
هـ االمتحانات الشهرية 1438 / 1437الفصل الدراسي الثاني   كلية العلوم وحدة االختبارات والتقييم      

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمشهر

 4096644حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول 4م71أ41م70أ1عالم احمد

 4096743حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول 4م73أ41م72أ1عالم احمد

 4094645حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول 4م75أ41م74أ1محمد اشرف

 409597حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول 4م75أ41م74أ1محمد اشرف

 4095836حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول 4م100أ41م99أ1السريحى حامد

 4094535حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول عبيد حسام 4م102أ41م101أ1 

 4095244حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول شاهد دكتور 4م96أ41م95أ1 

 4095337حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول شاهد دكتور 4م97أ1 

 4096137حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول تبريز شمس 4م22ب41م21ب1 

 4096237حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول تبريز شمس 4م23ب1 

 4094744حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول 4م27ب41م26ب1قنديل صالح

 4094834حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول 4م41ب1قنديل صالح

 4096436حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول 4م30ب41م1 /45ب1عبدالمعز عبدالوهاب

 4096535حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول 4م28ب1عبدالمعز عبدالوهاب

 4096038حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول 4م111أ1ثاقب قيصر

 4096336حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول 4م24ب41م113أ1ثاقب قيصر

 4095441حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول اقبال محمد 4م144أ أ 4م144أ أ  

 4095635حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول اقبال محمد 4م146أ أ 4م146أ أ  

 4095734حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول اقبال محمد 4م148أ أ 4م148أ أ  

 4095036حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول 4م30ب41م40ب1فاروق محمد

 4095142حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول 4م49ب41م48ب1فاروق محمد

 4094436حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول نبيل وائل 4م2/ 80أب4م1/ 80أب 

 4094936حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول نبيل وائل 4م3/ 80أب 

 455616حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول نبيل وائل 4م3/ 80أب 

احتياط4م77أ1حين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحيناول

محمد اشرفاحمد توفيقالمشرفحين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحينش

 2057924فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول 4م70أ1العاقب ابراهيم

4م71أ1اشرف خاطر 2040824فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول

 4785724فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول 4م72أ1هللا امان

 3594824فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول 4م73أ1عبدالحافظ حسين

4م74أ1عبد الحي صرح3595024فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول

 2040424فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول 4م75أ1عمران   طيب

 2040636فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول 4م95أ1السلمان صالح

 2042525فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول 4م96أ1السلمان صالح

نبيل عبد الواحدالمشرففيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزش

 2058525فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول 4م100أ1عمران   طيب

 3236330فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول 4م101أ1عمران   طيب

 3594624فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول 4م102أ1عمران   طيب

4م111أ1عبدهللا السمارى 2042724فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول

4م113أ1عبدهللا السمارى 2057729فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول

4م24ب1عبدهللا السمارى 3601829فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول

4م49ب41م48ب1مجدي غنام 2058148فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول

احمد مهروسةالمشرففيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزش

 2042024فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول انور محمد 4م76أ1 

4م97أ1ناصر الزايد 3236521فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول

4م26ب1عبد هللا2041639فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول
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 2058324فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول 4م27ب1العطار هشام

4م28ب1ثابت بركات2041024فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول

4م21ب1عبد هللا الظفيري2041837فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول

4م22ب1عبد هللا الظفيري2042226فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول

4م23ب1عبد هللا الظفيري2057529فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول

احتياط4م77أ1احتياط638فيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزاول

كمال عثمانالمشرففيز 104م8.30-7هـ1438/6/15الثالثاءفيزش

اول

 431926فيز 101م8.30-7هـ1438/6/16االربعاءفيزاول 4م21ب1الطرابلسى حسين

 3017449فيز 101م8.30-7هـ1438/6/16االربعاءفيزاول 4م22ب1الطرابلسى حسين

 3286117فيز 101م8.30-7هـ1438/6/16االربعاءفيزاول 4م23ب1الطرابلسى حسين

 3596916فيز 101م8.30-7هـ1438/6/16االربعاءفيزاول 4م28ب1عبدالصبور محمد

 3770616فيز 101م8.30-7هـ1438/6/16االربعاءفيزاول 4م26ب1عبدهللا احمد

 4993834فيز 101م8.30-7هـ1438/6/16االربعاءفيزاول 4م27ب1عبدهللا احمد

 4664720فيز 101م8.30-7هـ1438/6/16االربعاءفيزاول 4م48ب1العاقب ابراهيم

 4769512فيز 101م8.30-7هـ1438/6/16االربعاءفيزاول 4م49ب1العاقب ابراهيم

 506859فيز 101م8.30-7هـ1438/6/16االربعاءفيزاول 4م28ب1صديق ابوبكر

كمال عثمانالمشرففيز 101م8.30-7هـ1438/6/16االربعاءفيزش

 211620فيز 105م8.30-7هـ1438/6/16االربعاءفيزاول 4م41ب1عبدهللا احمد

 832519فيز 105م8.30-7هـ1438/6/16االربعاءفيزاول 4م40ب1العاقب ابراهيم

 3593018فيز 105م8.30-7هـ1438/6/16االربعاءفيزاول 4م30ب1عاطف محمد

 3593320فيز 105م8.30-7هـ1438/6/16االربعاءفيزاول 4م1 /45ب1عاطف محمد

نبيل عبد الواحدالمشرففيز 105م8.30-7هـ1438/6/16االربعاءفيزش

اول

 455639كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول 4م21ب1كرامه   اسامه

 4105738كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول 4م22ب41م21ب1كرامه   اسامه

 4105542كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول 4م22ب41م23ب1كرامه   اسامه

 4106134كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول عبدالنبى اسامه 4م142أ أ 4م142أ أ  

 4106035كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول عبدالنبى اسامه 4م144أ أ 4م144أ أ  

 4106836كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول عبدالنبى اسامه 4م146أ أ 4م146أ أ  

 4107044كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول عبدالنبى اسامه 4م148أ أ 4م148أ أ  

 4106438كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول 4م49ب41م48ب1محمدي ايمن

5م79أ51م78أ1تركى التركى 4105841كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول

5م79أ51م80أ1تركى التركى 4105644كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول

احتياط5م73أ1احتياطكيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول

تحسين خلفالمشرفكيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيمش

 4106936كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول 4م30ب41م1 /45ب1الصبيحي حسن

 4104835كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول 4م27ب41م26ب1الذياب سالم

 4105336كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول 4م27ب41م41ب1الذياب سالم

 4106640كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول 5م47ب51م46ب1الشويمان سالم

 4107143كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول 5م47ب51م43ب1الشويمان سالم

4م100أ41م99أ1عاصم بركات 4105235كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول

4م96أ41م95أ1عبدهللا العنزى 4106537كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول

4م96أ41م97أ1عبدهللا العنزى 4105134كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول

 4104945كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول 4م71أ41م70أ1الماجد عبدهللا

4م73أ41م72أ1محمد النويهى 4105440كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول

 4106736كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول الدين معراج 4م102أ41م101أ1 

 4105044كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول 4م75أ41م74أ1الهمشري هاني
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4م113أ41م111أ1 مبخوت يحيى410637كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول

4م113أ41م111أ1 مبخوت يحيى4106243كيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول

احتياط4م77أ1احتياطكيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيماول

محمد اشرفالمشرفكيم 145م8.30-7هـ1438/6/17الخميسكيمش

 3205911فيز 12110-10.30هـ1438/6/19السبتفيزاول 4م111أ1عبدالصبور محمد

 4859026فيز 12110-10.30هـ1438/6/19السبتفيزاول 4م113أ1العطار هشام

 3037749عال 12201-10.30هـ1438/6/19السبتاحصاول 4م27ب41م26ب1الدين زين مازن

 5067228عال 12201-10.30هـ1438/6/19السبتاحصاول 4م21ب1مصطفى خاجا

 5383726عال 12201-10.30هـ1438/6/19السبتاحصاول 4م22ب1مصطفى خاجا

 5718428عال 12201-10.30هـ1438/6/19السبتاحصاول 4م23ب1الدين زين مازن

احصاول

 3037924عال 12202-10.30هـ1438/6/19السبتاحصاول 4م28ب1الدين زين مازن

 5067523عال 12202-10.30هـ1438/6/19السبتاحصاول 4م41ب1الدين زين مازن

 507768عال 12202-10.30هـ1438/6/19السبتاحصاول 4م28ب1الدين زين مازن

4م28ب1امحمد الذهبي574031عال 12202-10.30هـ1438/6/19السبتاحصاول

جميلي/ طارق المشرفعال 12202-10.30هـ1438/6/19السبتاحصش

 814214كيح 02101-12.30هـ1438/6/19السبتكيحاول 4م22ب41م21ب1الناصر ابراهيم

 3774022كيح 02101-12.30هـ1438/6/19السبتكيحاول 4م22ب41م21ب1الناصر ابراهيم

 4993012كيح 02101-12.30هـ1438/6/19السبتكيحاول 4م23ب1ابوالقاسم ابوالقاسم

 3693112كيح 02101-12.30هـ1438/6/19السبتكيحاول 4م23ب1ابوالقاسم ابوالقاسم

 4993421كيح 02101-12.30هـ1438/6/19السبتكيحاول 4م26ب1العميرى سلمان

 61223كيح 02101-12.30هـ1438/6/19السبتكيحاول 4م27ب1الجعفرى عبدالعزيز

 416516كيح 02101-12.30هـ1438/6/19السبتكيحاول 4م28ب1سميرالربع محمد

مرتضى سلطانالمشرفكيح 02101-12.30هـ1438/6/19السبتكيحش

اول

 4559524كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م70أ1الدريس ابراهيم

 3660529كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م71أ1الدريس ابراهيم

 3660729كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م72أ1الدريس ابراهيم

 4488923كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م73أ1العويس احمد

 2015422كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م74أ1الضعيان هللا ضيف

 5316222كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م75أ1الضعيان هللا ضيف

 2015022كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م76أ1عواق   طيب

 3773523كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م95أ1العنزى عبدهللا

 4994033كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م96أ1العنزى عبدهللا

 5316826كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م97أ1صديقى محمد

 5316620كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م100أ1القحطانى عبدهللا

 4995716كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م101أ1المعيوف عبدهللا

 2014821كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م102أ1الغامدى عبدالعزيز

محمد اشرفالمشرفكيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيمش

 304448كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م40ب1المرغنى عادل

 2015222كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م48ب1الفكي عبدالرازق

 4664919كيم 103م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م49ب1الفكي عبدالرازق

4م21ب1عبدالعزيزالواصل 4855023كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول

4م22ب1عبدالعزيزالواصل 3660928كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول

 3660321كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م23ب1الصويلح عبدهللا

 4994229كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م28ب1الصويلح عبدهللا
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 4995915كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م111أ1العريفى عبدهللا

 4844520كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م113أ1العريفى عبدهللا

 3773225كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م1 /45ب1الدين النهدى عماد

 3773712كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م40ب1تيغزة عمار

4م26ب1فهد الحارثى 5317020كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول

4م27ب1فهد الحارثى 3595221كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول

4م41ب1فهد الحارثى 2014631كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول

 5316419كيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول 4م24ب1هبيله محمد

احتياط4م77أ1احتياطكيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيماول

تحسين خلفالمشرفكيم 101م8.30-7هـ1438/6/20االحدكيمش

 2048523ريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م70أ1بالل المنجى

 3233730ريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م71أ1جي ام تي

 4844119ريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م72أ1جي ام تي

 2012420ريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م73أ1صدراوى حسين

 2013027ريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م74أ1صدراوى حسين

 2048136ريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م76أ41م75أ1القرنى شعالن

 2012626ريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م100أ1بشار عماد

 2012818ريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م99أ1بشار عماد

4م101أ1مباريزغارييف 4997822ريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول

4م102أ1مباريزغارييف 4998023ريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول

 2012232ريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م95أ1عالم محفوظ

 2049031ريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م96أ1اصف محمد

 4997439ريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م28ب41م41ب1البوصيرى محمد

 3233949ريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م27ب41م26ب1ناصرالغامدى محمد

 2053726ريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م110أ1سليمان مراد

 2053922ريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م111أ1سليمان مراد

 2048335ريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م97أ1الالذقاني وليد

احتياط4م77أ1احتياطريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول

 3234722ريض 200م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م40ب1بوزفور فتحي

 2057334ريض 200م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م30ب41م1 /45ب1بوزفور فتحي

 3234917ريض 200م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م48ب1طالبى   مالك

 1466026ريض 200م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضاول 4م49ب1البوصيرى محمد

حازم حفناويحمد الخريجيالمشرفريض 106م8.30-7هـ1438/6/21االثنينريضش

اول

 4768911ريض 201م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضاول 4م113أ41م111أ1دملخي مصطفى

 45119ريض 201م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضاول 4م113أ41م111أ1قديرى   محمد

 5702225ريض 201م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضاول 4م113أ41م111أ1قديرى   محمد

 3476732ريض 244م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضاول 4م95أ1شرارى احمد

 2056141ريض 244م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضاول 4م97أ41م96أ1علوى احمد

 557722ريض 244م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضاول 4م70أ1بالل المنجى

 4838823ريض 244م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضاول 4م71أ1بالل المنجى

 2056914ريض 244م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضاول 4م72أ1صدراوى حسين

 4246630ريض 244م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضاول 4م73أ1صدراوى حسين

 3783923ريض 244م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضاول 4م74أ1القرنى شعالن

 2056331ريض 244م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضاول 4م75أ1القرنى شعالن

 2055730ريض 244م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضاول 4م21ب1الزهيرى محمد
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 1370240ريض 244م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضاول 4م23ب41م22ب1الزهيرى محمد

 2055534ريض 244م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضاول 4م41ب41م26ب1عسيرى منصور

 2056534ريض 244م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضاول 4م41ب41م27ب1عسيرى منصور

 5063444ريض 244م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضاول 4م49ب41م48ب1الالذقاني وليد

احتياط4م77أ1احتياطريض 244م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضاول

مرتضى سلطانالمشرفريض 244م8.30-7هـ1438/6/22الثالثاءريضش

 4887619ريض 131م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م48ب1الشنيفي يوسف

 4994819ريض 131م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م49ب1الشنيفي يوسف

 44120ريض 131م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م40ب1السلمان سلمان

4م76أ5993211ريض 243م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول

 541387ريض 243م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م76أ1المطيرى بندر

4م76أ1فوزي الذكير 3212020ريض 243م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول

 2045235ريض 203م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م22ب41م21ب1صديقى اخالق

 2045636ريض 203م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م22ب41م23ب1صديقى اخالق

 2044648ريض 203م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م113أ41م111أ1جي ام تي

 2045438ريض 203م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م41ب41م28ب1القرنى شعالن

 2046633ريض 203م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م26ب1قالة   صادق

 4786333ريض 203م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م27ب1قالة   صادق

 1582946ريض 203م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م96أ41م95أ1المهدى عماد

 2044848ريض 203م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م96أ41م97أ1المهدى عماد

 2046136ريض 203م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م101أ41م100أ1عالم   محفوظ

 2045046ريض 203م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م101أ41م102أ1عالم   محفوظ

 550336ريض 203م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م74أ41م73أ1اصف محمد

 2045937ريض 203م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م74أ41م75أ1اصف محمد

 549136ريض 203م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م30ب41م1 /45ب1بونخل مسعود

 4785936ريض 203م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م71أ41م70أ1الهاشمى نبيل

 548742ريض 203م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول 4م71أ41م72أ1الهاشمى نبيل

احتياطحازم حفناويحمد الخريجيالمشرفريض 203م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضش

احتياط4م77أ1احتياطريض 203م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءريضاول

 4668410حين 103م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءحيناول 5م43ب 1بركات ابراهيم

 3067520حين 103م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءحيناول 5م46ب 1الواصل صالح

 3533520حين 103م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءحيناول 5م71أ1العنزى خالد

 3039822حين 103م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءحيناول 5م78أ1الغانم خالد

 5394022حين 103م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءحيناول 5م79أ1طه ابو نائل

 3779328حين 103م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءحيناول 5م80أ1يونس السيد

احمد توفيقالمشرفحين 103م8.30-7هـ1438/6/23االربعاءحينش

اول

 4093935احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م96أ41م95أ1النفيسه ابراهيم

 4094143احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م97أ1النفيسه ابراهيم

 4092134احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م71أ41م70أ1شافعي احمد

 4091835احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م72أ1شافعي احمد

 4092841احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م74أ41م73أ1شافعي احمد

 4091945احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م75أ1شافعي احمد

4م101أ41م100أ1حبيب اسماعيل 4093134احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول

4م102أ1حبيب اسماعيل 4093736احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول
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 4092236احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م24ب1بنور  محمد خالد

 4093240احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م113أ41م111أ1بنور  محمد خالد

 4092336احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م30ب41م40ب1عمرالعقاش رفيق

 4092439احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م49ب41م48ب1عمرالعقاش رفيق

 4092541احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م49ب41م48ب1عمرالعقاش رفيق

 4092044احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م13ب41م1 /45ب1عسكر سامح

4م22ب41م21ب1عبدالرزاق عبدالغفار 4093537احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول

4م26ب41م23ب1عبدالرزاق عبدالغفار 4093438احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول

4م41ب41م27ب1عبدالرزاق عبدالغفار 4093640احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول

4م41ب41م27ب1عبدالرزاق عبدالغفار 4094044احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول

 409334احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م148أ أ ابوكالم فايز

 4092643احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م148أ أ ابوكالم فايز

 4093034احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م76أ1قايد محمد

 4092737احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م146أ أ السويح نزار

 455606احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م144أ أ النشواتي هشام

 4093836احص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول 4م144أ أ النشواتي هشام

احتياط4م77أ1احتياطاحص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصاول

صالج جميليطارق محروسالمشرفاحص 145م8.30-7هـ1438/6/24الخميساحصش

4م21ب1سامح عسكر 3783423بحث 12100-10.30هـ1438/6/26السبتاحصاول

4م22ب1عبدالعزيزفول 5443428بحث 12100-10.30هـ1438/6/26السبتاحصاول

4م23ب1احمدالشمرانى 3025833بحث 12100-10.30هـ1438/6/26السبتاحصاول

احصاول

 5120927احص 12215-10.30هـ1438/6/26السبتاحصاول 4م26ب1القريان محمد

 3030033احص 12215-10.30هـ1438/6/26السبتاحصاول 4م27ب1القريان محمد

 5142028احص 12215-10.30هـ1438/6/26السبتاحصاول 4م28ب1منتصر ممدوح

احصاول

 3775115احص 12106-10.30هـ1438/6/26السبتاحصاول 4م70أ1سلطان خلف

 3040214احص 12106-10.30هـ1438/6/26السبتاحصاول 4م71أ1السويح نزار

 3687421احص 12106-10.30هـ1438/6/26السبتاحصاول 4م72أ1الرشيدى عادل

 3687217احص 12106-10.30هـ1438/6/26السبتاحصاول 4م73أ1منتصر ممدوح

 5067716احص 12106-10.30هـ1438/6/26السبتاحصاول 4م74أ1الجديدي وسام

 3067718احص 12106-10.30هـ1438/6/26السبتاحصاول 4م75أ1الجديدي وسام

صالج جميليطارق محروسالمشرفاحص 12106-10.30هـ1438/6/26السبتاحصش

4م100أ1حسين عبد الحافظ99316فيز 12102-10.30هـ1438/6/26السبتفيزاول

4م96أ41م95أ1محسن ماضي 3597161فيز 12102-10.30هـ1438/6/26السبتفيزاول

4م97أ1محسن ماضي 3663221فيز 12102-10.30هـ1438/6/26السبتفيزاول

نبيل عبد الواحدالمشرففيز 12102-10.30هـ1438/6/26السبتفيزش

 3206114فيز 12111-10.30هـ1438/6/26السبتفيزاول 4م111أ1النواوى محمد

 4859223فيز 12111-10.30هـ1438/6/26السبتفيزاول 4م113أ1النواوى محمد

نبيل عبد الواحدالمشرففيز 12111-10.30هـ1438/6/26السبتفيزش

 1668710ريض 02104-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م48ب1شرارى احمد

 1668918ريض 02104-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م49ب1شرارى احمد

 430812ريض 02104-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م40ب1جلو احمد

 3780215ريض 02104-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م40ب1جلو احمد

 832328ريض 02104-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م1 /45ب1القحطانى عبيد

 5068116ريض 02104-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م111أ1بونخل مسعود

 210423ريض 02104-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م113أ1بونخل مسعود
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محمد اشرفالمشرفريض 02104-12.30هـ1438/6/26السبتريضش

 3525535ريض 02107-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م21ب1الحلواني برهان

 3526130ريض 02107-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م22ب1محسن بندر بن

 3721531ريض 02107-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م23ب1محسن بندر بن

 3525731ريض 02107-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م26ب1ظفرالهى خواجه

 3526538ريض 02107-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م27ب1ظفرالهى خواجه

 3525328ريض 02107-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م24ب1بوزفور فتحي

 5063230ريض 02107-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م28ب1طالبى   مالك

حازم حفناويالمشرفريض 02107-12.30هـ1438/6/26السبتريضش

4م71أ41م70أ1المنصف بوعزيز 2055138ريض 02151-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول

4م72أ1المنصف بوعزيز 2054344ريض 02151-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول

 2055320ريض 02151-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م73أ1الحلواني برهان

 3234120ريض 02151-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م74أ1الحلواني برهان

4م75أ1عبداللطيف لعراجى 3234519ريض 02151-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول

4م76أ1عبداللطيف لعراجى 2054531ريض 02151-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول

 3234318ريض 02151-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م95أ1عبداللطيف مساعد

 2054923ريض 02151-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول 4م96أ1عبداللطيف مساعد

4م97أ1يوسف بودبوس 2054727ريض 02151-12.30هـ1438/6/26السبتريضاول

حازم حفناويالمشرفريض 02151-12.30هـ1438/6/26السبتريضش

 4769822احص 105م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م142أأبنور خالد

 5702019احص 105م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م144أأابوكالم فايز

 3017859احص 105م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م146أأقايد محمد

 5141726احص 105م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م148أأمنتصر ممدوح

 3105623احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م100أ1النفيسه ابراهيم

 2058927احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م101أ1النفيسه ابراهيم

 3593729احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م102أ1النفيسه ابراهيم

 2059129احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م26ب1بنور خالد

 578836احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م27ب1بنور خالد

 4840044احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م41ب41م28ب1بنور خالد

 2059328احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م75أ1الرشيدى عادل

 3593924احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م74أ1ابابطين عبدالحكيم

 576635احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م72أ41م71أ1العنقرى عبدالرحمن

 575939احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م72أ41م73أ1العنقرى عبدالرحمن

 2058731احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م70أ1ابوكالم فايز

 3235332احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م21ب1قايد محمد

 3235138احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م22ب1قايد محمد

 573543احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م24ب41م23ب1قايد محمد

 2059721احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م40ب41م1 /45ب1منتصر ممدوح

 2059938احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م40ب41م1 /45ب1منتصر ممدوح

 574331احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م95أ1السويح نزار

 2059529احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م96أ1الجديدي وسام

 1221136احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول 4م99أ41م97أ1الجديدي وسام

احتياط4م77أ1احص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصاول

محمد اشرفمرتضى سلطانالمشرفاحص 324م8.30-7هـ1438/6/27االحداحصش

 4101540فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م96أ41م95أ1صديق ابوبكر
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 4101637فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م99أ41م97أ1عبدهللا احمد

 4099934فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م22ب41م21ب1فاروق اكسوح

 5603038فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م22ب41م23ب1فاروق اكسوح

 4100936فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م28ب41م24ب1فاروق اكسوح

 4101736فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م28ب1فاروق اكسوح

 4101437فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م113أ41م111أ1قزار   خالد

 4100136فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م101أ41م100أ1صالح عبدالحى

 4100342فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م101أ41م102أ1صالح عبدالحى

كمال عثمانالمشرففيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزش

 410126فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م70أ1ليمبيسس فاسليس

 4101034فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م70أ1ليمبيسس فاسليس

 4100239فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م72أ41م71أ1ليمبيسس فاسليس

 4100537فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م74أ41م73أ1الدين شهاب محمد

 4101835فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م142أأبيك ميرزا

 4100641فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م144أأبيك ميرزا

 4099844فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م146أأبيك ميرزا

 4101145فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م148أأبيك ميرزا

 4099635فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م27ب41م26ب1بالنصيب نبيل

احمد مهروسةالمشرففيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزش

 4099745فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م27ب41م41ب1بالنصيب نبيل

 455588فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م75أ1مظهر نياز

 4100444فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م76أ41م75أ1مظهر نياز

 4100036فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م48ب41م48ب1زاده وزير

 4102043فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م40ب41م49ب1زاده وزير

 4101944فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول 4م30ب41م1 /45ب1زاده وزير

احتياط4م77أ1فيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزاول

نبيل عبد الواحدالمشرففيز 145م8.30-7هـ1438/6/28االثنينفيزش

 2014421فيز 103م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءفيزاول 4م70أ1النجار احمد

 3235720فيز 103م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءفيزاول 4م71أ1ايالهي بوراوي

 3601620فيز 103م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءفيزاول 4م72أ1الزهرانى خالد

 2013415فيز 103م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءفيزاول 4م73أ1القرنى سعد

 2013619فيز 103م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءفيزاول 4م74أ1القرنى سعد

 2014021فيز 103م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءفيزاول 4م75أ1القرنى سعد

 3236115فيز 103م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءفيزاول 4م95أ1النغموش على

 3235519فيز 103م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءفيزاول 4م96أ1النغموش على

 5110342فيز 103م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءفيزاول 4م97أ1النغموش على

 2013820فيز 103م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءفيزاول 4م76أ1الدريبى محمد

 2014217فيز 103م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءفيزاول 4م100أ1العائد محمد

 4844317فيز 103م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءفيزاول 4م101أ1العائد محمد

 3235927فيز 103م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءفيزاول 4م102أ1الحربى مشعل

احتياط4م77أ1فيز 103م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءفيزاول

احمد مهروسة/كمال عثمانالمشرففيز 103م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءفيزش

 3135734احص 100م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءاحصاول 4م21ب1النفيسه ابراهيم

 5120736احص 100م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءاحصاول 4م22ب1النفيسه ابراهيم

 4855245احص 100م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءاحصاول 4م24ب41م23ب1النفيسه ابراهيم

 5067912احص 100م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءاحصاول 4م48ب1شافعي احمد

 3770319احص 100م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءاحصاول 4م49ب1شافعي احمد
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 4559313احص 100م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءاحصاول 4م1 /45ب1العقاش رفيق

 3769917احص 100م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءاحصاول 4م1 /45ب1قايد محمد

 3770129احص 100م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءاحصاول 4م26ب1القريان محمد

 3017231احص 100م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءاحصاول 4م27ب1القريان محمد

 4887426احص 100م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءاحصاول 4م28ب1السويح نزار

 5363632احص 100م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءاحصاول 4م41ب1السويح نزار

احتياط4م77أ1احص 100م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءاحصاول

جميلي/ طارقالمشرفاحص 100م8.30-7هـ1438/6/29الثالثاءاحصش

 4995024ريض 111م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول 4م71أ1جلو احمد

 4854829ريض 111م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول 4م70أ1جلو احمد

 4854612ريض 111م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول 4م72أ1الحلواني برهان

 5308827ريض 111م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول 4م74أ1الطيب حسن

 4996129ريض 111م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول 4م75أ1الطيب حسن

 3017611ريض 111م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول 4م95أ1الفاضل طارق

4م72أ1عبداللطيف لعراجى 3057416ريض 111م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول

 4994416ريض 111م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول 4م73أ1المهدى عماد

 5308622ريض 111م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول 4م76أ1المهدى عماد

 3551910ريض 111م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول 4م101أ1بشار عماد

 3057633ريض 111م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول 4م102أ1بشار عماد

4م97أ1محمد الغامدى 4770736ريض 111م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول

4م95أ1منصور الشهرى 4994621ريض 111م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول

 3041132ريض 111م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول 4م96أ1الالذقاني وليد

احتياط4م77أ1ريض 111م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول

4م111أ1المنصف بوعزيز 5531925ريض 207م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول

4م113أ1المنصف بوعزيز 3029536ريض 207م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول

حازم حفناويحمد الخريجيالمشرفريض 111م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضش

 5317225ريض 254م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول 4م21ب1بت رضوان

 559834ريض 254م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول 4م22ب1بت رضوان

 558230ريض 254م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول 4م23ب1عبيدات سليم

 559135ريض 254م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول 4م24ب1عبيدات سليم

4م26ب1محمد عبدالواحد 5317426ريض 254م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول

4م27ب1محمد عبدالواحد 3476938ريض 254م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول

4م41ب41م28ب1محمد عبدالواحد 558644ريض 254م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول

احتياط4م77أ1ريض 254م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول

4م40ب5969321ريض 352م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول

4م40ب1محمد عبدالواحد 3213015ريض 352م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضاول

حازم حفناويحمد الخريجيالمشرفريض 254م8.30-7هـ1438/7/01االربعاءريضش

 3783728ريض 204م8.30-7هـ1438/7/13االثنينريضاول 4م21ب1مسلوب السعيد

 552229ريض 204م8.30-7هـ1438/7/13االثنينريضاول 4م22ب1مسلوب السعيد

 205598ريض 204م8.30-7هـ1438/7/13االثنينريضاول 4م24ب1الصامت بسام

 557010ريض 204م8.30-7هـ1438/7/13االثنينريضاول 4م24ب1الصامت بسام

 555244ريض 204م8.30-7هـ1438/7/13االثنينريضاول 4م28ب41م23ب1الطيب حسن

 1935231ريض 204م8.30-7هـ1438/7/13االثنينريضاول 4م1 /45ب1عبيدات سليم

 1583537ريض 204م8.30-7هـ1438/7/13االثنينريضاول 4م27ب41م26ب1دشموخ شريف

 3476340ريض 204م8.30-7هـ1438/7/13االثنينريضاول 4م41ب1دشموخ شريف

 4773ريض 204م8.30-7هـ1438/7/13االثنينريضاول 4م24ب1سيبويه محمد
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 1583340ريض 204م8.30-7هـ1438/7/13االثنينريضاول 4م102أ41م101أ1سليمان مراد

 1700132ريض 204م8.30-7هـ1438/7/13االثنينريضاول 4م95أ1الشهرى منصور

 554135ريض 204م8.30-7هـ1438/7/13االثنينريضاول 4م96أ1الشهرى منصور

 555623ريض 204م8.30-7هـ1438/7/13االثنينريضاول 4م97أ1الهاشمى نبيل

احتياط4م77أ1ريض 204م8.30-7هـ1438/7/13االثنينريضاول

4م111أ1برهان الحلواني 4211515ريض 209م8.30-7هـ1438/7/13االثنينريضاول

 3043528ريض 209م8.30-7هـ1438/7/13االثنينريضاول 4م113أ1دملخي مصطفى

مرتضى سلطانالمشرفريض 209م8.30-7هـ1438/7/13االثنينريضش

 3205911فيز 110م8.30-7هـ1438/7/26االحدفيزثان 4م111أ1عبدالصبور محمد

 4859026فيز 110م8.30-7هـ1438/7/26االحدفيزثان 4م113أ1العطار هشام

ثان

 3037749عال 201م8.30-7هـ1438/7/26االحداحصثان 4م27ب41م26ب1الدين زين مازن

 5067228عال 201م8.30-7هـ1438/7/26االحداحصثان 4م21ب1مصطفى خاجا

 5383726عال 201م8.30-7هـ1438/7/26االحداحصثان 4م22ب1مصطفى خاجا

 5718428عال 201م8.30-7هـ1438/7/26االحداحصثان 4م23ب1الدين زين مازن

احصثان

 3037924عال 202م8.30-7هـ1438/7/26االحداحصثان 4م28ب1الدين زين مازن

 5067523عال 202م8.30-7هـ1438/7/26االحداحصثان 4م41ب1الدين زين مازن

 507768عال 202م8.30-7هـ1438/7/26االحداحصثان 4م28ب1الدين زين مازن

4م28ب1امحمد الذهبي574031عال 202م8.30-7هـ1438/7/26االحداحصثان

جميلي/ طارق المشرفعال 202م8.30-7هـ1438/7/26االحداحصش

ثان

4م110أ1حسين عبد الحافظ99316فيز 102م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان

4م40ب41م1 /45ب1محسن ماضي 3597161فيز 102م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان

4م30ب1محسن ماضي 3663221فيز 102م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان

ثان

 2057924فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان 4م70أ1العاقب ابراهيم

4م71أ1اشرف خاطر 2040824فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان

 4785724فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان 4م72أ1هللا امان

 3594824فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان 4م73أ1عبدالحافظ حسين

4م74أ1عبد الحي صرح3595024فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان

 2040424فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان 4م75أ1عمران   طيب

 2040636فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان 4م95أ1السلمان صالح

 2042525فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان 4م96أ1السلمان صالح

 2058525فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان 4م100أ1عمران   طيب

 3236330فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان 4م101أ1عمران   طيب

 3594624فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان 4م102أ1عمران   طيب

نبيل عبد الواحدالمشرففيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزش

4م111أ1عبدهللا السمارى 2042724فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان

4م113أ1عبدهللا السمارى 2057729فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان

4م24ب1عبدهللا السمارى 3601829فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان

4م49ب41م48ب1مجدي غنام 2058148فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان

 2042024فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان انور محمد 4م76أ1 

4م97أ1ناصر الزايد 3236521فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان

كمال عثمانالمشرففيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزش

4م26ب1عبد هللا2041639فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان
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 2058324فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان 4م27ب1العطار هشام

4م28ب1ثابت بركات2041024فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان

4م21ب1عبد هللا الظفيري2041837فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان

4م22ب1عبد هللا الظفيري2042226فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان

4م23ب1عبد هللا الظفيري2057529فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان

احتياط4م77أ1فيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزثان

احمد مهروسةالمشرففيز 104م8.30-7هـ1438/7/27االثنينفيزش

 3476732ريض 244م8.30-7هـ1438/7/28الثالثاءريضثان 4م95أ1شرارى احمد

 2056141ريض 244م8.30-7هـ1438/7/28الثالثاءريضثان 4م97أ41م96أ1علوى احمد

 557722ريض 244م8.30-7هـ1438/7/28الثالثاءريضثان 4م70أ1بالل المنجى

 4838823ريض 244م8.30-7هـ1438/7/28الثالثاءريضثان 4م71أ1بالل المنجى

 2056914ريض 244م8.30-7هـ1438/7/28الثالثاءريضثان 4م72أ1صدراوى حسين

 4246630ريض 244م8.30-7هـ1438/7/28الثالثاءريضثان 4م73أ1صدراوى حسين

 3783923ريض 244م8.30-7هـ1438/7/28الثالثاءريضثان 4م74أ1القرنى شعالن

 2056331ريض 244م8.30-7هـ1438/7/28الثالثاءريضثان 4م75أ1القرنى شعالن

 2055730ريض 244م8.30-7هـ1438/7/28الثالثاءريضثان 4م21ب1الزهيرى محمد

 1370240ريض 244م8.30-7هـ1438/7/28الثالثاءريضثان 4م23ب41م22ب1الزهيرى محمد

 2055534ريض 244م8.30-7هـ1438/7/28الثالثاءريضثان 4م41ب41م26ب1عسيرى منصور

 2056534ريض 244م8.30-7هـ1438/7/28الثالثاءريضثان 4م41ب41م27ب1عسيرى منصور

 5063444ريض 244م8.30-7هـ1438/7/28الثالثاءريضثان 4م49ب41م48ب1الالذقاني وليد

احتياط4م77أ1ريض 244م8.30-7هـ1438/7/28الثالثاءريضثان

مرتضى سلطانالمشرفريض 244م8.30-7هـ1438/7/28الثالثاءريضش

 431926فيز 101م8.30-7هـ1438/7/29االربعاءفيزثان 4م21ب1الطرابلسى حسين

 3017449فيز 101م8.30-7هـ1438/7/29االربعاءفيزثان 4م22ب1الطرابلسى حسين

 3286117فيز 101م8.30-7هـ1438/7/29االربعاءفيزثان 4م23ب1الطرابلسى حسين

 3596916فيز 101م8.30-7هـ1438/7/29االربعاءفيزثان 4م28ب1عبدالصبور محمد

 3770616فيز 101م8.30-7هـ1438/7/29االربعاءفيزثان 4م26ب1عبدهللا احمد

 4993834فيز 101م8.30-7هـ1438/7/29االربعاءفيزثان 4م27ب1عبدهللا احمد

 4664720فيز 101م8.30-7هـ1438/7/29االربعاءفيزثان 4م48ب1العاقب ابراهيم

 4769512فيز 101م8.30-7هـ1438/7/29االربعاءفيزثان 4م49ب1العاقب ابراهيم

 506859فيز 101م8.30-7هـ1438/7/29االربعاءفيزثان 4م28ب1صديق ابوبكر

كمال عثمانالمشرففيز 101م8.30-7هـ1438/7/29االربعاءفيزش

 211620فيز 105م8.30-7هـ1438/7/29االربعاءفيزثان 4م41ب1عبدهللا احمد

 832519فيز 105م8.30-7هـ1438/7/29االربعاءفيزثان 4م40ب1العاقب ابراهيم

 3593018فيز 105م8.30-7هـ1438/7/29االربعاءفيزثان 4م30ب1عاطف محمد

 3593320فيز 105م8.30-7هـ1438/7/29االربعاءفيزثان 4م1 /45ب1عاطف محمد

نبيل عبد الواحدالمشرففيز 105م8.30-7هـ1438/7/29االربعاءفيز

ثان

 4769822احص 105م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م142أأبنور خالد

 5702019احص 105م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م144أأابوكالم فايز

 3017859احص 105م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م146أأ4م146أأقايد محمد

 5141726احص 105م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م148أأمنتصر ممدوح

 3105623احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م100أ1النفيسه ابراهيم

 2058927احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م101أ1النفيسه ابراهيم

 3593729احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م102أ1النفيسه ابراهيم
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 2059129احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م26ب1بنور خالد

 578836احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م27ب1بنور خالد

 4840044احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م41ب41م28ب1بنور خالد

 2059328احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م75أ1الرشيدى عادل

 3593924احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م74أ1ابابطين عبدالحكيم

 576635احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م72أ41م71أ1العنقرى عبدالرحمن

 575939احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م72أ41م73أ1العنقرى عبدالرحمن

 2058731احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م70أ1ابوكالم فايز

 3235332احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م21ب1قايد محمد

 3235138احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م22ب1قايد محمد

 573543احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م24ب41م23ب1قايد محمد

 2059721احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م40ب41م1 /45ب1منتصر ممدوح

 2059938احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م40ب41م1 /45ب1منتصر ممدوح

 574331احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م95أ1السويح نزار

 2059529احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م96أ1الجديدي وسام

 1221136احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان 4م99أ41م97أ1الجديدي وسام

احتياط4م77أ1احص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصثان

صالح جميليطارق محروسالمشرفاحص 324م8.30-7هـ1438/8/01الخميساحصش

 3135734احص 12100-10.30هـ1438/8/03السبتاحصثان 4م21ب1النفيسه ابراهيم

 5120736احص 12100-10.30هـ1438/8/03السبتاحصثان 4م22ب1النفيسه ابراهيم

 4855245احص 12100-10.30هـ1438/8/03السبتاحصثان 4م24ب41م23ب1النفيسه ابراهيم

 5067912احص 12100-10.30هـ1438/8/03السبتاحصثان 4م48ب1شافعي احمد

 3770319احص 12100-10.30هـ1438/8/03السبتاحصثان 4م49ب1شافعي احمد

 4559313احص 12100-10.30هـ1438/8/03السبتاحصثان 4م1 /45ب1العقاش رفيق

 3769917احص 12100-10.30هـ1438/8/03السبتاحصثان 4م1 /45ب1قايد محمد

 3770129احص 12100-10.30هـ1438/8/03السبتاحصثان 4م26ب1القريان محمد

 3017231احص 12100-10.30هـ1438/8/03السبتاحصثان 4م27ب1القريان محمد

 4887426احص 12100-10.30هـ1438/8/03السبتاحصثان 4م28ب1السويح نزار

 5363632احص 12100-10.30هـ1438/8/03السبتاحصثان 4م41ب1السويح نزار

جميلي/ طارق المشرفاحص 12100-10.30هـ1438/8/03السبتاحصش

احتياط4م77أ1احص 12100-10.30هـ1438/8/03السبتاحصثان

 814214كيح 02101-12.30هـ1438/8/03السبتكيحثان 4م22ب41م21ب1الناصر ابراهيم

 3774022كيح 02101-12.30هـ1438/8/03السبتكيحثان 4م22ب41م21ب1الناصر ابراهيم

 4993012كيح 02101-12.30هـ1438/8/03السبتكيحثان 4م23ب1ابوالقاسم ابوالقاسم

 3693112كيح 02101-12.30هـ1438/8/03السبتكيحثان 4م23ب1ابوالقاسم ابوالقاسم

 4993421كيح 02101-12.30هـ1438/8/03السبتكيحثان 4م26ب1العميرى سلمان

 61223كيح 02101-12.30هـ1438/8/03السبتكيحثان 4م27ب1الجعفرى عبدالعزيز

 416516كيح 02101-12.30هـ1438/8/03السبتكيحثان 4م28ب1سميرالربع محمد

مرتضى سلطانالمشرفكيح 02101-12.30هـ1438/8/03السبتكيحش

ثان

 4559524كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م70أ1الدريس ابراهيم

 3660529كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م71أ1الدريس ابراهيم

 3660729كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م72أ1الدريس ابراهيم

 4488923كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م73أ1العويس احمد

 2015422كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م74أ1الضعيان هللا ضيف

 5316222كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م75أ1الضعيان هللا ضيف

 2015022كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م76أ1عواق   طيب
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 3773523كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م95أ1العنزى عبدهللا

 4994033كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م96أ1العنزى عبدهللا

 5316826كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م97أ1صديقى محمد

 5316620كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م100أ1القحطانى عبدهللا

 4995716كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م101أ1المعيوف عبدهللا

 2014821كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م102أ1الغامدى عبدالعزيز

احتياط4م77أ1كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان

 304448كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م40ب1المرغنى عادل

 2015222كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م48ب1الفكي عبدالرازق

 4664919كيم 103م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م49ب1الفكي عبدالرازق

4م21ب1عبدالعزيزالواصل 4855023كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان

4م22ب1عبدالعزيزالواصل 3660928كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان

 3660321كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م23ب1الصويلح عبدهللا

 4994229كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م28ب1الصويلح عبدهللا

 4995915كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م111أ1العريفى عبدهللا

 4844520كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م113أ1العريفى عبدهللا

 3773225كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م1 /45ب1الدين النهدى عماد

 3773712كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م40ب1تيغزة عمار

4م26ب1فهد الحارثى 5317020كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان

4م27ب1فهد الحارثى 3595221كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان

4م41ب1فهد الحارثى 2014631كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان

 5316419كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان 4م24ب1هبيله محمد

احتياط4م77أ1كيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمثان

تحسين خلفالمشرفكيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمش

المشرفكيم 101م8.30-7هـ1438/8/04االحدكيمش

 4096644حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان 4م71أ41م70أ1عالم احمد

 4096743حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان 4م73أ41م72أ1عالم احمد

 4094645حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان 4م75أ41م74أ1محمد اشرف

 409597حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان محمد اشرف

 4095836حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان 4م100أ41م99أ1السريحى حامد

 4094535حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان عبيد حسام 4م102أ41م101أ1 

 4095244حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان شاهد دكتور 4م96أ41م95أ1 

 4095337حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان شاهد دكتور 4م97أ1 

احتياط4م77أ1حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان

 4096137حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان تبريز شمس 4م22ب41م21ب1 

 4096237حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان تبريز شمس 4م23ب1 

 4094744حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان 4م27ب41م26ب1قنديل صالح

 4094834حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان 4م41ب1قنديل صالح

 4096436حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان 4م30ب41م1 /45ب1عبدالمعز عبدالوهاب

 4096535حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان 4م28ب1عبدالمعز عبدالوهاب

 4096038حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان 4م111أ1ثاقب قيصر

 4096336حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان 4م24ب41م113أ1ثاقب قيصر

 4095441حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان اقبال محمد 4م144أ أ  

 4095635حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان اقبال محمد 4م146أ أ  

 4095734حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان اقبال محمد 4م148أ أ  

 4095036حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان 4م30ب41م40ب1فاروق محمد

 4095142حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان 4م49ب41م48ب1فاروق محمد

13 11/03/2017



هـ االمتحانات الشهرية 1438 / 1437الفصل الدراسي الثاني   كلية العلوم وحدة االختبارات والتقييم      

 4094436حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان نبيل وائل 4م2/ 80أب4م1/ 80أب 

 4094936حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان نبيل وائل 4م3/ 80أب 

 455616حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان نبيل وائل 4م3/ 80أب 

احتياط4م77أ1حين 145م8.30-7هـ1438/8/05االثنينحينثان

احمد توفيقالمشرفحين 145م8.30-7هـ1438/6/14االثنينحينش

 3234722ريض 200م8.30-7هـ1438/8/06الثالثاءريضثان 4م40ب1بوزفور فتحي

 2057334ريض 200م8.30-7هـ1438/8/06الثالثاءريضثان 4م30ب41م1 /45ب1بوزفور فتحي

 3234917ريض 200م8.30-7هـ1438/8/06الثالثاءريضثان 4م48ب1طالبى   مالك

 1466026ريض 200م8.30-7هـ1438/8/06الثالثاءريضثان 4م49ب1البوصيرى محمد

ثان

4م111أ1المنصف بوعزيز 5531925ريض 207م8.30-7هـ1438/8/06الثالثاءريضثان

4م113أ1المنصف بوعزيز 3029536ريض 207م8.30-7هـ1438/8/06الثالثاءريضثان

 5317225ريض 254م8.30-7هـ1438/8/06الثالثاءريضثان 4م21ب1بت رضوان

 559834ريض 254م8.30-7هـ1438/8/06الثالثاءريضثان 4م22ب1بت رضوان

 558230ريض 254م8.30-7هـ1438/8/06الثالثاءريضثان 4م23ب1عبيدات سليم

 559135ريض 254م8.30-7هـ1438/8/06الثالثاءريضثان 4م24ب1عبيدات سليم

4م26ب1محمد عبدالواحد 5317426ريض 254م8.30-7هـ1438/8/06الثالثاءريضثان

4م27ب1محمد عبدالواحد 3476938ريض 254م8.30-7هـ1438/8/06الثالثاءريضثان

4م41ب41م28ب1محمد عبدالواحد 558644ريض 254م8.30-7هـ1438/8/06الثالثاءريضثان

احتياط4م77أ1ريض 254م8.30-7هـ1438/8/06الثالثاءريضثان

4م47ب5969321ريض 352م8.30-7هـ1438/8/06الثالثاءريضثان

4م30ب1محمد عبدالواحد 3213015ريض 352م8.30-7هـ1438/8/06الثالثاءريضثان

مرتضى سلطانالمشرفريض 254م8.30-7هـ1438/8/06الثالثاءريضش

ثان

 1668710ريض 104م8.30-7هـ1438/8/07االربعاءريضثان 4م48ب1شرارى احمد

 1668918ريض 104م8.30-7هـ1438/8/07االربعاءريضثان 4م49ب1شرارى احمد

 430812ريض 104م8.30-7هـ1438/8/07االربعاءريضثان 4م41ب1جلو احمد

 3780215ريض 104م8.30-7هـ1438/8/07االربعاءريضثان 4م41ب1جلو احمد

 832328ريض 104م8.30-7هـ1438/8/07االربعاءريضثان 4م1 /45ب1القحطانى عبيد

 5068116ريض 104م8.30-7هـ1438/8/07االربعاءريضثان 4م111أ1بونخل مسعود

 210423ريض 104م8.30-7هـ1438/8/07االربعاءريضثان 4م113أ1بونخل مسعود

ثان

 4887619ريض 131م8.30-7هـ1438/8/07االربعاءريضثان 4م21ب1الشنيفي يوسف

 4994819ريض 131م8.30-7هـ1438/8/07االربعاءريضثان 4م22ب1الشنيفي يوسف

 44120ريض 131م8.30-7هـ1438/8/07االربعاءريضثان 4م23ب1السلمان سلمان

599321ريض 243م8.30-7هـ1438/8/07االربعاءريضثان

 541387ريض 243م8.30-7هـ1438/8/07االربعاءريضثان 4م40ب1المطيرى بندر

4م40ب1فوزي الذكير 3212020ريض 243م8.30-7هـ1438/8/07االربعاءريضثان

حمد الخريجيالمشرفم8.30-7هـ1438/8/07االربعاءريضش

ثان

5م79أ51م78أ1تركى التركى 4105841كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان

5م79أ51م80أ1تركى التركى 4105644كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان

 4106640كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان 5م47ب51م46ب1الشويمان سالم

 4107143كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان 5م47ب51م43ب1الشويمان سالم

 455639كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان 4م21ب1كرامه   اسامه
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 4105738كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان 4م22ب41م21ب1كرامه   اسامه

 4105542كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان 4م22ب41م23ب1كرامه   اسامه

 4106134كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان عبدالنبى اسامه 4م142أ أ 4م142أ أ  

 4106035كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان عبدالنبى اسامه 4م144أ أ 4م144أ أ  

 4106836كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان عبدالنبى اسامه 4م146أ أ 4م146أ أ  

 4107044كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان عبدالنبى اسامه 4م148أ أ 4م148أ أ  

احتياط4م77أ1كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان

 4106438كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان 4م49ب41م48ب1محمدي ايمن

 4106936كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان 4م30ب41م1 /45ب1الصبيحي حسن

 4104835كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان 4م27ب41م26ب1الذياب سالم

 4105336كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان 4م27ب41م41ب1الذياب سالم

4م100أ41م99أ1عاصم بركات 4105235كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان

4م96أ41م95أ1عبدهللا العنزى 4106537كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان

4م96أ41م97أ1عبدهللا العنزى 4105134كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان

 4104945كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان 4م71أ41م70أ1الماجد عبدهللا

4م73أ41م72أ1محمد النويهى 4105440كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان

 4106736كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان الدين معراج 4م102أ41م101أ1 

 4105044كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان 4م75أ41م74أ1الهمشري هاني

4م113أ41م111أ1 مبخوت يحيى410637كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان

4م113أ41م111أ1 مبخوت يحيى4106243كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان

احتياط4م77أ1كيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمثان

تحسين خلفالمشرفكيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمش

محمد اشرفالمشرفكيم 145م8.30-7هـ1438/8/08الخميسكيمش

4م21ب1سامح عسكر 3783423بحث 12100-10.30هـ1438/8/10السبتاحصثان

4م22ب1عبدالعزيزفول 5443428بحث 12100-10.30هـ1438/8/10السبتاحصثان

4م23ب1احمدالشمرانى 3025833بحث 12100-10.30هـ1438/8/10السبتاحصثان

ثان

 5120927احص 12215-10.30هـ1438/8/10السبتاحصثان 4م26ب1القريان محمد

 3030033احص 12215-10.30هـ1438/8/10السبتاحصثان 4م27ب1القريان محمد

 5142028احص 12215-10.30هـ1438/8/10السبتاحصثان 4م28ب1منتصر ممدوح

ثان

 3775115احص 12106-10.30هـ1438/8/10السبتاحصثان 4م70أ1سلطان خلف

 3040214احص 12106-10.30هـ1438/8/10السبتاحصثان 4م71أ1السويح نزار

 3687421احص 12106-10.30هـ1438/8/10السبتاحصثان 4م72أ1الرشيدى عادل

 3687217احص 12106-10.30هـ1438/8/10السبتاحصثان 4م73أ1منتصر ممدوح

 5067716احص 12106-10.30هـ1438/8/10السبتاحصثان 4م74أ1الجديدي وسام

 3067718احص 12106-10.30هـ1438/8/10السبتاحصثان 4م75أ1الجديدي وسام

احتياط4م77أ1احص 12106-10.30هـ1438/8/10السبتاحصثان

جميلي/ طارق المشرفاحص 12106-10.30هـ1438/8/10السبتاحصش

 3206114فيز 12111-10.30هـ1438/8/10السبتفيزثان 4م8أ1النواوى محمد

 4859223فيز 12111-10.30هـ1438/8/10السبتفيزثان 4م18أ1النواوى محمد

ثان

 4995024ريض 12111-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م99أ1جلو احمد

 4854829ريض 12111-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م100أ1جلو احمد

 4854612ريض 12111-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م110أ1الحلواني برهان

 5308827ريض 12111-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م48ب1الطيب حسن

 4996129ريض 12111-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م49ب1الطيب حسن
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 3017611ريض 12111-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م40ب1الفاضل طارق

4م40ب1عبداللطيف لعراجى 3057416ريض 12111-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان

 4994416ريض 12111-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م30ب1المهدى عماد

 5308622ريض 12111-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م1 /45ب1المهدى عماد

 3551910ريض 12111-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م101أ1بشار عماد

 3057633ريض 12111-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م102أ1بشار عماد

4م110أ41م111أ1محمد الغامدى 4770736ريض 12111-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان

4م41ب1منصور الشهرى 4994621ريض 12111-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان

 3041132ريض 12111-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م113أ1الالذقاني وليد

حازم حفناويالمشرفريض 12111-10.30هـ1438/8/17السبتريضش

 3525535ريض 12107-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م21ب1الحلواني برهان

 3526130ريض 12107-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م22ب1محسن بندر بن

 3721531ريض 12107-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م23ب1محسن بندر بن

 3525731ريض 12107-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م26ب1ظفرالهى خواجه

 3526538ريض 12107-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م27ب1ظفرالهى خواجه

 3525328ريض 12107-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م24ب1بوزفور فتحي

 5063230ريض 12107-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م28ب1طالبى   مالك

احتياط4م77أ1ريض 12107-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان

4م71أ41م70أ1المنصف بوعزيز 2055138ريض 12151-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان

4م72أ1المنصف بوعزيز 2054344ريض 12151-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان

 2055320ريض 12151-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م73أ1الحلواني برهان

 3234120ريض 12151-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م74أ1الحلواني برهان

4م75أ1عبداللطيف لعراجى 3234519ريض 12151-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان

4م76أ1عبداللطيف لعراجى 2054531ريض 12151-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان

 3234318ريض 12151-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م95أ1عبداللطيف مساعد

 2054923ريض 12151-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان 4م96أ1عبداللطيف مساعد

4م97أ1يوسف بودبوس 2054727ريض 12151-10.30هـ1438/8/17السبتريضثان

محمد اشرفالمشرفريض 12151-10.30هـ1438/8/17السبتريضش

ثان

 4093935احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م96أ41م95أ1النفيسه ابراهيم

 4094143احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م97أ1النفيسه ابراهيم

 4092134احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م71أ41م70أ1شافعي احمد

 4091835احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م72أ1شافعي احمد

 4092841احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م74أ41م73أ1شافعي احمد

 4091945احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م75أ1شافعي احمد

 4093034احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م76أ1قايد محمد

4م101أ41م100أ1حبيب اسماعيل 4093134احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان

4م102أ1حبيب اسماعيل 4093736احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان

احتياط4م77أ1احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان

 4092236احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م24ب1بنور  محمد خالد

 4093240احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م113أ41م111أ1بنور  محمد خالد

 4092336احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م30ب41م40ب1عمرالعقاش رفيق

 4092439احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م49ب41م48ب1عمرالعقاش رفيق

 4092541احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م49ب41م48ب1عمرالعقاش رفيق

 4092044احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م13ب41م1 /45ب1عسكر سامح

4م22ب41م21ب1عبدالرزاق عبدالغفار 4093537احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان

4م26ب41م23ب1عبدالرزاق عبدالغفار 4093438احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان

4م41ب41م27ب1عبدالرزاق عبدالغفار 4093640احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان
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4م41ب41م27ب1عبدالرزاق عبدالغفار 4094044احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان

 409334احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م148أ أ ابوكالم فايز

 4092643احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م148أ أ ابوكالم فايز

 4092737احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م146أ أ السويح نزار

 455606احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م144أ أ النشواتي هشام

 4093836احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان 4م144أ أ النشواتي هشام

احتياط4م77أ1احص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصثان

جميلي/ طارق المشرفاحص 02145-12.30هـ1438/8/17السبتاحصش

 4768911ريض 201م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م40ب1دملخي مصطفى

 45119ريض 201م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م48ب1قديرى   محمد

 5702225ريض 201م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م49ب1قديرى   محمد

 2045235ريض 203م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م22ب41م21ب1صديقى اخالق

 2045636ريض 203م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م22ب41م23ب1صديقى اخالق

 2044648ريض 203م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م113أ41م111أ1جي ام تي

 2045438ريض 203م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م41ب41م28ب1القرنى شعالن

 2046633ريض 203م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م26ب1قالة   صادق

 4786333ريض 203م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م27ب1قالة   صادق

 1582946ريض 203م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م96أ41م95أ1المهدى عماد

 2044848ريض 203م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م96أ41م97أ1المهدى عماد

 2046136ريض 203م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م101أ41م100أ1عالم   محفوظ

 2045046ريض 203م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م101أ41م102أ1عالم   محفوظ

 550336ريض 203م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م74أ41م73أ1اصف محمد

 2045937ريض 203م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م74أ41م75أ1اصف محمد

 549136ريض 203م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م30ب41م1 /45ب1بونخل مسعود

 4785936ريض 203م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م71أ41م70أ1الهاشمى نبيل

 548742ريض 203م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان 4م71أ41م72أ1الهاشمى نبيل

احتياط4م77أ1ريض 203م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضثان

حازم حفناويحمد الخريجيالمشرفريض 203م8.30-7هـ1438/8/18االحدريضش

 4668410حين 103م8.30-7هـ1438/8/18االحدحينثان 5م43ب 1بركات ابراهيم

 3067520حين 103م8.30-7هـ1438/8/18االحدحينثان 5م46ب 1الواصل صالح

 3533520حين 103م8.30-7هـ1438/8/18االحدحينثان 5م71أ1العنزى خالد

 3039822حين 103م8.30-7هـ1438/8/18االحدحينثان 5م78أ1الغانم خالد

 5394022حين 103م8.30-7هـ1438/8/18االحدحينثان 5م79أ1طه ابو نائل

 3779328حين 103م8.30-7هـ1438/8/18االحدحينثان 5م80أ1يونس السيد

احمد توفيقالمشرفحين 103م8.30-7هـ1438/8/18االحدحينش

 2048523ريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م70أ1بالل المنجى

 3233730ريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م71أ1جي ام تي

 4844119ريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م72أ1جي ام تي

 2012420ريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م73أ1صدراوى حسين

 2013027ريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م74أ1صدراوى حسين

 2048136ريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م76أ41م75أ1القرنى شعالن

 2012818ريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م99أ1بشار عماد

 2012626ريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م100أ1بشار عماد

4م101أ1مباريزغارييف 4997822ريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان

4م102أ1مباريزغارييف 4998023ريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان

 2012232ريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م95أ1عالم محفوظ
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 2049031ريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م96أ1اصف محمد

 2048335ريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م97أ1الالذقاني وليد

 2053726ريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م113أ1سليمان مراد

 2053922ريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م111أ1سليمان مراد

 4997439ريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م28ب41م41ب1البوصيرى محمد

 3233949ريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م27ب41م26ب1ناصرالغامدى محمد

حازم حفناويحمد الخريجيالمشرفريض 106م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضش

 3783728ريض 204م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م21ب1مسلوب السعيد

 552229ريض 204م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م22ب1مسلوب السعيد

 555244ريض 204م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م24ب41م23ب1الطيب حسن

 205598ريض 204م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م107أ1الصامت بسام

 557010ريض 204م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م107أ1الصامت بسام

 4773ريض 204م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م107أ1سيبويه محمد

 1583537ريض 204م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م146أأدشموخ شريف

 3476340ريض 204م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م148أأدشموخ شريف

 1583340ريض 204م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م144أأسليمان مراد

 555623ريض 204م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م142أأالهاشمى نبيل

 1935231ريض 204م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م1 /45ب1عبيدات سليم

 1700132ريض 204م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م40ب1الشهرى منصور

 554135ريض 204م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م49ب41م48ب1الشهرى منصور

مرتضى سلطانالمشرفريض 204م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضش

4م08أ1برهان الحلواني 4211515ريض 209م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان

 3043528ريض 209م8.30-7هـ1438/8/19االثنينريضثان 4م18أ1دملخي مصطفى

ثان

 2014421فيز 103م8.30-7هـ1438/8/20الثالثاءفيزثان 4م70أ1النجار احمد

 3235720فيز 103م8.30-7هـ1438/8/20الثالثاءفيزثان 4م71أ1ايالهي بوراوي

 3601620فيز 103م8.30-7هـ1438/8/20الثالثاءفيزثان 4م72أ1الزهرانى خالد

 2013415فيز 103م8.30-7هـ1438/8/20الثالثاءفيزثان 4م73أ1القرنى سعد

 2013619فيز 103م8.30-7هـ1438/8/20الثالثاءفيزثان 4م74أ1القرنى سعد

 2014021فيز 103م8.30-7هـ1438/8/20الثالثاءفيزثان 4م75أ1القرنى سعد

 3236115فيز 103م8.30-7هـ1438/8/20الثالثاءفيزثان 4م95أ1النغموش على

 3235519فيز 103م8.30-7هـ1438/8/20الثالثاءفيزثان 4م96أ1النغموش على

 5110342فيز 103م8.30-7هـ1438/8/20الثالثاءفيزثان 4م97أ1النغموش على

 2013820فيز 103م8.30-7هـ1438/8/20الثالثاءفيزثان 4م76أ1الدريبى محمد

 2014217فيز 103م8.30-7هـ1438/8/20الثالثاءفيزثان 4م100أ1العائد محمد

 4844317فيز 103م8.30-7هـ1438/8/20الثالثاءفيزثان 4م101أ1العائد محمد

 3235927فيز 103م8.30-7هـ1438/8/20الثالثاءفيزثان 4م102أ1الحربى مشعل

نبيل عبد الواحدالمشرففيز 103م8.30-7هـ1438/8/20الثالثاءفيزش

ثان

 4101034فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م70أ1ليمبيسس فاسليس

 410126فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م70أ1ليمبيسس فاسليس

 4100239فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م72أ41م71أ1ليمبيسس فاسليس

 4100537فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م74أ41م73أ1الدين شهاب محمد

 4100444فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م76أ41م75أ1مظهر نياز

 455588فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م75أ1مظهر نياز

 4101540فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م96أ41م95أ1صديق ابوبكر

 4101637فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م99أ41م97أ1عبدهللا احمد

 4101437فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م113أ41م111أ1قزار   خالد
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 4100136فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م101أ41م100أ1صالح عبدالحى

 4100342فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م101أ41م102أ1صالح عبدالحى

احتياط4م77أ1فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان

كمال عثمانالمشرففيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزش

 4099934فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م22ب41م21ب1فاروق اكسوح

 5603038فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م22ب41م23ب1فاروق اكسوح

 4100936فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م28ب41م24ب1فاروق اكسوح

 4101736فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م28ب1فاروق اكسوح

 4099635فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م27ب41م26ب1بالنصيب نبيل

 4099745فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م27ب41م41ب1بالنصيب نبيل

 4100036فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م48ب41م48ب1زاده وزير

 4102043فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م40ب41م49ب1زاده وزير

 4101944فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م30ب41م1 /45ب1زاده وزير

احتياط4م77أ1فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان

 4101835فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م142أأ4م142أأبيك ميرزا

 4100641فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م144أأ4م144أأبيك ميرزا

 4099844فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م146أأ4م146أأبيك ميرزا

 4101145فيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزثان 4م148أأ4م148أأبيك ميرزا

احمد مهروسةالمشرففيز 145م8.30-7هـ1438/8/22الخميسفيزش

ثان

يعتمد

طالل بن غازي الحربي.د

وكيل الكلية للشؤون االكاديمية
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