652

 2نبت 52387652 اباصيرى محمد عبدالظاهر  

 4حدق 52381662 مسلم عبده محمد  

 2نبت 52388671 الوهيبى حمد محمد

 4نبت 52368672 باصالح عمر محمد

 3نبت 52389673 باصالح عمر محمد

 3نبت 52391691 الحربى سلطان نايف

 4حدق 52382692 الحربى سلطان نايف

 6نبت 52364692 الحربى سلطان نايف

 12حدق 52384700 الحربى سلطان نايف

 17نبت 52366700 الحربى سلطان نايف

 16حدق 30525240 هادي   سرفراز

 15حدق 37782240 هادي   سرفراز

 6حدق 46367240 عبدالمجيد عبدالفتاح احمد

 13حدق 46368240 موسى محمد ايهاب

 1نبت 52350514 الدعيجي رشيد عبدهللا
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 4حدق 52335522 السالمه عبدهللا علي

 1نبت 52352523 الحميد محمد فهد

 4حدق 52337532 الرحمه ناصر عبدهللا

 1نبت 52354543 االنصارى  محمد عبدهللا

 4نبت 53634554 العسكر عبدالعزيز

 4حدق 53705566 بهكلي حسن علي

 4حدق 52343572 عارف عبدالواحد ابراهيم

 1نبت 52356572 الوهيبى حمد محمد

 4حدق 52345591 الحربى سلطان نايف

 1نبت 52358591 الحربى سلطان نايف

 1نبت 52361592 الحربى سلطان نايف

 8حدق 52349600 الحربى سلطان نايف

 4تنح 51242541 عارف محمد ابراهيم

 3تنح 51248553 يونس محمد السيد

 4تنح 51240560 العطر عبدهللا عبدالرحمن

 4تنح 51241561 الشيخ عبدالرؤوف محمد

 5تنح 51246563 السعيد محمد عبدالعزيز

 2تنح 51249566 القرعاوى  عبدهللا عبدالعزيز

 3تنح 51247573 العطر عبدهللا عبدالرحمن

 2تنح 51250575 العطر عبدهللا عبدالرحمن

 3تنح 51260577 القرعاوى  عبدهللا عبدالعزيز

 4تنح 51245578 اليوسف صالح محمد

 5تنح 51244583 عارف محمد ابراهيم

 3تنح 51262599 اليوسف صالح محمد

 13تنح 51252600 اليوسف صالح محمد

21 11/05/2015


