
الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش

 705241حين 109م8.30-27/01/14407االحدحيناول 5م80أ51م79أ1شاهد دكتور

 7052613حين 109م8.30-27/01/14407االحدحيناول 5م80أ51م79أ1شاهد دكتور

5م80أ51م79أ1عبد الوهاب عبد الوارث7052017حين 109م8.30-27/01/14407االحدحيناول

 7052218حين 109م8.30-27/01/14407االحدحيناول 5م80أ51م79أ1محمد اشرف

حيناول

 3601160بحث 100م8.30-28/01/14407االثنيناحصاول 4م146أأ4م146أأالشمرانى احمد

 2908859بحث 100م8.30-28/01/14407االثنيناحصاول 4م148أأ4م148أأعسكر سامح

احصاول

 368959احص 106م8.30-28/01/14407االثنيناحصاول 4م144أأ4م144أأبنور  محمد خالد

4م144أأ4م144أأمحمد عبدالقادر 432993احص 106م8.30-28/01/14407االثنيناحصاول

 2908424احص 106م8.30-28/01/14407االثنيناحصاول 4م144أأ4م144أأابودجين محمد

احصاول

 3600955 احص100م8.30-01/02/14407االربعاءاحصاول 4م146أأ4م146أأنفيسه ابراهيم

 2908639 احص100م8.30-01/02/14407االربعاءاحصاول 4م148أأ4م148أأابودجين محمد

احصاول

 344834 ريض104م8.30-05/02/14407االحدريضاول 4م95أ1الهجهوج بدر

 1692632 ريض104م8.30-05/02/14407االحدريضاول 4م96أ1قديرى   محمد

 1692829 ريض104م8.30-05/02/14407االحدريضاول 4م100أ1بونخل   مسعود

 344433 ريض104م8.30-05/02/14407االحدريضاول 4م97أ1بونخل   مسعود

4م30ب1احتياط ريض104م8.30-05/02/14407االحدريضاول

 3648522ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول 4م142أأ4م142أأجلو احمد

 4215927ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول 4م142أأ4م142أأجلو احمد

 3193611ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول 4م142أأ4م142أأالحلواني برهان

 5582528ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول 4م144أأ4م144أأعلوى احمد

 5582937ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول 4م144أأ4م144أأعلوى احمد

 3615929ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول 4م146أأ4م146أأالطيب حسن

 5169131ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول 4م146أأ4م146أأالطيب حسن

4م148أأ4م148أأطارق الفاضل 2910130ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول

 298798ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول 4م148أأ4م148أأبشار عماد

 5582723ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول 4م148أأ4م148أأبشار عماد

 2910316ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول 4م28ب41م23ب1شراري احمد

 7225241ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول 4م28ب41م23ب1قديرى   محمد

 2909955ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول 4م22ب41م21ب1الغامدى محمد

4م30ب1احتياطريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول

 5687920ريض 201م8.30-05/02/14407االحدريضاول 4م27ب41م26ب1قديرى   محمد

 385923ريض 201م8.30-05/02/14407االحدريضاول قديرى   محمد

ريضاول

 2331521ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 6 م1أ 6 م1أ هللا جي احسان ام تي

 2332130ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 6 م1أ 6 م1أ هللا جي احسان ام تي

 2330335ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 6 م2أ 6 م2أ صدراوى حسين

 2332325ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 6 م2أ 6 م2أ صدراوى حسين

 6221612ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 6 م3أ 6 م3أ صدراوى حسين

 2331731ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 6 م3أ 6 م3أ صدراوى حسين

 7142911ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 6 م3أ 6 م3أ بت رضوان

 2179734ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 6 م4أ 6 م4أ الغامدى محمد

 2331912ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 6 م4أ 6 م4أ البوصيرى محمد

 3336225ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 6 م1ب 6 م1ب البوصيرى محمد

 2179336ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 6 م1ب 6 م1ب البوصيرى محمد

6 م2ب 6 م2ب المنجى بالل 172030ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول

 2180926ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 6 م2ب 6 م2ب بوعزيز المنصف

 2330126ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 6 م3ب 6 م3ب بشار عماد
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 3310830ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 6 م3ب 6 م3ب بشار عماد

 2329730ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 6 م4ب 6 م4ب قديرى الحسين

 2330932ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 6 م4ب 6 م4ب قديرى الحسين

6م احتياطريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول

 2329915ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م76أ1عالم   محفوظ

 2179134ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م22ب41م21ب1غارييف   مباريز

 5169341ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م22ب41م23ب1غارييف   مباريز

 2330737ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م113أ41م24ب1حمده بن محمد

 2179537ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م113أ41م111أ1المهدى عماد

 2412030ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م49ب41م48ب1جلو احمد

 2331333ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م49ب41م40ب1جلو احمد

 2180319ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م28ب41م1/ 45ب1سليمان بن مراد

 2181348ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م28ب41م1/ 45ب1سليمان بن مراد

 2179933ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م27ب41م26ب1الهاشمى نبيل

 2181134ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م27ب41م41ب1الهاشمى نبيل

 2330519ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م101أ41م102أ1الدريهم فيصل

 2180128ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م101أ41م102أ1الدريهم فيصل

 7142312ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م100أ41م99أ1الالذقاني وليد

 2331128ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م100أ41م99أ1الالذقاني وليد

4م77أ1احتياطريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول

 7209929ريض 203م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م97أ1جلو احمد

 175327ريض 203م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م96أ1سديقي اخالق

 5175929ريض 203م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م95أ1سديقي اخالق

 1301127ريض 203م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م75أ1عالم   محفوظ

 176936ريض 203م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م73أ41م74أ1عالم   محفوظ

 1844831ريض 203م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م70أ1بونخل   مسعود

 175714ريض 203م8.30-6/02/14407االثنينريضاول 4م71أ1بونخل   مسعود

4م72أ1فتحي بوزفور 3310019ريض 203م8.30-6/02/14407االثنينريضاول

اول

 5176320فيز 101م8.30-07/02/14407الثالثاءفيزاول 6م 1 أ6م 1 أاالصبحى بندر

6م 1 أ6م 1 أمصطفى زكي3649016فيز 101م8.30-07/02/14407الثالثاءفيزاول

6م 1 أ6م 1 أمصطفى زكي558119فيز 101م8.30-07/02/14407الثالثاءفيزاول

 530623فيز 101م8.30-07/02/14407الثالثاءفيزاول 6م 1 أ6م 1 أالطرابلسى حسين

 3723523فيز 101م8.30-07/02/14407الثالثاءفيزاول 6م 2 أ6م 2 أالطرابلسى حسين

 1515541فيز 101م8.30-07/02/14407الثالثاءفيزاول 6م 2 أ6م 2 أالطرابلسى حسين

6م 3 أ6م 3 أحافظ ياسر7234414فيز 101م8.30-07/02/14407الثالثاءفيزاول

 5175722فيز 101م8.30-07/02/14407الثالثاءفيزاول 6م 3 أ6م 3 أداود ال سعد

 3599932فيز 101م8.30-07/02/14407الثالثاءفيزاول 6م 3 أ6م 3 أابداح محمد

فيزاول

 1688410فيز 105م8.30-07/02/14407الثالثاءفيزاول العاقب ابراهيم 6م 4 أ6م 4 أ 

 345811فيز 105م8.30-07/02/14407الثالثاءفيزاول العاقب ابراهيم 6م 4 أ6م 4 أ 

 1057415فيز 105م8.30-07/02/14407الثالثاءفيزاول العاقب ابراهيم 6م 4 أ6م 4 أ 

 1688220فيز 105م8.30-07/02/14407الثالثاءفيزاول 6م 4 أ6م 4 أالقحطاني محمد

فيزاول

6 م2ب 6 م2ب مصطفى دملخي 5707425ريض 207م8.30-07/02/14407الثالثاءريضاول

6م2ب 6م2ب مصطفى دملخي 2982325ريض 207م8.30-07/02/14407الثالثاءريضاول

ريضاول

 2591148ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول 6 م1ب 6 م1ب علوى احمد

 7322522ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول 6 م1ب 6 م1ب علوى احمد

6 م2ب 6 م2ب المنجى بالل 198818ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول

 7210716ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول 6 م2ب 6 م2ب صدراوى حسين
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 3267327ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول 6 م2ب 6 م2ب الشعالن خالد

 3735230ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول 6 م3ب 6 م3ب الشعالن خالد

 2950632ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول 6 م3ب 6 م3ب الشعالن خالد

6 م4ب 6 م4ب عبداللطيف لعراجى 7210912ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول

 197826ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول 6 م4ب 6 م4ب الزهيرى محمد

 1300929ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول 6 م4ب 6 م4ب الزهيرى محمد

6 م1أ 6 م1أ منصور اليزيدي 7210527ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول

6 م1أ 6 م1أ منصور اليزيدي 179740ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول

6 م2أ 6 م2أ منصور اليزيدي 1148835ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول

 5408530ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول 6 م2أ 6 م2أ الشنيفي يوسف

6م احتياطريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول

 7053020كيم 109م8.30-08/02/14407االربعاءكيماول 6 م3أ 6 م3أ التركى تركى

 7053516كيم 109م8.30-08/02/14407االربعاءكيماول 6 م3أ 6 م3أ الشويمان سالم

 7052814كيم 109م8.30-08/02/14407االربعاءكيماول 6 م3أ 6 م3أ الماجد عبدهللا

كيماول

 178649ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول 6 م1أ 6 م1أ دشموخ شريف

 4364340ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول 6 م2أ 6 م2أ دشموخ شريف

 394416ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول 6 م2أ 6 م2أ قديرى الحسين

 5412636ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول 6م3أ 6م3أ دشموخ شريف

 178219ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول 6م3أ 6م3أ الشهرى منصور

 3229128ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول 6م4أ 6م4أ الشهرى منصور

 177720ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول 6م4أ 6م4أ الشهرى منصور

 197028ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول 6 م1ب 6 م1ب قديرى الحسين

 1550631ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول 6 م1ب 6 م1ب ظفراي خواجه

6 م2ب 6 م2ب مصطفى دملخي 3288426ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول

6 م2ب 6 م2ب مصطفى دملخي 1550835ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول

 5583131ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول 4م22ب41م21ب1مسلوب السعيد

 1572138ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول 4م23ب1مسلوب السعيد

 5584336ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول 4م28ب41م1/ 45ب1غارييف   مباريز

 179328ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول 4م27ب41م26ب1الهاشمى نبيل

 178937ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول 4م27ب41م26ب1الهاشمى نبيل

6م احتياطريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول

 7139230كيح 12101-11/02/144010.30السبتكيحاول 5م9ب1الربع محمد

 7132820كيح 12101-11/02/144010.30السبتكيحاول 5م11ب1داود محمد

 521779كيح 12101-11/02/144010.30السبتكيحاول 5م11ب1العميرى سلمان

 362014كيح 12101-11/02/144010.30السبتكيحاول 5م13ب1الجعفرى عبدالعزيز

 2912513كيح 12101-11/02/144010.30السبتكيحاول 5م13ب1عمر ابوالقاسم

 521755كيح 12101-11/02/144010.30السبتكيحاول 5م13ب1عطايا فريد

كيحاول

 6074138احص 12215-11/02/144010.30السبتاحصاول 4م26ب41م27ب 1ابودجين محمد

 2982144احص 12215-11/02/144010.30السبتاحصاول 4م41ب41م26ب1ابودجين محمد

 5406525احص 12215-11/02/144010.30السبتاحصاول 4م23ب41م23ب1الجديدي وسام

4م30ب1احتياطاحص 12215-11/02/144010.30السبتاحصاول

 185040احص 12324-11/02/144010.30السبتاحصاول 6 م1أ 6 م1أ الزيد عبدالحميد

 185246احص 12324-11/02/144010.30السبتاحصاول 6 م2أ 6 م2أ الزيد عبدالحميد

 185641احص 12324-11/02/144010.30السبتاحصاول 6 م3أ 6 م3أ العنقرى عبدالرحمن

 185841احص 12324-11/02/144010.30السبتاحصاول 6 م4أ 6 م4أ العنقرى عبدالرحمن

 4363742احص 12324-11/02/144010.30السبتاحصاول 6 م1ب 6 م1ب رحائمه محمد

 185443احص 12324-11/02/144010.30السبتاحصاول 6 م2ب 6 م2ب رحائمه محمد

 3735048احص 12324-11/02/144010.30السبتاحصاول 6 م3ب 6 م3ب رحائمه محمد

4م142أ أ 4م142أ أ محمد عبدالقادر 5581533احص 12324-11/02/144010.30السبتاحصاول
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4م144أ أ 4م144أ أ محمد عبدالقادر 207137احص 12324-11/02/144010.30السبتاحصاول

 2713642احص 12324-11/02/144010.30السبتاحصاول 4م146أ أ 4م146أ أ شراحيلي منصور

 3055949احص 12324-11/02/144010.30السبتاحصاول 4م148أ أ 4م148أ أ شراحيلي منصور

6ماحتياطاحص 12324-11/02/144010.30السبتاحصاول

 399016فيز 02110-11/02/144012.30السبتفيزاول 4م1 /45ب41م1 /45ب1االصبحى بندر

 3184733فيز 02110-11/02/144012.30السبتفيزاول 4م1 /45ب41م1 /45ب1االصبحى بندر

فيزاول

4م146أ أ 4م146أ أ مازن زين الدين2920131عال 02201-11/02/144012.30السبتاحصاول

4م148أ أ 4م148أ أ مازن زين الدين5868933عال 02201-11/02/144012.30السبتاحصاول

4م148أ أ 4م148أ أ سعد مسعود527838عال 02201-11/02/144012.30السبتاحصاول

02-11/02/144012.30السبتاحصاول

4م144أ أ 4م144أ أ مازن زين الدين2984138عال 02202-11/02/144012.30السبتاحصاول

4م144أ أ 4م144أ أ رضوان بت6970710عال 02202-11/02/144012.30السبتاحصاول

اول

4م27ب41م26ب1محمد جاويد7214756عال 02115-11/02/144012.30السبتريضاول

4م27ب41م26ب1برهان حلواني721498عال 02115-11/02/144012.30السبتريضاول

احصاول

 232799كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م1أ 6 م1أ الدريس ابراهيم

 2328320كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م1أ 6 م1أ الدريس ابراهيم

 3725413كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م1أ 6 م1أ الدريس ابراهيم

 5173521كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م1أ 6 م1أ العويس احمد

 5703518كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م2أ 6 م2أ العويس احمد

 6817143كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م2أ 6 م2أ عويسي احمد

 6816343كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م3أ 6 م3أ عويسي احمد

 4279325كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م3أ 6 م3أ العنزى عبدهللا

 4387012كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م4أ 6 م4أ العنزى عبدهللا

 2328921كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م4أ 6 م4أ العنزى عبدهللا

 4279113كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م4أ 6 م4أ الدهيش اسامه

 2327519كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م4أ 6 م4أ الدهيش اسامه

 4216620كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م1ب 6 م1ب الحارثى فهد

 7118343كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م1ب 6 م1ب ابراهيم اسامه

 7118644كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م4ب 6 م4ب ابراهيم اسامه

 6019516كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م4ب 6 م4ب العندس ناصر

 5580320كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م3ب 6 م3ب العندس ناصر

 6822144كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م3ب 6 م3ب العريفى عبدهللا

 6821544كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 6 م2ب 6 م2ب عواق   طيب

 6818244كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 5م78أ51م71أ1افسيسي أحمد

 7118945كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 5م80أ51م79أ1افسيسي أحمد

 6818545كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 5م73أ51م79أ1افسيسي أحمد

 333865كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 5م13ب1الضعيان هللا ضيف

 6824643كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 5م13ب51م11ب1الضعيان هللا ضيف

 4278917كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 5م9ب1الواصل عبدالعزيز

 3991214كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 5م9ب1الواصل عبدالعزيز

 6819445كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 5م39ب51م38ب1النويهى محمد

 6815044كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 5م47ب51م46ب1تيغزة عمار

 6816844كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 5م46ب51م43ب1تيغزة عمار

 6817644كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 4م144أ أ 4م144أ أ الفكي عبدالرازق

 6817944كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 4م146أ أ 4م146أ أ الفكي عبدالرازق

 7139645كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 4م148أ أ 4م148أ أ الفكي عبدالرازق

 6821044كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 4م22ب41م21ب1القحطانى سعد

 6822644كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 4م23ب41م22ب1القحطانى سعد
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 7119244كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 4م24ب41م23ب1القحطانى سعد

 6825143كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 4م27ب41م26ب1الزقري نبيل

 6824244كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 4م28ب41م27ب1الزقري نبيل

 6813745كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 4م41ب41م28ب1الزقري نبيل

 7140042كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 4م71أ41م70أ1هبيله محمد

 6823344كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 4م73أ41م72أ1هبيله محمد

 6819745كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 4م96أ41م95أ1الصويلح عبدهللا

 6821846كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 4م96أ41م97أ1الصويلح عبدهللا

 7118045كيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول 4م101أ41م100أ1الرصيص سعود

6م احتياطكيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول

4م77أ1احتياطكيم 101م8.30-12/02/14407االحدكيماول

  2714518فيز 104م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 1 أ6م 1 أخان رشيد

  2176934فيز 104م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 1 أ6م 1 أخان رشيد

 2176722فيز 104م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 1 أ6م 1 أالبريثن حمد

 271518فيز 104م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 2 أ6م 2 أهللا امان

 2177319فيز 104م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 2 أ6م 2 أهللا امان

 5580720فيز 104م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 2 أ6م 2 أالظفيري عبدهللا

 6221822فيز 104م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 2 أ6م 2 أالظفيري عبدهللا

 2714319فيز 104م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 3أ6م 3أحامد عمر

 2177722فيز 104م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 3 أ6م 3 أحامد عمر

 2714925فيز 104م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 3 أ6م 3 أحامد عمر

 3337816فيز 104م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 4 أ6م 4 أانور محمد

 2714715فيز 104م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 4 أ6م 4 أغنام مجدي

 2177516فيز 104م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 4 أ6م 4 أغنام مجدي

 2177125فيز 104م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 2 ب6م 2 بالعضيب عبدهللا

 2909136فيز 201م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 2 ب6م 2 بالعضيب عبدهللا

 3989917فيز 201م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 2 ب6م 2 بالسويدان حامد

 7054726فيز 109م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 4 ب6م 4 ببالنصيب نبيل

 7054328فيز 109م8.30-13/02/14407االثنينفيزاول 6م 4 ب6م 4 ببالنصيب نبيل

احمد مهروسةالمشرفريضاول

 3120122فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م1أ 6 م1أ صديق ابوبكر

 3193230فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م1أ 6 م1أ صديق ابوبكر

 2325320فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م1أ 6 م1أ السويدان حامد

 3337225فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م2أ 6 م2أ النجار احمد

 3337431فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م2أ 6 م2أ النجار احمد

 3119315فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م2أ 6 م2أ بركات ثابت

 5172724فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م3أ 6 م3أ العائد محمد

 2326129فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م3أ 6 م3أ العائد محمد

 3119520فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م3أ 6 م3أ الزير عبدهللا

 2324125فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م4أ 6 م4أ الحربى مشعل

 3193025فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م4أ 6 م4أ الحربى مشعل

 3192819فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م4أ 6 م4أ ليراس اندرياس

 3120329فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م1ب 6 م1ب الزايد ناصر

 2325531فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م1ب 6 م1ب الزايد ناصر

 2326724فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م2ب 6 م2ب مظهر  نياز

 2325124فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م2ب 6 م2ب مظهر  نياز

6 م2ب 6 م2ب ياسر حافظ2325719فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول

 2325924فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م3ب 6 م3ب الزهرانى خالد

 3336824فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م3ب 6 م3ب الزهرانى خالد

 241185فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م3ب 6 م3ب فاروق اكسوح

 2411621فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م3ب 6 م3ب فاروق اكسوح
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 2324523فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م4ب 6 م4ب محمود شاهد

 5172523فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م4ب 6 م4ب محمود شاهد

 2324725فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 6 م4ب 6 م4ب المحمدى ابوعزه

 3119920فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 4م144أ أ 4م144أ أ قزار خالد

 7227725فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 4م144أ أ 4م144أ أ قزار خالد

 3337014فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 4م146أ أ 4م146أ أ ليمبيسس فاسليس

 5172322فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 4م146أ أ 4م146أ أ ليمبيسس فاسليس

 3119714فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 4م148أ أ 4م148أ أ زاده وزير

 2324320فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 4م148أ أ 4م148أ أ زاده وزير

 5172127فيز 103م8.30-14/02/14407الثالثاءفيزاول 4م148أ أ 4م148أ أ الهزاع عبدالعزيز

احمد مهروسةالمشرفاول

 383434ريض 131م8.30-15/02/14407االربعاءريضاول 4م95أ1السلمان سلمان

 556720ريض 131م8.30-15/02/14407االربعاءريضاول 4م96أ1الشنيفي يوسف

 5162821ريض 131م8.30-15/02/14407االربعاءريضاول 4م97أ1الشنيفي يوسف

ريضاول

 180440ريض 254م8.30-15/02/14407االربعاءريضاول 6 م2ب 6 م1ب بت رضوان

 5713522ريض 254م8.30-15/02/14407االربعاءريضاول 6 م2ب 6 م1ب بت رضوان

 180234ريض 254م8.30-15/02/14407االربعاءريضاول 6 م2ب 6 م1ب بت رضوان

 5713332ريض 254م8.30-15/02/14407االربعاءريضاول 6 م4ب 6 م3ب حمده بن محمد

 181335ريض 254م8.30-15/02/14407االربعاءريضاول 6 م4ب 6 م3ب حمده بن محمد

 180845ريض 254م8.30-15/02/14407االربعاءريضاول 6 م4ب 6 م3ب حمده بن محمد

 3681426حين 103م8.30-15/02/14407االربعاءحيناول 6 م1أ 6 م1أ يونس السيد

 714163حين 103م8.30-15/02/14407االربعاءحيناول 6 م1أ 6 م1أ عمر نبيل

 440369حين 103م8.30-15/02/14407االربعاءحيناول 6 م1أ 6 م1أ عمر نبيل

 2912112حين 103م8.30-15/02/14407االربعاءحيناول 6 م1أ 6 م1أ البشر محمد

 7132221حين 103م8.30-15/02/14407االربعاءحيناول 6 م2أ 6 م2أ المطيرى بدر

 3681617حين 103م8.30-15/02/14407االربعاءحيناول 6 م2أ 6 م2أ الغانم خالد

 3990717حين 103م8.30-15/02/14407االربعاءحيناول 6 م2أ 6 م2أ الغانم خالد

 5178314حين 103م8.30-15/02/14407االربعاءحيناول 6 م3أ 6 م3أ حزين وائل

 7141422حين 103م8.30-15/02/14407االربعاءحيناول 6 م3أ 6 م3أ الرفاعى عبدالواحد

 3371823حين 103م8.30-15/02/14407االربعاءحيناول 6 م3أ 6 م3أ الرفاعى عبدالواحد

حيناول

 6074340احص 105م8.30-16/02/14407الخميساحصاول 4م71أ41م70أ1مشيري االسعد

 7135151احص 105م8.30-16/02/14407الخميساحصاول 4م73أ41م72أ1بنور  محمد خالد

4م75أ41م74أ1فاروق مسلمي 5406753احص 105م8.30-16/02/14407الخميساحصاول

4م97أ41م96أ1فاروق مسلمي 2980658احص 105م8.30-16/02/14407الخميساحصاول

4م77أ1احتياطاحص 105م8.30-16/02/14407الخميساحصاول

 6706764احص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول عبدهللا محمد 6 م1أ 6 م1أ  

 6706365احص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول عبدهللا محمد 6 م2أ 6 م2أ  

 6709755احص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول 6 م3أ 6 م3أ اليامي سالم

 6708565احص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول 6 م4أ 6 م4أ اليامي سالم

 6710559احص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول 6 م1ب 6 م1ب الرشيدى عادل

 6710964احص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول 6 م2ب 6 م2ب الرشيدى عادل

 6703765احص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول 6 م3ب 6 م3ب الرشيدى عادل

 6710163احص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول 6 م4ب 6 م4ب العقاش رفيق

6م احتياطاحص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول

 6714561احص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول 4م142أ أ 4م142أ أ ابابطين عبدالحكيم

 6705964احص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول 4م144أ أ 4م144أ أ رحائمه محمد

 6698162احص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول 4م146أ أ 4م146أ أ عبدالغفار عبدالرزاق
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 6704152احص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول 4م148أ أ 4م148أ أ الجديدي وسام

 6704965احص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول 4م22ب41م21ب1بنور خالد

 6852958احص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول 4م24ب41م23ب1مسلمي فاروق

 6713962احص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول 4م27ب41م26ب1مشيري االسعد

 6705565احص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول 4م41ب41م28ب1مشيري االسعد

4م30ب1احتياطاحص 109م8.30-16/02/14407الخميساحصاول

 1949315فيز 12102-18/02/144010.30السبتفيزاول العاقب ابراهيم 4م146أ أ 4م146أ أ  

 5177320فيز 12102-18/02/144010.30السبتفيزاول 4م146أ أ 4م146أ أ صالح عبدالحى

 3991020فيز 12102-18/02/144010.30السبتفيزاول 4م146أ أ 4م146أ أ صالح عبدالحى

 372920فيز 12102-18/02/144010.30السبتفيزاول 4م148أ أ 4م148أ أ ماضي محسن

 3185134فيز 12111-18/02/144010.30السبتفيزاول 4م148أ أ 4م148أ أ ابداح محمد

 399037فيز 12111-18/02/144010.30السبتفيزاول 4م148أ أ 4م148أ أ القرعاوى محمد

 3331630ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م1أ 6 م1أ الصامت بسام

 3331431ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م1أ 6 م1أ الصامت بسام

 3334933ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م2أ 6 م2أ الطيب حسن

 3333636ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م2أ 6 م2أ الطيب حسن

 3333034ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م3أ 6 م3أ الشرفى الدين نجم

 3335126ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م3أ 6 م3أ بشر مصطفى

 3332636ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م4أ 6 م4أ الشرفى الدين نجم

 3334711ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م4أ 6 م4أ الحلواني برهان

 3332011ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م4أ 6 م4أ المطيرى بندر

 3333829ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م1ب 6 م1ب محسن بن بندر

 3330936ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م1ب 6 م1ب محسن بن بندر

 3332820ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م2ب 6 م2ب ظفراي خواجه

 3332232ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م2ب 6 م2ب ظفراي خواجه

 3332435ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م3ب 6 م3ب القرنى شعالن

 3335329ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م3ب 6 م3ب سديقي اخالق

 3335530ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م4ب 6 م4ب سليمان بن مراد

 3333226ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م4ب 6 م4ب طالبى   مالك

 333349ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول 6 م4ب 6 م4ب طالبى   مالك

6م احتياطريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول

 2182929ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول 4م111أ1شراري احمد

 6298233ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول 4م113أ1شراري احمد

 2183336ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول 4م27ب41م26ب1بوعزيز المنصف

 2183148ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول 4م41ب1بوعزيز المنصف

 2182730ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول 4م95أ1الحلواني برهان

 2182339ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول 4م96أ1الحلواني برهان

4م21ب1عبداللطيف لعراجى 2182130ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول

4م22ب1عبداللطيف لعراجى 7211130ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول

4م23ب1عبداللطيف لعراجى 2181936ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول

4م24ب1عبداللطيف لعراجى 2181738ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول

 2182531ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول 4م48ب41م40ب1بودبوس يوسف

 2181540ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول 4م49ب1بودبوس يوسف

4م30ب1احتياطريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول

 7153530ريض 02211-18/02/144012.30السبتريضاول 4م1/ 45ب1بوعزيز المنصف

 7163033ريض 02211-18/02/144012.30السبتريضاول 4م28ب1بوعزيز المنصف

 705241حين 109م8.30-26/02/14407االحدحينثاني 5م80أ51م79أ1شاهد دكتور

 7052613حين 109م8.30-26/02/14407االحدحينثاني 5م80أ51م79أ1شاهد دكتور

 7052017حين 109م8.30-26/02/14407االحدحينثاني عبدالمعز عبدالوهاب 5م80أ51م79أ1 
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 7052218حين 109م8.30-26/02/14407االحدحينثاني 5م80أ51م79أ1محمد اشرف

حينثاني

 3601160بحث 100م8.30-27/02/14407االثنيناحصثاني 4م146أأ4م146أأالشمرانى احمد

 2908859بحث 100م8.30-27/02/14407االثنيناحصثاني 4م148أأ4م148أأعسكر سامح

احصثاني

 368959احص 106م8.30-27/02/14407االثنيناحصثاني 4م144أأ4م144أأبنور  محمد خالد

4م144أأ4م144أأمحمد عبدالقادر 432993احص 106م8.30-27/02/14407االثنيناحصثاني

 2908424احص 106م8.30-27/02/14407االثنيناحصثاني 4م144أأ4م144أأابودجين محمد

احصثاني

 3600955 احص100م8.30-29/02/14407االربعاءاحصثاني 4م146أأ4م146أأنفيسه ابراهيم

 2908639 احص100م8.30-29/02/14407االربعاءاحصثاني 4م148أأ4م148أأابودجين محمد

احصثاني

 344834 ريض104م8.30-03/03/14407االحدريضثاني 6 م1ب 6 م1ب الهجهوج بدر

 1692632 ريض104م8.30-03/03/14407االحدريضثاني 6 م1ب 6 م1ب قديرى   محمد

 1692829 ريض104م8.30-03/03/14407االحدريضثاني 6 م2ب 6 م2ب بونخل   مسعود

 344433 ريض104م8.30-03/03/14407االحدريضثاني 6 م2ب 6 م2ب بونخل   مسعود

6م احتياط ريض104م8.30-03/03/14407االحدريضثاني

 3648522ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني 6 م1أ 6 م1أ جلو احمد

 4215927ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني 6 م1أ 6 م1أ جلو احمد

 3193611ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني 6 م1أ 6 م1أ الحلواني برهان

 5582528ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني 6 م2أ 6 م2أ علوى احمد

 5582937ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني 6 م2أ 6 م2أ علوى احمد

 3615929ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني 6 م3أ 6 م3أ الطيب حسن

 5169131ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني 6 م3أ 6 م3أ الطيب حسن

6 م4أ 6 م4أ طارق الفاضل 2910130ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني

 298798ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني 6 م4أ 6 م4أ بشار عماد

 5582723ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني 6 م4أ 6 م4أ بشار عماد

 2910316ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني 6 م3ب 6 م3ب شراري احمد

 7225241ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني 6 م3ب 6 م3ب قديرى   محمد

 2909955ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني 6 م4ب 6 م4ب الغامدى محمد

6م احتياطريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني

 5687920ريض 201م8.30-03/03/14407االحدريضثاني 4م27ب41م26ب1قديرى   محمد

 385923ريض 201م8.30-03/03/14407االحدريضثاني قديرى   محمد

ريضثاني

 2331521ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 6 م1أ 6 م1أ هللا جي احسان ام تي

 2332130ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 6 م1أ 6 م1أ هللا جي احسان ام تي

 2330335ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 6 م2أ 6 م2أ صدراوى حسين

 2332325ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 6 م2أ 6 م2أ صدراوى حسين

 6221612ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 6 م3أ 6 م3أ صدراوى حسين

 2331731ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 6 م3أ 6 م3أ صدراوى حسين

 7142911ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 6 م3أ 6 م3أ بت رضوان

 2179734ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 6 م4أ 6 م4أ الغامدى محمد

 2331912ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 6 م4أ 6 م4أ البوصيرى محمد

 3336225ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 6 م1ب 6 م1ب البوصيرى محمد

 2179336ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 6 م1ب 6 م1ب البوصيرى محمد

6 م2ب 6 م2ب المنجى بالل 172030ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني

 2180926ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 6 م2ب 6 م2ب بوعزيز المنصف

 2330126ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 6 م3ب 6 م3ب بشار عماد

 3310830ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 6 م3ب 6 م3ب بشار عماد

 2329730ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 6 م4ب 6 م4ب قديرى الحسين

 2330932ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 6 م4ب 6 م4ب قديرى الحسين
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6م احتياطريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني

 2329915ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م76أ1عالم   محفوظ

 2179134ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م22ب41م21ب1غارييف   مباريز

 5169341ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م22ب41م23ب1غارييف   مباريز

 2330737ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م113أ41م24ب1حمده بن محمد

 2179537ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م113أ41م111أ1المهدى عماد

 2412030ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م49ب41م48ب1جلو احمد

 2331333ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م49ب41م40ب1جلو احمد

 2180319ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م28ب41م1/ 45ب1سليمان بن مراد

 2181348ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م28ب41م1/ 45ب1سليمان بن مراد

 2179933ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م27ب41م26ب1الهاشمى نبيل

 2181134ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م27ب41م41ب1الهاشمى نبيل

 2330519ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م101أ41م102أ1الدريهم فيصل

 2180128ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م101أ41م102أ1الدريهم فيصل

 7142312ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م100أ41م99أ1الالذقاني وليد

 2331128ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م100أ41م99أ1الالذقاني وليد

4م77أ1احتياطريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني

 7209929ريض 203م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م97أ1جلو احمد

 175327ريض 203م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م96أ1سديقي اخالق

 5175929ريض 203م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م95أ1سديقي اخالق

 1301127ريض 203م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م75أ1عالم   محفوظ

 176936ريض 203م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م73أ41م74أ1عالم   محفوظ

 1844831ريض 203م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م70أ1بونخل   مسعود

 175714ريض 203م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني 4م71أ1بونخل   مسعود

4م72أ1فتحي بوزفور 3310019ريض 203م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني

فيزثاني

 5176320فيز 101م8.30-05/03/14407الثالثاءفيزثاني 6م 1 أ6م 1 أاالصبحى بندر

6م 1 أ6م 1 أمصطفى زكي3649016فيز 101م8.30-05/03/14407الثالثاءفيزثاني

6م 1 أ6م 1 أمصطفى زكي558119فيز 101م8.30-05/03/14407الثالثاءفيزثاني

 530623فيز 101م8.30-05/03/14407الثالثاءفيزثاني 6م 1 أ6م 1 أالطرابلسى حسين

 3723523فيز 101م8.30-05/03/14407الثالثاءفيزثاني 6م 2 أ6م 2 أالطرابلسى حسين

 1515541فيز 101م8.30-05/03/14407الثالثاءفيزثاني 6م 2 أ6م 2 أالطرابلسى حسين

6م 3 أ6م 3 أحافظ ياسر7234414فيز 101م8.30-05/03/14407الثالثاءفيزثاني

 5175722فيز 101م8.30-05/03/14407الثالثاءفيزثاني 6م 3 أ6م 3 أداود ال سعد

 3599932فيز 101م8.30-05/03/14407الثالثاءفيزثاني 6م 3 أ6م 3 أابداح محمد

فيزثاني

 1688410فيز 105م8.30-05/03/14407الثالثاءفيزثاني العاقب ابراهيم 6م 4 أ6م 4 أ 

 345811فيز 105م8.30-05/03/14407الثالثاءفيزثاني العاقب ابراهيم 6م 4 أ6م 4 أ 

 1057415فيز 105م8.30-05/03/14407الثالثاءفيزثاني العاقب ابراهيم 6م 4 أ6م 4 أ 

 1688220فيز 105م8.30-05/03/14407الثالثاءفيزثاني 6م 4 أ6م 4 أالقحطاني محمد

فيزثاني

6 م2ب مصطفى دملخي 5707425ريض 207م8.30-05/03/14407الثالثاءريضثاني

6م2ب مصطفى دملخي 2982325ريض 207م8.30-05/03/14407الثالثاءريضثاني

ريضثاني

 2591148ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني 6 م1ب 6 م1ب علوى احمد

 7322522ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني 6 م1ب 6 م1ب علوى احمد

6 م2ب 6 م2ب المنجى بالل 198818ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني

 7210716ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني 6 م2ب 6 م2ب صدراوى حسين

 3267327ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني 6 م2ب 6 م2ب الشعالن خالد

 3735230ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني 6 م3ب 6 م3ب الشعالن خالد

 2950632ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني 6 م3ب 6 م3ب الشعالن خالد
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6 م4ب 6 م4ب عبداللطيف لعراجى 7210912ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني

 197826ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني 6 م4ب 6 م4ب الزهيرى محمد

 1300929ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني 6 م4ب 6 م4ب الزهيرى محمد

6 م1أ 6 م1أ منصور اليزيدي 7210527ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني

6 م1أ 6 م1أ منصور اليزيدي 179740ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني

6 م2أ 6 م2أ منصور اليزيدي 1148835ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني

 5408530ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني 6 م2أ 6 م2أ الشنيفي يوسف

6م احتياطريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني

 7053020كيم 109م8.30-06/03/14407االربعاءكيمثاني 6 م3أ 6 م3أ التركى تركى

 7053516كيم 109م8.30-06/03/14407االربعاءكيمثاني 6 م3أ 6 م3أ الشويمان سالم

 7052814كيم 109م8.30-06/03/14407االربعاءكيمثاني 6 م3أ 6 م3أ الماجد عبدهللا

كيمثاني

 178649ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني 6 م1أ 6 م1أ دشموخ شريف

 4364340ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني 6 م2أ 6 م2أ دشموخ شريف

 394416ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني 6 م2أ 6 م2أ قديرى الحسين

 5412636ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني 6م3أ 6م3أ دشموخ شريف

 178219ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني 6م3أ 6م3أ الشهرى منصور

 3229128ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني 6م4أ 6م4أ الشهرى منصور

 177720ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني 6م4أ 6م4أ الشهرى منصور

 197028ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني 6 م1ب 6 م1ب قديرى الحسين

 1550631ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني 6 م1ب 6 م1ب ظفراي خواجه

6 م2ب 6 م2ب مصطفى دملخي 3288426ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني

6 م2ب 6 م2ب مصطفى دملخي 1550835ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني

 5583131ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني 4م22ب41م21ب1مسلوب السعيد

 1572138ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني 4م23ب1مسلوب السعيد

 5584336ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني 4م28ب41م1/ 45ب1غارييف   مباريز

 179328ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني 4م27ب41م26ب1الهاشمى نبيل

 178937ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني 4م27ب41م26ب1الهاشمى نبيل

6م احتياطريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني

 7139230كيح 12101-09/03/144010.30السبتكيحثاني 5م9ب1الربع محمد

 7132820كيح 12101-09/03/144010.30السبتكيحثاني 5م11ب1داود محمد

 521779كيح 12101-09/03/144010.30السبتكيحثاني 5م11ب1العميرى سلمان

 362014كيح 12101-09/03/144010.30السبتكيحثاني 5م13ب1الجعفرى عبدالعزيز

 2912513كيح 12101-09/03/144010.30السبتكيحثاني 5م13ب1عمر ابوالقاسم

 521755كيح 12101-09/03/144010.30السبتكيحثاني 5م13ب1عطايا فريد

كيحثاني

 6074138احص 12215-09/03/144010.30السبتاحصثاني 4م26ب41م27ب 1ابودجين محمد

 2982144احص 12215-09/03/144010.30السبتاحصثاني 4م41ب41م26ب1ابودجين محمد

 5406525احص 12215-09/03/144010.30السبتاحصثاني 4م23ب41م23ب1الجديدي وسام

احصثاني

 185040احص 12324-09/03/144010.30السبتاحصثاني 6 م1أ 6 م1أ الزيد عبدالحميد

 185246احص 12324-09/03/144010.30السبتاحصثاني 6 م2أ 6 م2أ الزيد عبدالحميد

 185641احص 12324-09/03/144010.30السبتاحصثاني 6 م3أ 6 م3أ العنقرى عبدالرحمن

 185841احص 12324-09/03/144010.30السبتاحصثاني 6 م4أ 6 م4أ العنقرى عبدالرحمن

 4363742احص 12324-09/03/144010.30السبتاحصثاني 6 م1ب 6 م1ب رحائمه محمد

 185443احص 12324-09/03/144010.30السبتاحصثاني 6 م2ب 6 م2ب رحائمه محمد

 3735048احص 12324-09/03/144010.30السبتاحصثاني 6 م3ب 6 م3ب رحائمه محمد

4م142أ أ 4م142أ أ محمد عبدالقادر 5581533احص 12324-09/03/144010.30السبتاحصثاني

4م144أ أ 4م144أ أ محمد عبدالقادر 207137احص 12324-09/03/144010.30السبتاحصثاني

 2713642احص 12324-09/03/144010.30السبتاحصثاني 4م146أ أ 4م146أ أ شراحيلي منصور

 3055949احص 12324-09/03/144010.30السبتاحصثاني 4م148أ أ 4م148أ أ شراحيلي منصور
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6م احتياطاحص 12324-09/03/144010.30السبتاحصثاني

 399016فيز 02110-09/03/144012.30السبتفيزثاني 4م1 /45ب41م1 /45ب1االصبحى بندر

 3184733فيز 02110-09/03/144012.30السبتفيزثاني 4م1 /45ب41م1 /45ب1االصبحى بندر

فيزثاني

4م146أ أ 4م146أ أ مازن زين الدين2920131عال 02201-09/03/144012.30السبتاحصثاني

4م148أ أ 4م148أ أ مازن زين الدين5868933عال 02201-09/03/144012.30السبتاحصثاني

4م148أ أ 4م148أ أ سعد مسعود527838عال 02201-09/03/144012.30السبتاحصثاني

احصثاني

4م144أ أ 4م144أ أ مازن زين الدين2984138عال 02202-09/03/144012.30السبتاحصثاني

4م144أ أ 4م144أ أ رضوان بت6970710عال 02202-09/03/144012.30السبتاحصثاني

ثاني

4م27ب41م26ب1محمد جاويد7214756عال 02115-09/03/144012.30السبتريضثاني

4م27ب41م26ب1برهان حلواني721498عال 02115-09/03/144012.30السبتريضثاني

كيمثاني

 232799كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م1أ 6 م1أ الدريس ابراهيم

 2328320كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م1أ 6 م1أ الدريس ابراهيم

 3725413كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م1أ 6 م1أ الدريس ابراهيم

 5173521كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م1أ 6 م1أ العويس احمد

 5703518كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م2أ 6 م2أ العويس احمد

 6817143كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م2أ 6 م2أ عويسي احمد

 6816343كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م3أ 6 م3أ عويسي احمد

 4279325كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م3أ 6 م3أ العنزى عبدهللا

 4387012كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م4أ 6 م4أ العنزى عبدهللا

 2328921كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م4أ 6 م4أ العنزى عبدهللا

 4279113كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م4أ 6 م4أ الدهيش اسامه

 2327519كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م4أ 6 م4أ الدهيش اسامه

 4216620كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م1ب 6 م1ب الحارثى فهد

 7118343كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م1ب 6 م1ب ابراهيم اسامه

 7118644كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م4ب 6 م4ب ابراهيم اسامه

 6019516كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م4ب 6 م4ب العندس ناصر

 5580320كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م3ب 6 م3ب العندس ناصر

 6822144كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م3ب 6 م3ب العريفى عبدهللا

 6821544كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 6 م2ب 6 م2ب عواق   طيب

 6818244كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 5م78أ51م71أ1افسيسي أحمد

 7118945كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 5م80أ51م79أ1افسيسي أحمد

 6818545كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 5م73أ51م79أ1افسيسي أحمد

 333865كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 5م13ب1الضعيان هللا ضيف

 6824643كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 5م13ب51م11ب1الضعيان هللا ضيف

 4278917كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 5م9ب1الواصل عبدالعزيز

 3991214كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 5م9ب1الواصل عبدالعزيز

 6819445كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 5م39ب51م38ب1النويهى محمد

 6815044كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 5م47ب51م46ب1تيغزة عمار

 6816844كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 5م46ب51م43ب1تيغزة عمار

 6817644كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 4م144أ أ 4م144أ أ الفكي عبدالرازق

 6817944كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 4م146أ أ 4م146أ أ الفكي عبدالرازق

 7139645كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 4م148أ أ 4م148أ أ الفكي عبدالرازق

 6821044كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 4م22ب41م21ب1القحطانى سعد

 6822644كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 4م23ب41م22ب1القحطانى سعد

 7119244كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 4م24ب41م23ب1القحطانى سعد

 6825143كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 4م27ب41م26ب1الزقري نبيل

 6824244كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 4م28ب41م27ب1الزقري نبيل
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 6813745كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 4م41ب41م28ب1الزقري نبيل

 7140042كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 4م71أ41م70أ1هبيله محمد

 6823344كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 4م73أ41م72أ1هبيله محمد

 6819745كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 4م96أ41م95أ1الصويلح عبدهللا

 6821846كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 4م96أ41م97أ1الصويلح عبدهللا

 7118045كيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني 4م101أ41م100أ1الرصيص سعود

6م احتياطكيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني

4م77أ1احتياطكيم 101م8.30-10/03/14407االحدكيمثاني

  2714518فيز 104م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 1 أ6م 1 أخان رشيد

  2176934فيز 104م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 1 أ6م 1 أخان رشيد

 2176722فيز 104م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 1 أ6م 1 أالبريثن حمد

 271518فيز 104م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 2 أ6م 2 أهللا امان

 2177319فيز 104م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 2 أ6م 2 أهللا امان

 5580720فيز 104م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 2 أ6م 2 أالظفيري عبدهللا

 6221822فيز 104م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 2 أ6م 2 أالظفيري عبدهللا

 2714319فيز 104م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 3أ6م 3أحامد عمر

 2177722فيز 104م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 3 أ6م 3 أحامد عمر

 2714925فيز 104م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 3 أ6م 3 أحامد عمر

 3337816فيز 104م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 4 أ6م 4 أانور محمد

 2714715فيز 104م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 4 أ6م 4 أغنام مجدي

 2177516فيز 104م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 4 أ6م 4 أغنام مجدي

 2177125فيز 104م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 2 ب6م 2 بالعضيب عبدهللا

 2909136فيز 201م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 2 ب6م 2 بالعضيب عبدهللا

 3989917فيز 201م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 2 ب6م 2 بالسويدان حامد

 7054726فيز 109م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 4 ب6م 4 ببالنصيب نبيل

 7054328فيز 109م8.30-11/03/14407االثنينفيزثاني 6م 4 ب6م 4 ببالنصيب نبيل

احمد مهروسةالمشرففيزثاني

 3120122فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م1أ 6 م1أ صديق ابوبكر

 3193230فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م1أ 6 م1أ صديق ابوبكر

 2325320فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م1أ 6 م1أ السويدان حامد

 3337225فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م2أ 6 م2أ النجار احمد

 3337431فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م2أ 6 م2أ النجار احمد

 3119315فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م2أ 6 م2أ بركات ثابت

 5172724فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م3أ 6 م3أ العائد محمد

 2326129فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م3أ 6 م3أ العائد محمد

 3119520فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م3أ 6 م3أ الزير عبدهللا

 2324125فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م4أ 6 م4أ الحربى مشعل

 3193025فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م4أ 6 م4أ الحربى مشعل

 3192819فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م4أ 6 م4أ ليراس اندرياس

 3120329فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م1ب 6 م1ب الزايد ناصر

 2325531فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م1ب 6 م1ب الزايد ناصر

 2326724فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م2ب 6 م2ب مظهر  نياز

 2325124فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م2ب 6 م2ب مظهر  نياز

6 م2ب 6 م2ب ياسر حافظ2325719فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني

 2325924فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م3ب 6 م3ب الزهرانى خالد

 3336824فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م3ب 6 م3ب الزهرانى خالد

 241185فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م3ب 6 م3ب فاروق اكسوح

 2411621فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م3ب 6 م3ب فاروق اكسوح

 2324523فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م4ب 6 م4ب محمود شاهد

 5172523فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م4ب 6 م4ب محمود شاهد

 2324725فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 6 م4ب 6 م4ب المحمدى ابوعزه
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 3119920فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 4م144أ أ 4م144أ أ قزار خالد

 7227725فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 4م144أ أ 4م144أ أ قزار خالد

 3337014فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 4م146أ أ 4م146أ أ ليمبيسس فاسليس

 5172322فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 4م146أ أ 4م146أ أ ليمبيسس فاسليس

 3119714فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 4م148أ أ 4م148أ أ زاده وزير

 2324320فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 4م148أ أ 4م148أ أ زاده وزير

 5172127فيز 103م8.30-12/03/14407الثالثاءفيزثاني 4م148أ أ 4م148أ أ الهزاع عبدالعزيز

احمد مهروسةالمشرفريضثاني

 383434ريض 131م8.30-13/03/14407االربعاءريضثاني 4م95أ1السلمان سلمان

 556720ريض 131م8.30-13/03/14407االربعاءريضثاني 4م96أ1الشنيفي يوسف

 5162821ريض 131م8.30-13/03/14407االربعاءريضثاني 4م97أ1الشنيفي يوسف

ريضثاني

 180440ريض 254م8.30-13/03/14407االربعاءريضثاني 6 م2ب 6 م1ب بت رضوان

 5713522ريض 254م8.30-13/03/14407االربعاءريضثاني 6 م2ب 6 م1ب بت رضوان

 180234ريض 254م8.30-13/03/14407االربعاءريضثاني 6 م2ب 6 م1ب بت رضوان

 5713332ريض 254م8.30-13/03/14407االربعاءريضثاني 6 م4ب 6 م3ب حمده بن محمد

 181335ريض 254م8.30-13/03/14407االربعاءريضثاني 6 م4ب 6 م3ب حمده بن محمد

 180845ريض 254م8.30-13/03/14407االربعاءريضثاني 6 م4ب 6 م3ب حمده بن محمد

ريضثاني

 3681426حين 103م8.30-13/03/14407االربعاءحينثاني 6 م1أ 6 م1أ يونس السيد

 714163حين 103م8.30-13/03/14407االربعاءحينثاني 6 م1أ 6 م1أ عمر نبيل

 440369حين 103م8.30-13/03/14407االربعاءحينثاني 6 م1أ 6 م1أ عمر نبيل

 2912112حين 103م8.30-13/03/14407االربعاءحينثاني 6 م1أ 6 م1أ البشر محمد

 7132221حين 103م8.30-13/03/14407االربعاءحينثاني 6 م2أ 6 م2أ المطيرى بدر

 3681617حين 103م8.30-13/03/14407االربعاءحينثاني 6 م2أ 6 م2أ الغانم خالد

 3990717حين 103م8.30-13/03/14407االربعاءحينثاني 6 م2أ 6 م2أ الغانم خالد

 5178314حين 103م8.30-13/03/14407االربعاءحينثاني 6 م3أ 6 م3أ حزين وائل

 7141422حين 103م8.30-13/03/14407االربعاءحينثاني 6 م3أ 6 م3أ الرفاعى عبدالواحد

 3371823حين 103م8.30-13/03/14407االربعاءحينثاني 6 م3أ 6 م3أ الرفاعى عبدالواحد

احصثاني

 6074340احص 105م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني 4م71أ41م70أ1مشيري االسعد

 7135151احص 105م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني 4م73أ41م72أ1بنور  محمد خالد

4م75أ41م74أ1فاروق مسلمي 5406753احص 105م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني

4م97أ41م96أ1فاروق مسلمي 2980658احص 105م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني

4م77أ1احتياط احص 105م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني

 6706764احص 109م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني عبدهللا محمد 5م13ب51م11ب1 

 6706365احص 109م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني عبدهللا محمد 5م23ب51م9ب1 

 6709755احص 109م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني 4م49ب41م48ب1اليامي سالم

 6708565احص 109م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني 4م113أ41م111أ1اليامي سالم

 6710559احص 109م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني 5م78أ51م71أ1الرشيدى عادل

 6710964احص 109م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني 5م80أ51م79أ1الرشيدى عادل

 6703765احص 109م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني 5م47ب51م46ب1الرشيدى عادل

 6710163احص 109م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني 5م75ب51م73ب1العقاش رفيق

6ماحتياطاحص 109م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني

 6714561احص 109م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني 4م142أ أ 4م142أ أ ابابطين عبدالحكيم

 6705964احص 109م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني 4م144أ أ 4م144أ أ رحائمه محمد

 6698162احص 109م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني 4م146أ أ 4م146أ أ عبدالغفار عبدالرزاق

 6704152احص 109م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني 4م148أ أ 4م148أ أ الجديدي وسام

 6704965احص 109م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني 4م22ب41م21ب1بنور خالد

 6852958احص 109م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني 4م24ب41م23ب1مسلمي فاروق
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش

 6713962احص 109م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني 4م27ب41م26ب1مشيري االسعد

 6705565احص 109م8.30-14/03/14407الخميساحصثاني 4م41ب41م28ب1مشيري االسعد

فيزثاني

 1949315فيز 12102-16/03/144010.30 السبتفيزثاني العاقب ابراهيم 4م146أ أ 4م146أ أ  

 5177320فيز 12102-16/03/144010.30 السبتفيزثاني 4م146أ أ 4م146أ أ صالح عبدالحى

 3991020فيز 12102-16/03/144010.30 السبتفيزثاني 4م146أ أ 4م146أ أ صالح عبدالحى

 372920فيز 12102-16/03/144010.30 السبتفيزثاني 4م148أ أ 4م148أ أ ماضي محسن

 3185134فيز 12111-16/03/144010.30 السبتفيزثاني 4م148أ أ 4م148أ أ ابداح محمد

 399037فيز 12111-16/03/144010.30 السبتفيزثاني 4م148أ أ 4م148أ أ القرعاوى محمد

 3331630ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م71أ1الصامت بسام

 3331431ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م78أ1الصامت بسام

 3334933ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م79أ1الطيب حسن

 3333636ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م80أ1الطيب حسن

 3333034ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م46ب1الشرفى الدين نجم

 3335126ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م43ب1بشر مصطفى

 3332636ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م47ب1الشرفى الدين نجم

 3334711ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م49ب1الحلواني برهان

 3332011ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م49ب1المطيرى بندر

 3333829ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م73ب1محسن بن بندر

 3330936ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م75ب1محسن بن بندر

 3332820ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م38ب1ظفراي خواجه

 3332232ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م39ب1ظفراي خواجه

 3332435ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م9ب1القرنى شعالن

 3335329ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م23ب1سديقي اخالق

 3335530ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م11ب1سليمان بن مراد

 3333226ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م13ب1طالبى   مالك

 333349ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني 5م13ب1طالبى   مالك

5م73أ1احتياطريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني

 2182929ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني 4م111أ1شراري احمد

 6298233ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني 4م113أ1شراري احمد

 2183336ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني 4م27ب41م26ب1بوعزيز المنصف

 2183148ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني 4م41ب1بوعزيز المنصف

 2182730ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني 4م95أ1الحلواني برهان

 2182339ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني 4م96أ1الحلواني برهان

4م21ب1عبداللطيف لعراجى 2182130ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني

4م22ب1عبداللطيف لعراجى 7211130ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني

4م23ب1عبداللطيف لعراجى 2181936ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني

4م24ب1عبداللطيف لعراجى 2181738ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني

 2182531ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني 4م48ب41م40ب1بودبوس يوسف

 2181540ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني 4م49ب1بودبوس يوسف

4م77أ1احتياطريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني

 7153530ريض 02211-18/02/144012.30السبتريضثاني 4م1/ 45ب1بوعزيز المنصف

 7163033ريض 02211-18/02/144012.30السبتريضثاني 4م28ب1بوعزيز المنصف

وكيل الكلية للشؤون الفنية والمقررات الخدمية                                 وكيل الكلية للشؤون االكاديمية
         نائب رئيس لجنة االمتحانات                                            نائب رئيس لجنة االمتحانات  

سليمان بن يوسف العمر                       .      د

وكيل الكلية للشؤون االكاديمية 
     نائب رئيس لجنة االمتحانات                                          

طالل بن غازي الحربي .د
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2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش

ثاني

ثاني
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش

ثاني

ثاني

ثاني

ثاني

ثاني

ثاني

ثاني

ثاني

ثاني

ثاني

ثاني

ثاني

ثاني
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

41 10/3/2018



الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

42 10/3/2018



الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

43 10/3/2018



الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

44 10/3/2018



الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

47 10/3/2018



الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

49 10/3/2018



الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

50 10/3/2018



الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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الشهرية االمتحانات (391) االول  الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        
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