
الشهرية االختبارات (382) الثاني الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2مراقب  1مراقب 2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالمقررالشعبةالوقتالتاريخاليومقسم

 52بحث 30258100م8.30-10/06/14397االثنيناحص باسم القدسي جيو احمد الهسياحص6م1ب6م1بالشمرانى احمد

 57بحث 37834100م8.30-10/06/14397االثنيناحص حكيم مساعد جيو عماد إبراهيماحص6م2ب6م2بفول عبدالعزيز

109احص

 38احص 50677106م8.30-10/06/14397االثنيناحص عادل الجوهيجيو سعيد الشلتونيجيو 6م3ب6م3بالشيحه عبدهللا

 12احص 37751106م8.30-10/06/14397االثنيناحص 6م3ب6م3بالقريان محمد

 54احص 36874106م8.30-10/06/14397االثنيناحص  البدوي يحيىنبتاحمد الكومانيحين 6م4ب6م4بمنتصر ممدوح

صالح جميليالمشرفاحص 106م8.30-10/06/14397االثنينش

 50احص 51207100م8.30-12/06/14397االربعاءاحص وليد السقافنبتاحمد راضيحين 6م1ب6م1بالنفيسه ابراهيم

 28احص 37701100م8.30-12/06/14397االربعاءاحص محمد هدهدنبتاألمين الحكيم حين 6م2ب6م2بالقريان محمد

 28احص 45593100م8.30-12/06/14397االربعاءاحص 6م2ب6م2بالقريان محمد

 31احص 37699100م8.30-12/06/14397االربعاءاحص ايمن عبدالغفاركيماحمد جمعةكيم6م3ب6م3بمحروس طارق

 22احص 37703100م8.30-12/06/14397االربعاءاحص 6م3ب6م3بمنتصر ممدوح

 8احص 50679100م8.30-12/06/14397االربعاءاحص 6م3ب6م3بمنتصر ممدوح

 39احص 31357100م8.30-12/06/14397االربعاءاحص جيالني شيخكيحاسامة امامكيح6م4ب6م4بشراحيلي منصور

 47احص 48552100م8.30-12/06/14397االربعاءاحص 6م4ب6م4بشراحيلي منصور

حكيم مساعد جيو باسم القدسي جيو 6احتياط مطارق محروسالمشرفاحص 100م8.30-12/06/14397االربعاءش

 45حين 61394109م8.30-13/06/14397الخميسحين حمزة عضيباتكيحايوب القديميكيم4م22ب41م21ب1حسن افتخار

 38حين 60892109م8.30-13/06/14397الخميسحين احمد راضيحين احمد الكومانيحين 4م49ب41م48ب1احمد السيد

 20حين 60888109م8.30-13/06/14397الخميسحين محمد طهنبتايمن عماريحين 4م142أأ4م142أأباري بالل

 43حين 60932109م8.30-13/06/14397الخميسحين 4م142أأ4م142أأباري بالل

 40حين 60894109م8.30-13/06/14397الخميسحين سيد دانيشكيحبدر ثامركيم5م80أ51م79أ1شاهد دكتور

 21حين 60906109م8.30-13/06/14397الخميسحين 5م80أ51م79أ1شاهد دكتور

 44حين 60940109م8.30-13/06/14397الخميسحين محمد طرومنبتجميل حمودحين 4م24ب41م23ب1عبدالوارث عبدالوهاب

 43حين 60934109م8.30-13/06/14397الخميسحين عبد الكريم الرزاقيحين ايمن الغامدي حين 5م47ب51م46ب1عبيد حسام

 43حين 60936109م8.30-13/06/14397الخميسحين شبل صالح كيحبشير المسوريكيم4م27ب41م26ب1الفرح  ابو محمد

 44حين 60942109م8.30-13/06/14397الخميسحين علي الجعيمالنيحين عصام الشعيبيحين 4م28ب41م41ب1الفرح  ابو محمد

 29حين 61388109م8.30-13/06/14397الخميسحين خالد المقرن حين حسام الجودة حين 4م144أأ4م144أأثاقب قيصر

 35حين 60920109م8.30-13/06/14397الخميسحين 4م144أأ4م144أأثاقب قيصر

 24حين 61384109م8.30-13/06/14397الخميسحين فاروق محمد خالد المحسن حين حافظ نسيمكيم4م148أأ4م148أأ 

 38حين 60914109م8.30-13/06/14397الخميسحين فاروق محمد 4م148أأ4م148أأ 

 40حين 60902109م8.30-13/06/14397الخميسحين عبد هللا العيدان حين خالد حساينحين 4م96أ41م95أ1طايع نائل

 42حين 60938109م8.30-13/06/14397الخميسحين فيصل الركف حين فهد نصر حين 4م100أ41م97أ1طايع نائل

 22حين 60912109م8.30-13/06/14397الخميسحين حبيب عبد الغنيكيحسيك محمد كيم4م146أأ4م146أأمحمد نبيل

 40حين 60900109م8.30-13/06/14397الخميسحين 4م146أأ4م146أأمحمد نبيل

 41حين 60904109م8.30-13/06/14397الخميسحين محمد الزيدينبتصالح معوضة حين 5م78أ51م71أ1محمد اشرف

 20حين 60890109م8.30-13/06/14397الخميسحين 5م78أ51م71أ1محمد اشرف

 21حين 60910109م8.30-13/06/14397الخميسحين مالك نوازكيحسامح عثمانكيم5م13ب51م11ب1حزين وائل

 41حين 60898109م8.30-13/06/14397الخميسحين 5م13ب51م11ب1حزين وائل

عادل الجوهيجيو سعيد الشلتونيجيو 4م30ب41احتياط ماحمد العبيدي/احمد توفيقالمشرفحين 109م8.30-13/06/14397الخميسش

 13فيز 20410104م8.30-17/06/14397االثنينفيز  ممدوح الجعافرةفيز صالح العوميفيز 6م1أ6م1أعمران   طيب

 14فيز 32365104م8.30-17/06/14397االثنينفيز 6م1أ6م1أالسويدان حامد

 24فيز 36018104م8.30-17/06/14397االثنينفيز 6م1أ6م1أشهاب محمد

 25فيز 35950104م8.30-17/06/14397االثنينفيز 6م1أ6م1أبركات ثابت

 21فيز 32363104م8.30-17/06/14397االثنينفيز حسن الشهرانيفيز أحمد صالحفيز 6م2أ6م2أالمحمدى ابوعزه

 34فيز 20422104م8.30-17/06/14397االثنينفيز 6م2أ6م2أحامد عمر

 26فيز 47857104م8.30-17/06/14397االثنينفيز 6م2أ6م2أحامد عمر

 21فيز 20585104م8.30-17/06/14397االثنينفيز زبن العيزريفيز حمود عبد الغنيفيز 6م3أ6م3أعبدول شاهد

 35فيز 20408104م8.30-17/06/14397االثنينفيز 6م3أ6م3أغنام مجدي
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 27فيز 20418104م8.30-17/06/14397االثنينفيز 6م3أ6م3أغنام مجدي

 45فيز 20577104م8.30-17/06/14397االثنينفيز سيد منصورفيز سالم قايدفيز 6م4أ6م4أعبدالصبور محمد

 27فيز 20579104م8.30-17/06/14397االثنينفيز 6م4أ6م4أعبدالصبور محمد

 29فيز 20583104م8.30-17/06/14397االثنينفيز عزيز عبد هللافيز ايمن الخطيبفيز 6م1ب6م1بانور محمد

6م1ب6م1باشرف خاطر 27فيز 20404104م8.30-17/06/14397االثنينفيز

6م1ب6م1باشرف خاطر 24فيز 35946104م8.30-17/06/14397االثنينفيز

محمد عثمانفيز محمد المالكيفيز 6م2ب6م2بصالح السلمان 25فيز 20406104م8.30-17/06/14397االثنينفيز

6م2ب6م2بصالح السلمان 30فيز 20425104م8.30-17/06/14397االثنينفيز

 25فيز 35948104م8.30-17/06/14397االثنينفيز 6م2ب6م2بصالح عبدالحى

 41فيز 20581104م8.30-17/06/14397االثنينفيز محمد السبيعيفيز امجاد مظهرفيز 6م3ب6م3بالعضيب عبدهللا

 37فيز 20416104م8.30-17/06/14397االثنينفيز 6م3ب6م3بالظفيري عبدهللا

 31فيز 20420104م8.30-17/06/14397االثنينفيز نصار عاصميفيز عماد حمديفيز 6م4ب6م4بالظفيري عبدهللا

 29فيز 20575104م8.30-17/06/14397االثنينفيز 6م4ب6م4بالظفيري عبدهللا

 22فيز 20427104م8.30-17/06/14397االثنينفيز إحتياط  القواتي6م4ب6م4بالبريثن حمد

احمد مهروسةالمشرففيز 104م8.30-17/06/14397االثنينش

 29فيز 1059201م8.30-17/06/14397االثنينفيز نواف الطاسانفيز 4م1\45ب1العضيب عبدهللا

 22فيز 30381201م8.30-17/06/14397االثنينفيز سلطان الحميضيفيز 4م28ب1السويدان حامد

 25فيز 51116201م8.30-17/06/14397االثنينفيز حميد غيثانفيز 4م40ب1بالنصيب نبيل

فيز

 43فيز 30174101م8.30-18/06/14397الثالثاءفيز محمود القواتيفيز طالل الشمريفيز 6م1ب6م1بالطرابلسى حسين

 19فيز 35969101م8.30-18/06/14397الثالثاءفيز 6م1ب6م1بالطرابلسى حسين

 15فيز 49938101م8.30-18/06/14397الثالثاءفيز 6م1ب6م1بالطرابلسى حسين

 18فيز 4319101م8.30-18/06/14397الثالثاءفيز حميد غيثان فيز سالم قايدفيز 6م2ب6م2باالصبحى بندر

 9فيز 32861101م8.30-18/06/14397الثالثاءفيز 6م2ب6م2بداود ال سعد

 11فيز 46647101م8.30-18/06/14397الثالثاءفيز إحتياط 6م2ب6م2بداود ال سعد

 8فيز 37706101م8.30-18/06/14397الثالثاءفيز سيد منصور6م2ب6م2بالزامل محمد

 10فيز 47695101م8.30-18/06/14397الثالثاءفيز 6م2ب6م2بالزامل محمد

احمد مهروسةالمشرففيز 101م8.30-18/06/14397الثالثاءش

 12فيز 8325105م8.30-18/06/14397الثالثاءفيز صالح العوميفيز مجدي باجسير فيز 6م3ب6م3بالقحطاني محمد

 18فيز 2116105م8.30-18/06/14397الثالثاءفيز 6م3ب6م3بالغامدى سفر

 19فيز 35930105م8.30-18/06/14397الثالثاءفيز 6م3ب6م3بالغامدى سفر

 19فيز 35933105م8.30-18/06/14397الثالثاءفيز 6م3ب6م3بالغامدى سفر

فيز

عصام الشعيبيحين عبد الكريم الرزاقيحين 6م4ب6م4بسهيل الشابي 31ريك 54017361م8.30-18/06/14397الثالثاءريض

ريض

6م4بالمنصف بوعزيز 29ريض 30295207م8.30-18/06/14397الثالثاءريض

6م4بالمنصف بوعزيز 30ريض 55319207م8.30-18/06/14397الثالثاءريض

مشعل الرشيديالمشرفريض 207م8.30-18/06/14397الثالثاءش

 43كيم 60972109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم مؤني علي كيمليوناردنبت6م1أ6م1أمبخوت يحيى

 44كيم 61407109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم 6م1أ6م1أالصبيحي حسن

 44كيم 60982109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم معصوم رضا كيمشلقامي عصامنبت6م2أ6م2أالفحام ايمن

 43كيم 60950109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم 6م2أ6م2أكرامه   اسامه

 44كيم 60952109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم عبد الكريم غيالننبتعلي الجعيمالنيحين 6م3أ6م3أكرامه   اسامه

 40كيم 60956109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم 6م3أ6م3أكرامه   اسامه

محمد انصاري كيحعبدالباسط العدينيكيم6م4أ6م4أعاصم بركات 20كيم 60946109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم

6م4أ6م4أعاصم بركات 23كيم 60966109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم

6م4أ6م4أعاصم بركات 38كيم 60968109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم

 40كيم 60958109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم فهد نصر حين زاهد خانكيح6م1ب6م1بعبداللطيف اسامه

 42كيم 60978109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم 6م1ب6م1بعبداللطيف اسامه
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عبدالرحمن عزتكيمعارف االدريسينبت6م2ب6م2بسالم الذياب 41كيم 60954109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم

6م2ب6م2بسالم الذياب 41كيم 60960109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم

 21كيم 60962109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم المانع عادلنبتمبروك الشرفيحين 6م3ب6م3بالتركى تركى

 21كيم 60964109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم 6م3ب6م3بالتركى تركى

 43كيم 60974109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم 6م3ب6م3بالعنزى عبدهللا

 24كيم 61398109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم محمد مارسحين عبدهللا ادمكيم6م4ب6م4بالعنزى عبدهللا

 20كيم 60944109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم 6م4ب6م4بالنويهى محمد

 38كيم 60948109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم 6م4ب6م4بالنويهى محمد

 35كيم 60970109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم محمد رضوان كيممحمد الشيخنبت4م148أأ4م148أأالهمشري هاني

 43كيم 60976109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم 4م148أأ4م148أأالهمشري هاني

 44كيم 60980109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم هشام سامحنبتمحمود الحبيشيحين 4م146أأ4م146أأالشويمان سالم

 29كيم 61400109م8.30-19/06/14397االربعاءكيم 4م146أأ4م146أأالشويمان سالم

جميل حمودحين ايمن عماريحين 6احتياط مالطليحي/العبدالوهابالمشرفكيم 109م8.30-19/06/14397االربعاءش

 25ريض 15833204م8.30-20/06/14397الخميسريض ابراهيم الدويغريريض4م70أ1مسلوب السعيد

 10ريض 477204م8.30-20/06/14397الخميسريض مصطفى عبد المقصود حين أنور النجارريض4م72أ41م71أ1سالم الطيب حسن

 42ريض 5556204م8.30-20/06/14397الخميسريض 4م72أ41م71أ1سالم الطيب حسن

 43ريض 17001204م8.30-20/06/14397الخميسريض حمد الخريجيريض4م95أ1القرنى شعالن

 34ريض 37837204م8.30-20/06/14397الخميسريض خالد نوارريضكمال الدين عمركيم4م99أ41م96أ1القرنى شعالن

 34ريض 19352204م8.30-20/06/14397الخميسريض ماجد شدادكيم4م97أ1الهاشمى نبيل

 9ريض 15835204م8.30-20/06/14397الخميسريض مطيع مرشدحين 4م45/1ب1عبداللطيف مساعد

 18ريض 34763204م8.30-20/06/14397الخميسريض 4م45/1ب1عبداللطيف مساعد

 7ريض 20559204م8.30-20/06/14397الخميسريض 4م45/1ب1الصامت بسام

 25ريض 5522204م8.30-20/06/14397الخميسريض خالد طنشريض4م21ب1الشهرى منصور

 37ريض 5541204م8.30-20/06/14397الخميسريض عثمان حسننبت4م21ب41م22ب1الشهرى منصور

 34ريض 5570204م8.30-20/06/14397الخميسريض هاني الحميديريضمبروك صالحكيم4م27ب41م26ب1دشموخ شريف

 34ريض 5552204م8.30-20/06/14397الخميسريض ابراهيم الدويغريريضوليد الدهمشحين 4م113أ41م111أ1الدين نجم

ريض

 15ريض 30435209م8.30-20/06/14397الخميسريض جالل فارعنبت4م28ب1دملخي مصطفى

 18ريض 42115209م8.30-20/06/14397الخميسريض 4م28ب1الحلواني برهان

عاطف محمودريض4م30ب41احتياط محازم حفناويالمشرفم8.30-20/06/14397الخميسش

 23كيح 128142101-22/06/143910.30السبتكيح محمد جعفركيم5م9ب1العميرى سلمان

 9كيح 1237740101-22/06/143910.30السبتكيح 5م9ب1العميرى سلمان

وليد هيالنحين 5م11ب1عبدالعزيز الجعفرى 10كيح 1249934101-22/06/143910.30السبتكيح

 20كيح 12612101-22/06/143910.30السبتكيح 5م11ب1العقيل ماجد

بندر المنقذينبت5م13ب1محمد الربع 13كيح 1249930101-22/06/143910.30السبتكيح

 8كيح 1236931101-22/06/143910.30السبتكيح 5م13ب1عمر ابوالقاسم

 5كيح 124165101-22/06/143910.30السبتكيح 5م13ب1داود محمد

مرتضالمشرفكيح 12101-22/06/143910.30السبتش

 21احص 1230300215-22/06/143910.30السبتاحص احمد الهسياحصعماد إبراهيماحص4م144أأالقريان محمد

 31احص 1251209215-22/06/143910.30السبتاحص 4م144أأالقريان محمد

 19احص 1251420215-22/06/143910.30السبتاحص 4م144أأالجديدي وسام

احص

يحيى شطب حين محمد عزامكيم4م74أ41م75أ1 رفيق العقاش45احص 1212211324-22/06/143910.30السبتاحص

ايمن الغامدي حين محمد عسلكيم4م72أ41م73أ1طارق محروس43احص 1232351324-22/06/143910.30السبتاحص

فيصل الركف حين اسالم نورنبت4م96أ41م95أ1 عبدالحكيم ابابطين42احص 1220591324-22/06/143910.30السبتاحص

انيس نظيرنبتمحمد عليكيم4م99أ41م97أ1 عبدالرحمن العنقرى42احص 125766324-22/06/143910.30السبتاحص

احمد قحطاننبتمحمد مصهبكيم4م113أ41م111أ1 عبدالرحمن العنقرى47احص 125788324-22/06/143910.30السبتاحص

بون مورقاننبتشاين كديكوناننبت4م101أ41م100أ1محمد قايد41احص 1220593324-22/06/143910.30السبتاحص

اسالم عبد السالم نبتمحمود عبدهللاكيم4م40ب41م45/1ب1ممدوح منتصر43احص 1248400324-22/06/143910.30السبتاحص
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ابراهيم شحاته نبتشهيد االسالمكيم4م49ب41م48ب1 منصور شراحيلي44احص 125759324-22/06/143910.30السبتاحص

منير عبدكيمابراهيم عزيزنبت4م22ب41م21ب1 منصور شراحيلي46احص 1220587324-22/06/143910.30السبتاحص

صالح العنسينبت4م22ب41م23ب1 منصور شراحيلي51احص 1231053324-22/06/143910.30السبتاحص

ناصر عبدهكيمأبو بكر المنصوب نبت4م27ب41م26ب1 منصور شراحيلي47احص 1235937324-22/06/143910.30السبتاحص

عبد الرحمن الولي نبت4م41ب1وسام الجديدي38احص 125735324-22/06/143910.30السبتاحص

محمد سعادة كيموسيم سعيدكيم4م24ب41م28ب1وسام الجديدي49احص 125743324-22/06/143910.30السبتاحص

مبروك الشرفيحين صالح معوضة حين 4م30ب1احتياطالمشرفاحص 12324-22/06/143910.30السبتش

امجاد مظهرفيز 4م27ب1بوراوي ايالهي 8فيز 0232059110-22/06/143912.30السبتفيز

4م27ب1بوراوي ايالهي 13فيز 0248590110-22/06/143912.30السبتفيز

فيز

بون مورقاننبتكريشنان راجانبت4م148أأمازن زين الدين 39عال 0230377201-22/06/143912.30السبتاحص

4م148أأمازن زين الدين 29عال 0257184201-22/06/143912.30السبتاحص

باسم القدسي جيو ميودوكونيلكيم4م146أأبرهان الحلواني20عال 0250672201-22/06/143912.30السبتاحص

4م146أأخاجا مصطفى24عال 0253837201-22/06/143912.30السبتاحص

محمد مارسحين عزيز افتابجيو 4م144أأمازن زين الدين 32عال 0230379202-22/06/143912.30السبتاحص

4م144أأرضوان بت 4عال 0257403202-22/06/143912.30السبتاحص

مشعل الرشيديالمشرفعال 02202-22/06/143912.30السبتش

 11كيم 62308101م8.30-23/06/14397االحدكيم احمد الكومانيحين عادل الجوهيجيو 6م1أ6م1أالدريس ابراهيم

 25كيم 20146101م8.30-23/06/14397االحدكيم 6م1أ6م1أالدريس ابراهيم

 13كيم 20150101م8.30-23/06/14397االحدكيم 6م1أ6م1أالدريس ابراهيم

 6كيم 49959101م8.30-23/06/14397االحدكيم 6م1أ6م1أالدريس ابراهيم

 11كيم 37735101م8.30-23/06/14397االحدكيم 6م1أ6م1أالعويس احمد

 21كيم 53164101م8.30-23/06/14397االحدكيم 6م1أ6م1أالعويس احمد

 42كيم 62215101م8.30-23/06/14397االحدكيم احمد جمعةكيم البدوي يحيىنبت6م2أ6م2أعويسي احمد

 44كيم 62239101م8.30-23/06/14397االحدكيم 6م2أ6م2أعويسي احمد

 5كيم 62351101م8.30-23/06/14397االحدكيم 6م2أ6م2أالصبيحي حسن

 45كيم 62188101م8.30-23/06/14397االحدكيم ناصر عبدهكيماسامة امامكيح6م3أ6م3أنفادي  ايمن

 44كيم 62287101م8.30-23/06/14397االحدكيم 6م3أ6م3أنفادي  ايمن

 44كيم 62212101م8.30-23/06/14397االحدكيم وسيم سعيدكيموليد السقافنبت6م4أ6م4أعطا ايمن

 44كيم 62301101م8.30-23/06/14397االحدكيم 6م4أ6م4أعبداللطيف اسامه

 44كيم 62185101م8.30-23/06/14397االحدكيم محمد عسلكيمجيالني شيخكيح6م1ب6م1بافسيسي أحمد

 48كيم 62284101م8.30-23/06/14397االحدكيم 6م1ب6م1بافسيسي أحمد

 46كيم 62141101م8.30-23/06/14397االحدكيم منير عبدكيممحمد هدهدنبت6م2ب6م2بالقحطانى سعد

 45كيم 62233101م8.30-23/06/14397االحدكيم 6م2ب6م2بالقحطانى سعد

 44كيم 62242101م8.30-23/06/14397االحدكيم ميودوكونيلكيمحمزة عضيباتكيح6م3ب6م3بالقحطانى سعد

 44كيم 62293101م8.30-23/06/14397االحدكيم 6م3ب6م3بالقحطانى سعد

 45كيم 62115101م8.30-23/06/14397االحدكيم محمد سعادة كيمميرا عبدالحميدكيم6م4ب6م4بهللا الضعيان ضيف

 45كيم 62206101م8.30-23/06/14397االحدكيم 6م4ب6م4بهللا الضعيان ضيف

 7كيم 20154101م8.30-23/06/14397االحدكيم 6م4ب6م4بهللا الضعيان ضيف

 9كيم 35952101م8.30-23/06/14397االحدكيم 6م4ب6م4بهللا الضعيان ضيف

 44كيم 62179101م8.30-23/06/14397االحدكيم اسالم نورنبتاسالم عبد السالم نبت4م148أأ4م146أأهبيله محمد

 41كيم 62182101م8.30-23/06/14397االحدكيم 4م148أأ4م146أأهبيله محمد

 32كيم 49942101م8.30-23/06/14397االحدكيم 4م148أأ4م146أأهبيله محمد

 14كيم 53168101م8.30-23/06/14397االحدكيم 4م148أأ4م146أأهبيله محمد

4م148أأ4م146أأناصرالعندس 7كيم 49957101م8.30-23/06/14397االحدكيم

4م148أأ4م146أأناصرالعندس 18كيم 53170101م8.30-23/06/14397االحدكيم

 44كيم 62130101م8.30-23/06/14397االحدكيم إيهاب شاويشكيمبشير المسوريكيم4م144أأ142أأالزقري نبيل

 38كيم 62161101م8.30-23/06/14397االحدكيم 4م144أأ142أأالزقري نبيل

 44كيم 62218101م8.30-23/06/14397االحدكيم 4م144أأ142أأالزقري نبيل
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 22كيم 37732101م8.30-23/06/14397االحدكيم 4م144أأ142أأالزقري نبيل

 43كيم 62209101م8.30-23/06/14397االحدكيم شبل صالح كيحمحمد طهنبت4م73أ41م72أ1عبدالستار أحمد

 45كيم 62252101م8.30-23/06/14397االحدكيم حسام الجودة حين محمد طرومنبت4م71أ41م70أ1الدعجانى خالد

 44كيم 62290101م8.30-23/06/14397االحدكيم حافظ نسيمكيمعبد الرحمن الولي نبت4م75أ41م74أ1عواق   طيب

 44كيم 62150101م8.30-23/06/14397االحدكيم خالد حساينحين محمد الحسن كيح4م96أ41م95أ1تيغزة عمار

 44كيم 62192101م8.30-23/06/14397االحدكيم سيك محمد كيمصالح العنسينبت4م100أ41م97أ1تيغزة عمار

 44كيم 62297101م8.30-23/06/14397االحدكيم صالح معوضة حين حبيب عبد الغنيكيح4م102أ41م101أ1الفكي عبدالرازق

 26كيم 45595101م8.30-23/06/14397االحدكيم محمد الزيدينبت4م76أ1الفكي عبدالرازق

سامح عثمانكيم5م73أ1عبدالعزيزالغامدى 14كيم 20148101م8.30-23/06/14397االحدكيم

مالك نوازكيح5م71أ1عبدالعزيزالغامدى 23كيم 44889101م8.30-23/06/14397االحدكيم

محمد رضوان كيمعبدهللا ادمكيم5م79أ51م78أ1عبدالعزيزالواصل 44كيم 62236101م8.30-23/06/14397االحدكيم

مؤني علي كيم5م80أ51م79أ1عبدالعزيزالواصل 44كيم 62249101م8.30-23/06/14397االحدكيم

 17كيم 53166101م8.30-23/06/14397االحدكيم جميل حمودحين 5م43ب1المرغنى عادل

 6كيم 46649101م8.30-23/06/14397االحدكيم 5م43ب1غانم محمد

 19كيم 53162101م8.30-23/06/14397االحدكيم احمد راضيحين 5م46ب1الورثان عبدالرحمن

 3كيم 20152101م8.30-23/06/14397االحدكيم 5م46ب1صديقى محمد

 19كيم 36603101م8.30-23/06/14397االحدكيم ايمن عبدالغفاركيم5م47ب1الصويلح عبدهللا

 9كيم 48445101م8.30-23/06/14397االحدكيم 5م47ب1الصويلح عبدهللا

 18كيم 36605101م8.30-23/06/14397االحدكيم األمين الحكيم حين 4م111أ1العنزى عبدهللا

 19كيم 36609101م8.30-23/06/14397االحدكيم 4م111أ1العنزى عبدهللا

 21كيم 49940101م8.30-23/06/14397االحدكيم ايوب القديميكيم4م113أ1القحطانى عبدهللا

 11كيم 37737101م8.30-23/06/14397االحدكيم 4م113أ1الدين النهدى عماد

بدر ثامركيمايمن عماريحين 4م40ب41م1/ 45ب1فهد الحارثى 20كيم 36607101م8.30-23/06/14397االحدكيم

4م40ب41م1/ 45ب1فهد الحارثى 15كيم 48550101م8.30-23/06/14397االحدكيم

مطيع مرشدحين محمود الحبيشيحين 6احتياط مالعبيدي/احمد توفيقالمشرفكيم 101م8.30-23/06/14397االحدش

سيد دانيشكيح4م21ب1كريم يوسف31كيم 119101م8.30-23/06/14397االحدكيم

محمد عزامكيم4م22ب1يوسف الدالهمة28كيم 148101م8.30-23/06/14397االحدكيم

أبو بكر المنصوب نبت4م23ب1كريم يوسف32كيم 156101م8.30-23/06/14397االحدكيم

محمد انصاري كيح4م26ب1يوسف الدالهمة31كيم 160101م8.30-23/06/14397االحدكيم

زاهد خانكيح4م27ب311كيم 162101م8.30-23/06/14397االحدكيم

4م40ب1احمد الشمري15كيم 166101م8.30-23/06/14397االحدكيم

وليد هيالنحين وليد الدهمشحين 6احتياط مالعبيدي/احمد توفيقالمشرفكيم 101م8.30-23/06/14397االحدكيم

 22ريض 32337106م8.30-24/06/14397االثنينريض خالد نوارريض4م21ب1صدراوى حسين

 25ريض 20490106م8.30-24/06/14397االثنينريض سامي سيفريض4م22ب1صدراوى حسين

 28ريض 20485106م8.30-24/06/14397االثنينريض سنجيفريض4م23ب1صدراوى حسين

عاطف محمودريض4م26ب1المنجى بالل 15ريض 20122106م8.30-24/06/14397االثنينريض

 17ريض 49978106م8.30-24/06/14397االثنينريض 4م26ب1بت رضوان

 12ريض 20124106م8.30-24/06/14397االثنينريض وائل مصطفىريض4م27ب1جي ام تي

 13ريض 20130106م8.30-24/06/14397االثنينريض 4م27ب1جي ام تي

 14ريض 20126106م8.30-24/06/14397االثنينريض عبد الكريم الرزاقيحين 4م28ب1بشار عماد

 17ريض 20128106م8.30-24/06/14397االثنينريض 4م28ب1بشار عماد

عصام الشعيبيحين 4م95أ1مباريزغارييف 33ريض 49980106م8.30-24/06/14397االثنينريض

شلقامي عصامنبت4م96أ1مباريزغارييف 34ريض 20537106م8.30-24/06/14397االثنينريض

 36ريض 32339106م8.30-24/06/14397االثنينريض معصوم رضا كيم4م97أ1الغامدى محمد

 19ريض 20539106م8.30-24/06/14397االثنينريض علي الجعيمالنيحين 4م100أ1الشرفى الدين نجم

 22ريض 20483106م8.30-24/06/14397االثنينريض عبد الكريم غيالننبت4م101أ1الشرفى الدين نجم

 21ريض 49976106م8.30-24/06/14397االثنينريض هاني الحميديريضعبدالرحيم حمدانريض6م4أ6م4أجلو احمد

 33ريض 20481106م8.30-24/06/14397االثنينريض 6م4أ6م4أجلو احمد

 4ريض 48441106م8.30-24/06/14397االثنينريض 6م4أ6م4أبشر مصطفى
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 10ريض 49974106م8.30-24/06/14397االثنينريض 6م4أ6م4أعالم محفوظ

خالد طنشريضأنور النجارريض4م30ب41احتياط ممرتضى/ حازم المشرفريض 106م8.30-24/06/14397االثنينش

 17ريض 14660200م8.30-24/06/14397االثنينريض عبدالباسط العدينيكيمعبدالعظيم حامدريض6م3أ6م3أالبوصيرى محمد

6م3أ6م3أفتحي بوزفور 25ريض 20573200م8.30-24/06/14397االثنينريض

6م3أ6م3أفتحي بوزفور 20ريض 32347200م8.30-24/06/14397االثنينريض

 15ريض 32349200م8.30-24/06/14397االثنينريض 6م3أ6م3أطالبى   مالك

شعبان رشديحين يحيى شطب حين 6احتياط مريض 200م8.30-24/06/14397االثنينريض

 42ريض 5503203م8.30-24/06/14397االثنينريض فهد نصر حين فاروق الشرمانيريض6م1ب6م1بجلو احمد

 47ريض 20466203م8.30-24/06/14397االثنينريض 6م1ب6م1بجلو احمد

 44ريض 5487203م8.30-24/06/14397االثنينريض فواز العتيبيريض6م2ب6م2بدشموخ شريف

 39ريض 15829203م8.30-24/06/14397االثنينريض 6م2ب6م2بدشموخ شريف

 17ريض 20450203م8.30-24/06/14397االثنينريض المانع عادلنبتمبروك الشرفيحين 6م3ب6م3بعالم محفوظ

 35ريض 20454203م8.30-24/06/14397االثنينريض 6م3ب6م3بعالم محفوظ

 37ريض 20459203م8.30-24/06/14397االثنينريض 6م3ب6م3بعالم محفوظ

 42ريض 20448203م8.30-24/06/14397االثنينريض ليوناردنبتلطفي جالليريض6م4ب6م4بالهاشمى نبيل

 42ريض 47859203م8.30-24/06/14397االثنينريض 6م4ب6م4بالهاشمى نبيل

 41ريض 20456203م8.30-24/06/14397االثنينريض محمد مارسحين محمد أبوالريشريض6م1أ6م1أسديقي اخالق

 39ريض 20461203م8.30-24/06/14397االثنينريض 6م1أ6م1أسديقي اخالق

 31ريض 20452203م8.30-24/06/14397االثنينريض محمد الشيخ نبتمحمد عبدالسميعريض6م2أ6م2أسديقي اخالق

 15ريض 5491203م8.30-24/06/14397االثنينريض 6م2أ6م2أبونخل مسعود

 28ريض 20446203م8.30-24/06/14397االثنينريض 6م2أ6م2أبونخل مسعود

6م2أ6م2أعبداللطيف لعراجى 20ريض 47863203م8.30-24/06/14397االثنينريض

 24ريض 57022201م8.30-25/06/14397الثالثاءريض عبدالرحمن عزتكيمعارف االدريسينبت6م3أ6م3أقديرى   محمد

 5ريض 451201م8.30-25/06/14397الثالثاءريض 6م3أ6م3أدملخي مصطفى

 20ريض 47689201م8.30-25/06/14397الثالثاءريض 6م3أ6م3أقديرى   محمد

عوض الشمراني المشرفريض 201م8.30-25/06/14397الثالثاءش

 35ريض 20561244م8.30-25/06/14397الثالثاءريض محمد عليكيمابراهيم الدويغريريض6م1ب6م1بعلوى احمد

 34ريض 42466244م8.30-25/06/14397الثالثاءريض 6م1ب6م1بعلوى احمد

 38ريض 48388244م8.30-25/06/14397الثالثاءريض ميرا عبدالحميدكيمأنور النجارريض6م2ب6م2بجلو احمد

6م2ب6م2بالمنجى بالل 10ريض 20557244م8.30-25/06/14397الثالثاءريض

6م2ب6م2بالمنجى بالل 28ريض 34767244م8.30-25/06/14397الثالثاءريض

 30ريض 20563244م8.30-25/06/14397الثالثاءريض إيهاب شاويشكيمحمد الخريجيريض6م3ب6م3بالبوصيرى محمد

 17ريض 37839244م8.30-25/06/14397الثالثاءريض 6م3ب6م3بالبوصيرى محمد

 33ريض 13702244م8.30-25/06/14397الثالثاءريض محمود الحبيشيحين خالد طنشريض6م4ب6م4بالزهيرى محمد

 37ريض 20569244م8.30-25/06/14397الثالثاءريض 6م4ب6م4بالزهيرى محمد

 45ريض 5577244م8.30-25/06/14397الثالثاءريض كمال الدين عمركيمهشام سامحنبت6م1أ6م1أاليزيدى منصور

 26ريض 20555244م8.30-25/06/14397الثالثاءريض 6م1أ6م1أاليزيدى منصور

 27ريض 20565244م8.30-25/06/14397الثالثاءريض كريشنان راجانبتمصطفى عبد المقصود حين 6م2أ6م2أالالذقاني وليد

 41ريض 50634244م8.30-25/06/14397الثالثاءريض 6م2أ6م2أالالذقاني وليد

عبدالعظيم حامدريضسامي سيفريض6احتياط ممشعل الرشيديالمشرفريض 244م8.30-25/06/14397الثالثاءش

 19ريض 48876131م8.30-26/06/14397االربعاءريض عبدالرحيم حمدانريضسامي سيفريض4م96أ41م95أ1الشنيفي يوسف

 18ريض 49948131م8.30-26/06/14397االربعاءريض 4م96أ41م95أ1الشنيفي يوسف

 13ريض 441131م8.30-26/06/14397االربعاءريض 4م96أ41م95أ1السلمان سلمان

 10ريض 531343م8.30-26/06/14397االربعاءريض 4م96أ41م95أ1السلمان سلمان

ريض

 35ريض 5586254م8.30-26/06/14397االربعاءريض ماجد شدادكيمخالد نوارريض6م1ب6م1ببت رضوان

 36ريض 53172254م8.30-26/06/14397االربعاءريض 6م1ب6م1ببت رضوان

 30ريض 5582254م8.30-26/06/14397االربعاءريض عثمان حسننبتسنجيفريض6م2ب6م2بعبيدات سليم
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الشهرية االختبارات (382) الثاني الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2مراقب  1مراقب 2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالمقررالشعبةالوقتالتاريخاليومقسم

 32ريض 5591254م8.30-26/06/14397االربعاءريض 6م2ب6م2بعبيدات سليم

 36ريض 5598254م8.30-26/06/14397االربعاءريض مبروك صالحكيمعاطف محمودريض6م3ب6م3بحمده بن محمد

 36ريض 53174254م8.30-26/06/14397االربعاءريض 6م3ب6م3بحمده بن محمد

 44ريض 34769254م8.30-26/06/14397االربعاءريض مطيع مرشدحين محمد جعفركيم6م4ب6م4بحمده بن محمد

لطفي جالليريضفاروق الشرمانيريض6احتياط معوض الشمراني/ حازم المشرفريض 254م8.30-26/06/14397االربعاءش

 12ريض 32130352م8.30-26/06/14397االربعاءريض 6م4ب6م4بحمده بن محمد

ريض

 16حين 30398103م8.30-26/06/14397االربعاءحين عبد هللا العيدان حين خالد المقرن حين 6م3أ6م3أالغانم خالد

 19حين 30675103م8.30-26/06/14397االربعاءحين 6م3أ6م3أالغانم خالد

 20حين 53940103م8.30-26/06/14397االربعاءحين 6م3أ6م3أالواصل صالح

 9حين 46684103م8.30-26/06/14397االربعاءحين وليد الدهمشحين خالد المحسن حين 6م4أ6م4أالعنزى خالد

 18حين 35335103م8.30-26/06/14397االربعاءحين 6م4أ6م4أالرفاعى عبدالواحد

 26حين 37793103م8.30-26/06/14397االربعاءحين 6م4أ6م4أالرفاعى عبدالواحد

احمد العبيدي/احمد توفيقالمشرفحين 103م8.30-26/06/14397االربعاءش

 43احص 30178105م8.30-27/06/14397الخميساحص احمد الهسياحصعماد إبراهيماحص4م148أأ4م146أأمحروس طارق

 27احص 47698105م8.30-27/06/14397الخميساحص 4م148أأ4م146أأبنور  محمد خالد

 26احص 57020105م8.30-27/06/14397الخميساحص وليد هيالنحين حكيم مساعد جيو 4م144أأ4م144أأقايد محمد

 10احص 62086109م8.30-27/06/14397الخميساحص جالل فارعنبتعزيز افتابجيو 4م142أأ4م142أأبنور خالد

 12احص 62104109م8.30-27/06/14397الخميساحص 4م142أأبنور خالد

صالح جميليالمشرفاحص 109م8.30-27/06/14397الخميسش

وضاح طشيشفيز حسن الشهرانيفيز 4م148أأمحسن ماضي 52فيز 1235971102-29/06/143910.30السبتفيز

 15فيز 12993102-29/06/143910.30السبتفيز امجاد مظهرفيز 4م146أأعبدالصبور محمد

 24فيز 1236632102-29/06/143910.30السبتفيز 4م146أأعبدالصبور محمد

فيز

 7فيز 1232061111-29/06/143910.30السبتفيز طالل الشمريفيز 4م27ب1عبدهللا احمد

 15فيز 1248592111-29/06/143910.30السبتفيز 4م27ب1عبدهللا احمد

احمد توفيقالمشرففيز 12111-29/06/143910.30السبتش

 16ريض 0216689104-29/06/143912.30السبتريض فاروق الشرمانيريضعبدالعظيم حامدريض6م3أ6م3أصدراوى حسين

 13ريض 022104104-29/06/143912.30السبتريض 6م3أ6م3أالفاضل طارق

 15ريض 0216687104-29/06/143912.30السبتريض 6م3أ6م3أقديرى   محمد

 7ريض 0237802104-29/06/143912.30السبتريض 6م3أ6م3أقديرى   محمد

 7ريض 024308104-29/06/143912.30السبتريض 6م3أ6م3أالغامدى محمد

 6ريض 0250681104-29/06/143912.30السبتريض 6م3أ6م3أبونخل مسعود

 19ريض 028323104-29/06/143912.30السبتريض 6م3أ6م3أدملخي مصطفى

عوض الشمراني المشرفريض 02104-29/06/143912.30السبتش

 36ريض 0237215107-29/06/143912.30السبتريض لطفي جالليريضفواز العتيبيريض6م4أ6م4أبوعزيز المنصف

6م4أ6م4أبندرالمطيرى 34ريض 0235257107-29/06/143912.30السبتريض

 7ريض 0235261107-29/06/143912.30السبتريض 6م4أ6م4أمحسن بندربن

6م4أ6م4أفتحي بوزفور 8ريض 0235253107-29/06/143912.30السبتريض

 33ريض 0235255107-29/06/143912.30السبتريض شاين كديكوناننبتسعيد الشلتونيجيو 6م2أ6م2أظفر خواجه

 27ريض 0235265107-29/06/143912.30السبتريض 6م2أ6م2أظفر خواجه

 24ريض 0250632107-29/06/143912.30السبتريض 6م2أ6م2أظفر خواجه

وائل مصطفىريض6احتياط ممشعل الرشيديالمشرفريض 02107-29/06/143912.30السبتش

 30ريض 0220543151-29/06/143912.30السبتريض محمد عبدالسميعريضمحمد أبوالريشريض6م1ب6م1ببوعزيز المنصف

 35ريض 0220545151-29/06/143912.30السبتريض 6م1ب6م1ببوعزيز المنصف

 30ريض 0220553151-29/06/143912.30السبتريض بندر المنقذينبتيحيى شطب حين 6م2ب6م2بالحلواني برهان

 31ريض 0232341151-29/06/143912.30السبتريض 6م2ب6م2بالحلواني برهان

انيس نظيرنبتايمن الغامدي حين 6م3ب6م3بعبداللطيف لعراجى 31ريض 0220547151-29/06/143912.30السبتريض

6م3ب6م3بعبداللطيف لعراجى 28ريض 0220549151-29/06/143912.30السبتريض
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الشهرية االختبارات (382) الثاني الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2مراقب  1مراقب 2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالمقررالشعبةالوقتالتاريخاليومقسم

 17ريض 0232343151-29/06/143912.30السبتريض 6م3ب6م3بشراري احمد

 42ريض 0220551151-29/06/143912.30السبتريض محمد عليكيممحمد عزامكيم6م4ب6م4ببودبوس يوسف

 33ريض 0232345151-29/06/143912.30السبتريض 6م4ب6م4ببودبوس يوسف

6احتياط ماحمد توفيق/ مرتضى المشرفريض 02151-29/06/143912.30السبتش

  23فيز 61484109م8.30-02/07/14397االثنينفيز نواف الطاسانفيز محمد المالكيفيز 6م1ب6م1بخان رشيد

 22فيز 61006109م8.30-02/07/14397االثنينفيز 6م1ب6م1بزاده وزير

6م1ب6م1باحمد عبدهللا 23فيز 61422109م8.30-02/07/14397االثنينفيز

 22فيز 60988109م8.30-02/07/14397االثنينفيز 6م1ب6م1بالعاقب ابراهيم

 40فيز 60994109م8.30-02/07/14397االثنينفيز زبن العيزريفيز سلطان الحميضيفيز 6م2ب6م2بالعاقب ابراهيم

 42فيز 61018109م8.30-02/07/14397االثنينفيز 6م2ب6م2بالعاقب ابراهيم

 17فيز 61010109م8.30-02/07/14397االثنينفيز 6م2ب6م2بالعاقب ابراهيم

 22فيز 61008109م8.30-02/07/14397االثنينفيز سيد منصورفيز سالم قايدفيز 6م3ب6م3بفاروق اكسوح

 43فيز 61012109م8.30-02/07/14397االثنينفيز 6م3ب6م3بفاروق اكسوح

6م3ب6م3بخالد قزار 24فيز 61024109م8.30-02/07/14397االثنينفيز

 43فيز 60992109م8.30-02/07/14397االثنينفيز حسن الشهرانيفيز صالح العوميفيز 6م4ب6م4بفاتح هللا امان

 43فيز 61020109م8.30-02/07/14397االثنينفيز 6م4ب6م4بفاتح هللا امان

محمد السبيعيفيز مجدي باجسير فيز 6م1أ6م1أاندرياس ليراس 40فيز 60996109م8.30-02/07/14397االثنينفيز

 21فيز 61002109م8.30-02/07/14397االثنينفيز 6م1أ6م1أعمران طيب

 22فيز 61004109م8.30-02/07/14397االثنينفيز 6م1أ6م1أعمران طيب

 42فيز 60990109م8.30-02/07/14397االثنينفيز عماد حمديفيز  ممدوح الجعافرةفيز 6م2أ6م2أليمبيسس فاسليس

 40فيز 60998109م8.30-02/07/14397االثنينفيز 6م2أ6م2أليمبيسس فاسليس

أحمد صالحفيز ايمن الخطيبفيز 6م3أ6م3أنيازمظهر 43فيز 61014109م8.30-02/07/14397االثنينفيز

6م3أ6م3أنيازمظهر 42فيز 61016109م8.30-02/07/14397االثنينفيز

 20فيز 60986109م8.30-02/07/14397االثنينفيز نصار عاصميفيز حمود عبد الغنيفيز 6م4أ6م4أبالنصيب نبيل

 25فيز 61022109م8.30-02/07/14397االثنينفيز 6م4أ6م4أبالنصيب نبيل

 21فيز 60984109م8.30-02/07/14397االثنينفيز إحتياط 6م4أ6م4أصالح عبدالحى

 21فيز 61000109م8.30-02/07/14397االثنينفيز القواتي6م4أ6م4أالقحطانى هادى

احمدمهروسةالمشرففيز 109م8.30-02/07/14397االثنينش

نواف الطاسانفيز محمد المالكيفيز 6م1ب6م1بابوبكرصديق 15فيز 20140103م8.30-03/07/14397الثالثاءفيز

6م1ب6م1بابوبكرصديق 26فيز 60861103م8.30-03/07/14397الثالثاءفيز

 19فيز 51103103م8.30-03/07/14397الثالثاءفيز 6م1ب6م1بالنجار احمد

 15فيز 20134103م8.30-03/07/14397الثالثاءفيز وضاح طشيش فيز طالل الشمريفيز 6م2ب6م2بالزهرانى خالد

 14فيز 32361103م8.30-03/07/14397الثالثاءفيز 6م2ب6م2بالقرنى سعد

 10فيز 20144103م8.30-03/07/14397الثالثاءفيز 6م2ب6م2بالهزاع عبدالعزيز

 20فيز 32357103م8.30-03/07/14397الثالثاءفيز 6م2ب6م2بالزير عبدهللا

 19فيز 20138103م8.30-03/07/14397الثالثاءفيز عزيز عبد هللافيز محمد السبيعيفيز 6م3ب6م3بالدريبى محمد

 21فيز 20142103م8.30-03/07/14397الثالثاءفيز 6م3ب6م3بالعائد محمد

 13فيز 48443103م8.30-03/07/14397الثالثاءفيز 6م3ب6م3بالعائد محمد

 21فيز 20136103م8.30-03/07/14397الثالثاءفيز محمد عثمانفيز امجاد مظهرفيز 6م4ب6م4بالحربى مشعل

 11فيز 32359103م8.30-03/07/14397الثالثاءفيز 6م4ب6م4بالحربى مشعل

 14فيز 36016103م8.30-03/07/14397الثالثاءفيز إحتياط 6م4ب6م4بمظهر نياز

عماد حمدي6م4ب6م4بسيف قايد13فيز 32355103م8.30-03/07/14397الثالثاءفيز

احمد مهروسةالمشرففيز 103م8.30-03/07/14397الثالثاءش

 5ريض 49946111م8.30-04/07/14397االربعاءريض وائل مصطفىريضهاني الحميديريض6م1ب6م1بشراري احمد

 18ريض 49950111م8.30-04/07/14397االربعاءريض 6م1ب6م1بشراري احمد

 32ريض 53086111م8.30-04/07/14397االربعاءريض 6م1ب6م1بعلوى احمد

 24ريض 30176111م8.30-04/07/14397االربعاءريض محمد عسلكيمشهيد االسالمكيم6م2ب6م2بالحلواني برهان

 26ريض 49961111م8.30-04/07/14397االربعاءريض 6م2ب6م2بالطيب حسن

 10ريض 53088111م8.30-04/07/14397االربعاءريض 6م2ب6م2بالطيب حسن
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الشهرية االختبارات (382) الثاني الدراسي الفصل والتقييم االختبارات وحدة العلوم كلية        

2مراقب  1مراقب 2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالمقررالشعبةالوقتالتاريخاليومقسم

 12ريض 35519111م8.30-04/07/14397االربعاءريض احمد قحطاننبتفيصل الركف حين 6م3ب6م3بعبيدات سليم

 8ريض 49944111م8.30-04/07/14397االربعاءريض 6م3ب6م3بعبيدات سليم

 41ريض 47707111م8.30-04/07/14397االربعاءريض 6م3ب6م3بالغامدى محمد

 12ريض 30574111م8.30-04/07/14397االربعاءريض محمود عبدهللاكيممحمد مصهبكيم6م4ب6م4بالفاضل طارق

 24ريض 48546111م8.30-04/07/14397االربعاءريض 6م4ب6م4بسليمان مراد

 8ريض 48548111م8.30-04/07/14397االربعاءريض 6م4ب6م4بسليمان مراد

 30ريض 30411111م8.30-04/07/14397االربعاءريض ابراهيم عزيزنبتابراهيم شحاته نبت6م1أ6م1أبشار عماد

 21ريض 30576111م8.30-04/07/14397االربعاءريض 6م1أ6م1أبشار عماد

محمد أبوالريشريضمحمد عبدالسميعريض6احتياط محازم حفناوي المشرفريض 111م8.30-04/07/14397االربعاءريض

 52بحث 30258100م8.30-09/07/14397االثنيناحص باسم القدسي جيو احمد الهسياحص6م1ب6م1بالشمرانى احمد

 57بحث 37834100م8.30-09/07/14397االثنيناحص حكيم مساعد جيو عماد إبراهيماحص6م2ب6م2بفول عبدالعزيز

 38احص 50677106م8.30-09/07/14397االثنيناحص عادل الجوهيجيو سعيد الشلتونيجيو 6م3ب6م3بالشيحه عبدهللا

 12احص 37751106م8.30-09/07/14397االثنيناحص 6م3ب6م3بالقريان محمد

 54احص 36874106م8.30-09/07/14397االثنيناحص  البدوي يحيىنبتاحمد الكومانيحين 6م4ب6م4بمنتصر ممدوح

صالح جميليالمشرفاحص 106م8.30-09/07/14397االثنينش

 50احص 51207100م8.30-11/07/14397االربعاءاحص وليد السقافنبتاحمد راضيحين 6م1ب6م1بالنفيسه ابراهيم

 28احص 37701100م8.30-11/07/14397االربعاءاحص محمد هدهدنبتاألمين الحكيم حين 6م2ب6م2بالقريان محمد

 28احص 45593100م8.30-11/07/14397االربعاءاحص 6م2ب6م2بالقريان محمد

 31احص 37699100م8.30-11/07/14397االربعاءاحص ايمن عبدالغفاركيماحمد جمعةكيم6م3ب6م3بمحروس طارق

 22احص 37703100م8.30-11/07/14397االربعاءاحص 6م3ب6م3بمنتصر ممدوح

 8احص 50679100م8.30-11/07/14397االربعاءاحص 6م3ب6م3بمنتصر ممدوح

 39احص 31357100م8.30-11/07/14397االربعاءاحص جيالني شيخكيحاسامة امامكيح6م4ب6م4بشراحيلي منصور

 47احص 48552100م8.30-11/07/14397االربعاءاحص 6م4ب6م4بشراحيلي منصور

بدر ثامركيمإيهاب شاويشكيم6احتياط مطارق محروسالمشرفاحص 100م8.30-11/07/14397االربعاءش

 45حين 61394109م8.30-15/07/14397االحدحين حمزة عضيباتكيحايوب القديميكيم6م1أ6م1أحسن افتخار

 38حين 60892109م8.30-15/07/14397االحدحين 6م1أ6م1أاحمد السيد

 20حين 60888109م8.30-15/07/14397االحدحين محمد طهنبتايمن عماريحين 6م2أ6م2أباري بالل

 43حين 60932109م8.30-15/07/14397االحدحين 6م2أ6م2أباري بالل

 40حين 60894109م8.30-15/07/14397االحدحين سيد دانيشكيحبدر ثامركيم5م80أ51م79أ1شاهد دكتور

 21حين 60906109م8.30-15/07/14397االحدحين 5م80أ51م79أ1شاهد دكتور

 44حين 60940109م8.30-15/07/14397االحدحين محمد طرومنبتجميل حمودحين 6م3أ6م3أعبدالوارث عبدالوهاب

 43حين 60934109م8.30-15/07/14397االحدحين 6م3أ6م3أعبيد حسام

 43حين 60936109م8.30-15/07/14397االحدحين شبل صالح كيحبشير المسوريكيم6م4أ6م4أالفرح  ابو محمد

 44حين 60942109م8.30-15/07/14397االحدحين 6م4أ6م4أالفرح  ابو محمد

 29حين 61388109م8.30-15/07/14397االحدحين األمين الحكيمحين حسام الجودة حين 6م1ب6م1بثاقب قيصر

 35حين 60920109م8.30-15/07/14397االحدحين 6م1ب6م1بثاقب قيصر

 24حين 61384109م8.30-15/07/14397االحدحين فاروق محمد محمد الحسن كيححافظ نسيمكيم6م2ب6م2ب 

 38حين 60914109م8.30-15/07/14397االحدحين فاروق محمد 6م2ب6م2ب 

 40حين 60902109م8.30-15/07/14397االحدحين محمد الشيخنبتخالد حساينحين 6م3ب6م3بطايع نائل

 42حين 60938109م8.30-15/07/14397االحدحين 6م3ب6م3بطايع نائل

 22حين 60912109م8.30-15/07/14397االحدحين حبيب عبد الغنيكيحسيك محمد كيم6م4ب6م4بمحمد نبيل

 40حين 60900109م8.30-15/07/14397االحدحين 6م4ب6م4بمحمد نبيل

 41حين 60904109م8.30-15/07/14397االحدحين محمد الزيدينبتصالح معوضة حين 5م78أ51م71أ1محمد اشرف

 20حين 60890109م8.30-15/07/14397االحدحين 5م78أ51م71أ1محمد اشرف

 21حين 60910109م8.30-15/07/14397االحدحين مالك نوازكيحسامح عثمانكيم5م13ب51م11ب1حزين وائل

 41حين 60898109م8.30-15/07/14397االحدحين 5م13ب51م11ب1حزين وائل

محمد جعفركيممبروك صالحكيم6احتياط ماحمد العبيدي/احمد توفيقالمشرفحين 109م8.30-15/07/14397االحدش

 13فيز 20410104م8.30-16/07/14397االثنينفيز  ممدوح الجعافرةفيز صالح العوميفيز 6م1أ6م1أعمران   طيب

 14فيز 32365104م8.30-16/07/14397االثنينفيز 6م1أ6م1أالسويدان حامد
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 24فيز 36018104م8.30-16/07/14397االثنينفيز 6م1أ6م1أشهاب محمد

 25فيز 35950104م8.30-16/07/14397االثنينفيز 6م1أ6م1أبركات ثابت

 21فيز 32363104م8.30-16/07/14397االثنينفيز حسن الشهرانيفيز أحمد صالحفيز 6م2أ6م2أالمحمدى ابوعزه

 34فيز 20422104م8.30-16/07/14397االثنينفيز 6م2أ6م2أحامد عمر

 26فيز 47857104م8.30-16/07/14397االثنينفيز 6م2أ6م2أحامد عمر

 21فيز 20585104م8.30-16/07/14397االثنينفيز زبن العيزريفيز حمود عبد الغنيفيز 6م3أ6م3أعبدول شاهد

 35فيز 20408104م8.30-16/07/14397االثنينفيز 6م3أ6م3أغنام مجدي

 27فيز 20418104م8.30-16/07/14397االثنينفيز 6م3أ6م3أغنام مجدي

 45فيز 20577104م8.30-16/07/14397االثنينفيز سيد منصورفيز سالم قايدفيز 6م4أ6م4أعبدالصبور محمد

 27فيز 20579104م8.30-16/07/14397االثنينفيز 6م4أ6م4أعبدالصبور محمد

 29فيز 20583104م8.30-16/07/14397االثنينفيز عزيز عبد هللافيز ايمن الخطيبفيز 6م1ب6م1بانور محمد

6م1ب6م1باشرف خاطر 27فيز 20404104م8.30-16/07/14397االثنينفيز

6م1ب6م1باشرف خاطر 24فيز 35946104م8.30-16/07/14397االثنينفيز

محمد عثمانفيز محمد المالكيفيز 6م2ب6م2بصالح السلمان 25فيز 20406104م8.30-16/07/14397االثنينفيز

6م2ب6م2بصالح السلمان 30فيز 20425104م8.30-16/07/14397االثنينفيز

 25فيز 35948104م8.30-16/07/14397االثنينفيز 6م2ب6م2بصالح عبدالحى

 41فيز 20581104م8.30-16/07/14397االثنينفيز محمد السبيعيفيز امجاد مظهرفيز 6م3ب6م3بالعضيب عبدهللا

 37فيز 20416104م8.30-16/07/14397االثنينفيز 6م3ب6م3بالظفيري عبدهللا

 31فيز 20420104م8.30-16/07/14397االثنينفيز نصار عاصميفيز عماد حمديفيز 6م4ب6م4بالظفيري عبدهللا

 29فيز 20575104م8.30-16/07/14397االثنينفيز 6م4ب6م4بالظفيري عبدهللا

 22فيز 20427104م8.30-16/07/14397االثنينفيز إحتياط 6م4ب6م4بالبريثن حمد

احمد مهروسةالمشرف

 29فيز 1059201م8.30-16/07/14397االثنينفيز نواف الطاسانفيز 4م1\45ب1العضيب عبدهللا

 22فيز 30381201م8.30-16/07/14397االثنينفيز سلطان الحميضيفيز 4م28ب1السويدان حامد

 25فيز 51116201م8.30-16/07/14397االثنينفيز حميد غيثانفيز 4م40ب1بالنصيب نبيل

احمد مهروسةالمشرفم8.30-16/07/14397االثنينش

 43فيز 30174101م8.30-17/07/14397الثالثاءفيز محمود القواتيفيز طالل الشمريفيز 6م1ب6م1بالطرابلسى حسين

 19فيز 35969101م8.30-17/07/14397الثالثاءفيز 6م1ب6م1بالطرابلسى حسين

 15فيز 49938101م8.30-17/07/14397الثالثاءفيز 6م1ب6م1بالطرابلسى حسين

 18فيز 4319101م8.30-17/07/14397الثالثاءفيز حميد غيثان فيز سالم قايدفيز 6م2ب6م2باالصبحى بندر

 9فيز 32861101م8.30-17/07/14397الثالثاءفيز 6م2ب6م2بداود ال سعد

 11فيز 46647101م8.30-17/07/14397الثالثاءفيز إحتياط 6م2ب6م2بداود ال سعد

 8فيز 37706101م8.30-17/07/14397الثالثاءفيز سيد منصور6م2ب6م2بالزامل محمد

 10فيز 47695101م8.30-17/07/14397الثالثاءفيز 6م2ب6م2بالزامل محمد

احمد مهروسةالمشرففيز 101م8.30-17/07/14397الثالثاءش

 12فيز 8325105م8.30-17/07/14397الثالثاءفيز صالح العوميفيز مجدي باجسير فيز 6م3ب6م3بالقحطاني محمد

 18فيز 2116105م8.30-17/07/14397الثالثاءفيز 6م3ب6م3بالغامدى سفر

 19فيز 35930105م8.30-17/07/14397الثالثاءفيز 6م3ب6م3بالغامدى سفر

 19فيز 35933105م8.30-17/07/14397الثالثاءفيز 6م3ب6م3بالغامدى سفر

فيز

عصام الشعيبيحين عبد الكريم الرزاقيحين 6م4ب6م4بسهيل الشابي 31ريك 54017361م8.30-17/07/14397الثالثاءريض

6م4بالمنصف بوعزيز 29ريض 30295207م8.30-17/07/14397الثالثاءريض

6م4بالمنصف بوعزيز 30ريض 55319207م8.30-17/07/14397الثالثاءريض

 43كيم 60972109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم مؤني علي كيمليوناردنبت6م1أ6م1أمبخوت يحيى

 44كيم 61407109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم 6م1أ6م1أالصبيحي حسن

 44كيم 60982109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم معصوم رضا كيمشلقامي عصامنبت6م2أ6م2أالفحام ايمن

 43كيم 60950109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم 6م2أ6م2أكرامه   اسامه
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 44كيم 60952109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم عبد الكريم غيالننبتعلي الجعيمالنيحين 6م3أ6م3أكرامه   اسامه

 40كيم 60956109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم 6م3أ6م3أكرامه   اسامه

محمد انصاري كيحعبدالباسط العدينيكيم6م4أ6م4أعاصم بركات 20كيم 60946109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم

6م4أ6م4أعاصم بركات 23كيم 60966109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم

6م4أ6م4أعاصم بركات 38كيم 60968109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم

 40كيم 60958109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم فهد نصر حين زاهد خانكيح6م1ب6م1بعبداللطيف اسامه

 42كيم 60978109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم 6م1ب6م1بعبداللطيف اسامه

عبدالرحمن عزتكيمعارف االدريسينبت6م2ب6م2بسالم الذياب 41كيم 60954109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم

6م2ب6م2بسالم الذياب 41كيم 60960109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم

 21كيم 60962109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم المانع عادلنبتمبروك الشرفيحين 6م3ب6م3بالتركى تركى

 21كيم 60964109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم 6م3ب6م3بالتركى تركى

 24كيم 61398109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم 6م3ب6م3بالعنزى عبدهللا

 43كيم 60974109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم محمد مارسحين عبدهللا ادمكيم6م4ب6م4بالعنزى عبدهللا

 20كيم 60944109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم 6م4ب6م4بالنويهى محمد

 38كيم 60948109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم 6م4ب6م4بالنويهى محمد

 35كيم 60970109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم محمد رضوان كيممحمد الشيخ نبت4م148أأ4م148أأالهمشري هاني

 43كيم 60976109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم 4م148أأ4م148أأالهمشري هاني

 44كيم 60980109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم هشام سامحنبتمحمود الحبيشيحين 4م146أأ4م146أأالشويمان سالم

 29كيم 61400109م8.30-18/07/14397االربعاءكيم 4م146أأ4م146أأالشويمان سالم

احمد جمعةكيمشعبان رشديحين 6احتياط مالطليحي/العبدالوهابالمشرفكيم 109م8.30-18/07/14397االربعاءش

 25ريض 15833204م8.30-19/07/14397الخميسريض ابراهيم الدويغريريض4م70أ1مسلوب السعيد

 10ريض 477204م8.30-19/07/14397الخميسريض مصطفى عبد المقصود حين أنور النجارريض4م72أ41م71أ1سالم الطيب حسن

 42ريض 5556204م8.30-19/07/14397الخميسريض 4م72أ41م71أ1سالم الطيب حسن

 43ريض 17001204م8.30-19/07/14397الخميسريض حمد الخريجيريض4م95أ1القرنى شعالن

 34ريض 37837204م8.30-19/07/14397الخميسريض ايوب القديميكيمكمال الدين عمركيم4م99أ41م96أ1القرنى شعالن

 34ريض 19352204م8.30-19/07/14397الخميسريض ماجد شدادكيم4م97أ1الهاشمى نبيل

 9ريض 15835204م8.30-19/07/14397الخميسريض مطيع مرشدحين 4م45/1ب1عبداللطيف مساعد

 18ريض 34763204م8.30-19/07/14397الخميسريض 4م45/1ب1عبداللطيف مساعد

 7ريض 20559204م8.30-19/07/14397الخميسريض 4م45/1ب1الصامت بسام

 25ريض 5522204م8.30-19/07/14397الخميسريض خالد طنشريض4م21ب1الشهرى منصور

 37ريض 5541204م8.30-19/07/14397الخميسريض عثمان حسننبت4م22ب1الشهرى منصور

 34ريض 5570204م8.30-19/07/14397الخميسريض سنجيفريضمبروك صالحكيم4م27ب41م26ب1دشموخ شريف

 34ريض 5552204م8.30-19/07/14397الخميسريض عبدالرحيم حمدانريضوليد الدهمشحين 4م113أ41م111أ1الدين نجم

ايمن عبدالغفاركيم4م30ب1عبد الرحمن الطليحيالمشرفريض 204م8.30-19/07/14397الخميسش

 15ريض 30435209م8.30-19/07/14397الخميسريض جالل فارعنبت4م28ب1دملخي مصطفى

 18ريض 42115209م8.30-19/07/14397الخميسريض 4م28ب1الحلواني برهان

ريض

 23كيح 128142101-21/07/143910.30السبتكيح محمد جعفركيم5م9ب1العميرى سلمان

 9كيح 1237740101-21/07/143910.30السبتكيح 5م9ب1العميرى سلمان

وليد هيالنحين 5م11ب1عبدالعزيز الجعفرى 10كيح 1249934101-21/07/143910.30السبتكيح

 20كيح 12612101-21/07/143910.30السبتكيح 5م11ب1العقيل ماجد

بندر المنقذينبت5م13ب1محمد الربع 13كيح 1249930101-21/07/143910.30السبتكيح

 8كيح 1236931101-21/07/143910.30السبتكيح 5م13ب1عمر ابوالقاسم

 5كيح 124165101-21/07/143910.30السبتكيح 5م13ب1داود محمد

مرتضالمشرفكيح 12101-21/07/143910.30السبتش

 21احص 1230300215-21/07/143910.30السبتاحص بشير المسوريكيمعماد إبراهيماحص4م144أأالقريان محمد

 31احص 1251209215-21/07/143910.30السبتاحص 4م144أأالقريان محمد

 19احص 1251420215-21/07/143910.30السبتاحص 4م144أأالجديدي وسام

احص
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يحيى شطب حين محمد عزامكيم4م74أ41م75أ1 رفيق العقاش45احص 1212211324-21/07/143910.30السبتاحص

ايمن الغامدي حين محمد عسلكيم4م72أ41م73أ1طارق محروس43احص 1232351324-21/07/143910.30السبتاحص

فيصل الركف حين اسالم نورنبت4م96أ41م95أ1 عبدالحكيم ابابطين42احص 1220591324-21/07/143910.30السبتاحص

انيس نظيرنبتمحمد عليكيم4م99أ41م97أ1 عبدالرحمن العنقرى42احص 125766324-21/07/143910.30السبتاحص

احمد قحطاننبتمحمد مصهبكيم4م113أ41م111أ1 عبدالرحمن العنقرى47احص 125788324-21/07/143910.30السبتاحص

عزيز افتابجيو احمد الهسياحص4م101أ41م100أ1محمد قايد41احص 1220593324-21/07/143910.30السبتاحص

اسالم عبد السالم نبتمحمود عبدهللاكيم4م40ب41م45/1ب1ممدوح منتصر43احص 1248400324-21/07/143910.30السبتاحص

ابراهيم شحاته نبتشهيد االسالمكيم4م49ب41م48ب1 منصور شراحيلي44احص 125759324-21/07/143910.30السبتاحص

منير عبدكيمابراهيم عزيزنبت4م22ب41م21ب1 منصور شراحيلي46احص 1220587324-21/07/143910.30السبتاحص

صالح العنسينبت4م22ب41م23ب1 منصور شراحيلي51احص 1231053324-21/07/143910.30السبتاحص

ناصر عبدهكيمأبو بكر المنصوب نبت4م27ب41م26ب1 منصور شراحيلي47احص 1235937324-21/07/143910.30السبتاحص

بون مورقاننبتعبد الرحمن الولي نبت4م41ب1وسام الجديدي38احص 125735324-21/07/143910.30السبتاحص

محمد سعادة كيموسيم سعيدكيم4م24ب41م28ب1وسام الجديدي49احص 125743324-21/07/143910.30السبتاحص

سامح عثمانكيمحافظ نسيمكيم4م30ب1احتياطجميلي/ طارق محروس المشرفاحص 12324-21/07/143910.30السبتش

امجاد مظهرفيز 4م27ب1بوراوي ايالهي 8فيز 0232059110-21/07/143912.30السبتفيز

4م27ب1بوراوي ايالهي 13فيز 0248590110-21/07/143912.30السبتفيز

فيز

بون مورقاننبتكريشنان راجانبت4م148أأمازن زين الدين 39عال 0230377201-21/07/143912.30السبتاحص

4م148أأمازن زين الدين 29عال 0257184201-21/07/143912.30السبتاحص

باسم القدسي جيو ميودوكونيلكيم4م146أأبرهان الحلواني20عال 0250672201-21/07/143912.30السبتاحص

4م146أأخاجا مصطفى24عال 0253837201-21/07/143912.30السبتاحص

محمد الحسن كيحعزيز افتابجيو 4م144أأمازن زين الدين 32عال 0230379202-21/07/143912.30السبتاحص

4م144أأرضوان بت 4عال 0257403202-21/07/143912.30السبتاحص

سيك محمد كيم4م30ب1احتياطاحتياطعال 02202-21/07/143912.30السبتش

 11كيم 62308101م8.30-22/07/14397االحدكيم احمد الكومانيحين عادل الجوهيجيو 6م1أ6م1أالدريس ابراهيم

 25كيم 20146101م8.30-22/07/14397االحدكيم 6م1أ6م1أالدريس ابراهيم

 13كيم 20150101م8.30-22/07/14397االحدكيم 6م1أ6م1أالدريس ابراهيم

 6كيم 49959101م8.30-22/07/14397االحدكيم 6م1أ6م1أالدريس ابراهيم

 11كيم 37735101م8.30-22/07/14397االحدكيم 6م1أ6م1أالعويس احمد

 21كيم 53164101م8.30-22/07/14397االحدكيم 6م1أ6م1أالعويس احمد

 42كيم 62215101م8.30-22/07/14397االحدكيم احمد جمعةكيم البدوي يحيىنبت6م2أ6م2أعويسي احمد

 44كيم 62239101م8.30-22/07/14397االحدكيم 6م2أ6م2أعويسي احمد

 5كيم 62351101م8.30-22/07/14397االحدكيم 6م2أ6م2أالصبيحي حسن

 45كيم 62188101م8.30-22/07/14397االحدكيم ناصر عبدهكيماسامة امامكيح6م3أ6م3أنفادي  ايمن

 44كيم 62287101م8.30-22/07/14397االحدكيم 6م3أ6م3أنفادي  ايمن

 44كيم 62212101م8.30-22/07/14397االحدكيم وسيم سعيدكيموليد السقافنبت6م4أ6م4أعطا ايمن

 44كيم 62301101م8.30-22/07/14397االحدكيم 6م4أ6م4أعبداللطيف اسامه

 44كيم 62185101م8.30-22/07/14397االحدكيم محمد عسلكيمجيالني شيخكيح6م1ب6م1بافسيسي أحمد

 48كيم 62284101م8.30-22/07/14397االحدكيم 6م1ب6م1بافسيسي أحمد

 46كيم 62141101م8.30-22/07/14397االحدكيم منير عبدكيممحمد هدهدنبت6م2ب6م2بالقحطانى سعد

 45كيم 62233101م8.30-22/07/14397االحدكيم 6م2ب6م2بالقحطانى سعد

 44كيم 62242101م8.30-22/07/14397االحدكيم ميودوكونيلكيمحمزة عضيباتكيح6م3ب6م3بالقحطانى سعد

 44كيم 62293101م8.30-22/07/14397االحدكيم 6م3ب6م3بالقحطانى سعد

 45كيم 62115101م8.30-22/07/14397االحدكيم محمد سعادة كيم ميرا عبدالحميدكيم6م4ب6م4بهللا الضعيان ضيف

 45كيم 62206101م8.30-22/07/14397االحدكيم 6م4ب6م4بهللا الضعيان ضيف

 7كيم 20154101م8.30-22/07/14397االحدكيم 6م4ب6م4بهللا الضعيان ضيف

 9كيم 35952101م8.30-22/07/14397االحدكيم 6م4ب6م4بهللا الضعيان ضيف

 44كيم 62179101م8.30-22/07/14397االحدكيم اسالم نورنبتاسالم عبد السالم نبت4م148أأ4م146أأهبيله محمد

 41كيم 62182101م8.30-22/07/14397االحدكيم 4م148أأ4م146أأهبيله محمد
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2مراقب  1مراقب 2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالمقررالشعبةالوقتالتاريخاليومقسم

 32كيم 49942101م8.30-22/07/14397االحدكيم 4م148أأ4م146أأهبيله محمد

 14كيم 53168101م8.30-22/07/14397االحدكيم 4م148أأ4م146أأهبيله محمد

4م148أأ4م146أأناصرالعندس 7كيم 49957101م8.30-22/07/14397االحدكيم

4م148أأ4م146أأناصرالعندس 18كيم 53170101م8.30-22/07/14397االحدكيم

 44كيم 62130101م8.30-22/07/14397االحدكيم إيهاب شاويشكيمبشير المسوريكيم4م144أأ142أأالزقري نبيل

 38كيم 62161101م8.30-22/07/14397االحدكيم 4م144أأ142أأالزقري نبيل

 44كيم 62218101م8.30-22/07/14397االحدكيم 4م144أأ142أأالزقري نبيل

 22كيم 37732101م8.30-22/07/14397االحدكيم 4م144أأ142أأالزقري نبيل

 43كيم 62209101م8.30-22/07/14397االحدكيم شبل صالح كيحمحمد طهنبت4م73أ41م72أ1عبدالستار أحمد

 45كيم 62252101م8.30-22/07/14397االحدكيم حسام الجودة حين محمد طرومنبت4م71أ41م70أ1الدعجانى خالد

 44كيم 62290101م8.30-22/07/14397االحدكيم حافظ نسيمكيمعبد الرحمن الولي نبت4م75أ41م74أ1عواق   طيب

 44كيم 62150101م8.30-22/07/14397االحدكيم خالد حساينحين محمد الحسن كيح4م96أ41م95أ1تيغزة عمار

 44كيم 62192101م8.30-22/07/14397االحدكيم سيك محمد كيمصالح العنسينبت4م100أ41م97أ1تيغزة عمار

 44كيم 62297101م8.30-22/07/14397االحدكيم صالح معوضة حين حبيب عبد الغنيكيح4م102أ41م101أ1الفكي عبدالرازق

 26كيم 45595101م8.30-22/07/14397االحدكيم محمد الزيدينبت4م76أ1الفكي عبدالرازق

سامح عثمانكيم5م73أ1عبدالعزيزالغامدى 14كيم 20148101م8.30-22/07/14397االحدكيم

مالك نوازكيح5م71أ1عبدالعزيزالغامدى 23كيم 44889101م8.30-22/07/14397االحدكيم

محمد رضوان كيمعبدهللا ادمكيم5م79أ51م78أ1عبدالعزيزالواصل 44كيم 62236101م8.30-22/07/14397االحدكيم

مؤني علي كيم5م80أ51م79أ1عبدالعزيزالواصل 44كيم 62249101م8.30-22/07/14397االحدكيم

 17كيم 53166101م8.30-22/07/14397االحدكيم جميل حمودحين 5م43ب1المرغنى عادل

 6كيم 46649101م8.30-22/07/14397االحدكيم 5م43ب1غانم محمد

 19كيم 53162101م8.30-22/07/14397االحدكيم احمد راضيحين 5م46ب1الورثان عبدالرحمن

 3كيم 20152101م8.30-22/07/14397االحدكيم 5م46ب1صديقى محمد

 19كيم 36603101م8.30-22/07/14397االحدكيم ايمن عبدالغفاركيم5م47ب1الصويلح عبدهللا

 9كيم 48445101م8.30-22/07/14397االحدكيم 5م47ب1الصويلح عبدهللا

 18كيم 36605101م8.30-22/07/14397االحدكيم األمين الحكيم حين 4م111أ1العنزى عبدهللا

 19كيم 36609101م8.30-22/07/14397االحدكيم 4م111أ1العنزى عبدهللا

 21كيم 49940101م8.30-22/07/14397االحدكيم ايوب القديميكيم4م113أ1القحطانى عبدهللا

 11كيم 37737101م8.30-22/07/14397االحدكيم 4م113أ1الدين النهدى عماد

بدر ثامركيمايمن عماريحين 4م40ب41م1/ 45ب1فهد الحارثى 20كيم 36607101م8.30-22/07/14397االحدكيم

4م40ب41م1/ 45ب1فهد الحارثى 15كيم 48550101م8.30-22/07/14397االحدكيم

عبدالباسط العدينيكيمشهيد االسالمكيم6احتياط مالطليحي/العبدالوهابالمشرفكيم 101م8.30-22/07/14397االحدش

سيد دانيشكيح4م21ب1كريم يوسف31كيم 119101م8.30-22/07/14397االحدكيم

محمد عزام كيم4م22ب1يوسف الدالهمة28كيم 148101م8.30-22/07/14397االحدكيم

أبو بكر المنصوب نبت4م23ب1كريم يوسف32كيم 156101م8.30-22/07/14397االحدكيم

محمد انصاري كيح4م26ب1يوسف الدالهمة31كيم 160101م8.30-22/07/14397االحدكيم

زاهد خانكيح4م27ب311كيم 162101م8.30-22/07/14397االحدكيم

4م40ب1احمد الشمري15كيم 166101م8.30-22/07/14397االحدكيم

ماجد شدادكيمعبدالرحمن عزتكيم6احتياط مكيم 101م8.30-22/07/14397االحد

 22ريض 32337106م8.30-23/07/14397االثنينريض خالد نوارريض4م21ب1صدراوى حسين

 25ريض 20490106م8.30-23/07/14397االثنينريض سامي سيفريض4م22ب1صدراوى حسين

 28ريض 20485106م8.30-23/07/14397االثنينريض سنجيفريض4م23ب1صدراوى حسين

عاطف محمودريض4م26ب1المنجى بالل 15ريض 20122106م8.30-23/07/14397االثنينريض

 17ريض 49978106م8.30-23/07/14397االثنينريض 4م26ب1بت رضوان

 12ريض 20124106م8.30-23/07/14397االثنينريض وائل مصطفىريض4م27ب1جي ام تي

 13ريض 20130106م8.30-23/07/14397االثنينريض 4م27ب1جي ام تي

 14ريض 20126106م8.30-23/07/14397االثنينريض عبد الكريم الرزاقيحين 4م28ب1بشار عماد

 17ريض 20128106م8.30-23/07/14397االثنينريض 4م28ب1بشار عماد

عصام الشعيبيحين 4م95أ1مباريزغارييف 33ريض 49980106م8.30-23/07/14397االثنينريض
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شلقامي عصامنبت4م96أ1مباريزغارييف 34ريض 20537106م8.30-23/07/14397االثنينريض

 36ريض 32339106م8.30-23/07/14397االثنينريض معصوم رضا كيم4م97أ1الغامدى محمد

 19ريض 20539106م8.30-23/07/14397االثنينريض علي الجعيمالنيحين 4م100أ1الشرفى الدين نجم

 22ريض 20483106م8.30-23/07/14397االثنينريض عبد الكريم غيالننبت4م101أ1الشرفى الدين نجم

 21ريض 49976106م8.30-23/07/14397االثنينريض هاني الحميديريضعبدالرحيم حمدانريض6م4أ6م4أجلو احمد

 33ريض 20481106م8.30-23/07/14397االثنينريض 6م4أ6م4أجلو احمد

 4ريض 48441106م8.30-23/07/14397االثنينريض 6م4أ6م4أبشر مصطفى

 10ريض 49974106م8.30-23/07/14397االثنينريض 6م4أ6م4أعالم محفوظ

كمال الدين عمركيمماجد شدادكيم4م30ب41احتياط مالعبيدي/احمد توفيقالمشرفريض 106م8.30-23/07/14397االثنينش

 17ريض 14660200م8.30-23/07/14397االثنينريض عبدالباسط العدينيكيمعبدالعظيم حامدريض6م3أ6م3أالبوصيرى محمد

6م3أ6م3أفتحي بوزفور 25ريض 20573200م8.30-23/07/14397االثنينريض

6م3أ6م3أفتحي بوزفور 20ريض 32347200م8.30-23/07/14397االثنينريض

 15ريض 32349200م8.30-23/07/14397االثنينريض 6م3أ6م3أطالبى   مالك

محمد مصهبكيممحمد رضوان كيم6احتياط مالعبيدي/احمد توفيقالمشرفريض 200م8.30-23/07/14397االثنينش

 42ريض 5503203م8.30-23/07/14397االثنينريض فهد نصر حين فاروق الشرمانيريض6م1ب6م1بجلو احمد

 47ريض 20466203م8.30-23/07/14397االثنينريض 6م1ب6م1بجلو احمد

 44ريض 5487203م8.30-23/07/14397االثنينريض فواز العتيبيريض6م2ب6م2بدشموخ شريف

 39ريض 15829203م8.30-23/07/14397االثنينريض 6م2ب6م2بدشموخ شريف

 17ريض 20450203م8.30-23/07/14397االثنينريض المانع عادلنبتمبروك الشرفيحين 6م3ب6م3بعالم محفوظ

 35ريض 20454203م8.30-23/07/14397االثنينريض 6م3ب6م3بعالم محفوظ

 37ريض 20459203م8.30-23/07/14397االثنينريض 6م3ب6م3بعالم محفوظ

 42ريض 20448203م8.30-23/07/14397االثنينريض ليوناردنبتلطفي جالليريض6م4ب6م4بالهاشمى نبيل

 42ريض 47859203م8.30-23/07/14397االثنينريض 6م4ب6م4بالهاشمى نبيل

 41ريض 20456203م8.30-23/07/14397االثنينريض محمد مارسحين محمد أبوالريشريض6م1أ6م1أسديقي اخالق

 39ريض 20461203م8.30-23/07/14397االثنينريض 6م1أ6م1أسديقي اخالق

 31ريض 20452203م8.30-23/07/14397االثنينريض شاين كديكوناننبتمحمد عبدالسميعريض6م2أ6م2أسديقي اخالق

 15ريض 5491203م8.30-23/07/14397االثنينريض 6م2أ6م2أبونخل مسعود

 28ريض 20446203م8.30-23/07/14397االثنينريض 6م2أ6م2أبونخل مسعود

6م2أ6م2أعبداللطيف لعراجى 20ريض 47863203م8.30-23/07/14397االثنينريض

مؤني علي كيممحمود عبدهللاكيم6احتياط محازم حفناوي المشرف ريض 203م8.30-23/07/14397االثنينش

 24ريض 57022201م8.30-24/07/14397الثالثاءريض عبدالرحمن عزتكيمعارف االدريسينبت6م3أ6م3أقديرى   محمد

 5ريض 451201م8.30-24/07/14397الثالثاءريض 6م3أ6م3أدملخي مصطفى

 20ريض 47689201م8.30-24/07/14397الثالثاءريض 6م3أ6م3أقديرى   محمد

ريض

 35ريض 20561244م8.30-24/07/14397الثالثاءريض محمد عليكيمابراهيم الدويغريريض6م1ب6م1بعلوى احمد

 34ريض 42466244م8.30-24/07/14397الثالثاءريض 6م1ب6م1بعلوى احمد

 38ريض 48388244م8.30-24/07/14397الثالثاءريض ميرا عبدالحميدكيمأنور النجارريض6م2ب6م2بجلو احمد

6م2ب6م2بالمنجى بالل 10ريض 20557244م8.30-24/07/14397الثالثاءريض

6م2ب6م2بالمنجى بالل 28ريض 34767244م8.30-24/07/14397الثالثاءريض

 30ريض 20563244م8.30-24/07/14397الثالثاءريض إيهاب شاويشكيمحمد الخريجيريض6م3ب6م3بالبوصيرى محمد

 17ريض 37839244م8.30-24/07/14397الثالثاءريض 6م3ب6م3بالبوصيرى محمد

 33ريض 13702244م8.30-24/07/14397الثالثاءريض محمود الحبيشيحين خالد طنشريض6م4ب6م4بالزهيرى محمد

 37ريض 20569244م8.30-24/07/14397الثالثاءريض 6م4ب6م4بالزهيرى محمد

 45ريض 5577244م8.30-24/07/14397الثالثاءريض كمال الدين عمركيمهشام سامحنبت6م1أ6م1أاليزيدى منصور

 26ريض 20555244م8.30-24/07/14397الثالثاءريض 6م1أ6م1أاليزيدى منصور

 27ريض 20565244م8.30-24/07/14397الثالثاءريض كريشنان راجانبتمصطفى عبد المقصود حين 6م2أ6م2أالالذقاني وليد

 41ريض 50634244م8.30-24/07/14397الثالثاءريض 6م2أ6م2أالالذقاني وليد

منير عبدكيممعصوم رضا كيم6احتياط ممرتضى/مشعل الرشيديالمشرفريض 244م8.30-24/07/14397الثالثاءش

 19ريض 48876131م8.30-25/07/14397االربعاءريض عبدالرحيم حمدانريضسامي سيفريض4م96أ41م95أ1الشنيفي يوسف
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 18ريض 49948131م8.30-25/07/14397االربعاءريض 4م96أ41م95أ1الشنيفي يوسف

 13ريض 441131م8.30-25/07/14397االربعاءريض 4م96أ41م95أ1السلمان سلمان

 10ريض 531343م8.30-25/07/14397االربعاءريض 4م96أ41م95أ1السلمان سلمان

ريض

 35ريض 5586254م8.30-25/07/14397االربعاءريض ماجد شدادكيمخالد نوارريض6م1ب6م1ببت رضوان

 36ريض 53172254م8.30-25/07/14397االربعاءريض 6م1ب6م1ببت رضوان

 30ريض 5582254م8.30-25/07/14397االربعاءريض عثمان حسننبتسنجيفريض6م2ب6م2بعبيدات سليم

 32ريض 5591254م8.30-25/07/14397االربعاءريض 6م2ب6م2بعبيدات سليم

 36ريض 5598254م8.30-25/07/14397االربعاءريض مبروك صالحكيمعاطف محمودريض6م3ب6م3بحمده بن محمد

 36ريض 53174254م8.30-25/07/14397االربعاءريض 6م3ب6م3بحمده بن محمد

 44ريض 34769254م8.30-25/07/14397االربعاءريض مطيع مرشدحين محمد جعفركيم6م4ب6م4بحمده بن محمد

ناصر عبدهكيمميرا عبدالحميدكيم6احتياط ماحمد توفيقالمشرفريض 254م8.30-25/07/14397االربعاءش

 12ريض 32130352م8.30-25/07/14397االربعاءريض 6م4ب6م4بحمده بن محمد

ريض

 16حين 30398103م8.30-25/07/14397االربعاءحين عبد هللا العيدان حين خالد المقرن حين 6م3أ6م3أالغانم خالد

 19حين 30675103م8.30-25/07/14397االربعاءحين 6م3أ6م3أالغانم خالد

 20حين 53940103م8.30-25/07/14397االربعاءحين 6م3أ6م3أالواصل صالح

 9حين 46684103م8.30-25/07/14397االربعاءحين وليد الدهمشحين خالد المحسن حين 6م4أ6م4أالعنزى خالد

 18حين 35335103م8.30-25/07/14397االربعاءحين 6م4أ6م4أالرفاعى عبدالواحد

 26حين 37793103م8.30-25/07/14397االربعاءحين 6م4أ6م4أالرفاعى عبدالواحد

احمد العبيدي/احمد توفيقالمشرفحين 103م8.30-25/07/14397االربعاءش

 43احص 30178105م8.30-26/07/14397الخميساحص احمد الهسياحصعماد إبراهيماحص4م148أأ4م146أأمحروس طارق

 27احص 47698105م8.30-26/07/14397الخميساحص 4م148أأ4م146أأبنور  محمد خالد

 26احص 57020105م8.30-26/07/14397الخميساحص وليد هيالنحين حكيم مساعد جيو 4م144أأ4م144أأقايد محمد

 10احص 62086109م8.30-26/07/14397الخميساحص جالل فارعنبتعزيز افتابجيو 4م142أأ4م142أأبنور خالد

 12احص 62104109م8.30-26/07/14397الخميساحص 4م142أأبنور خالد

مشعل الرشيديالمشرفاحص 109م8.30-26/07/14397الخميسش

وضاح طشيشفيز حسن الشهرانيفيز 4م148أأمحسن ماضي 52فيز 1235971102-28/07/143910.30السبتفيز

 15فيز 12993102-28/07/143910.30السبتفيز امجاد مظهرفيز 4م146أأعبدالصبور محمد

 24فيز 1236632102-28/07/143910.30السبتفيز 4م146أأعبدالصبور محمد

فيز

 7فيز 1232061111-28/07/143910.30السبتفيز طالل الشمريفيز 4م27ب1عبدهللا احمد

 15فيز 1248592111-28/07/143910.30السبتفيز 4م27ب1عبدهللا احمد

احمد توفيقالمشرففيز 12111-28/07/143910.30السبتش

 16ريض 0216689104-28/07/143912.30السبتريض فاروق الشرمانيريضعبدالعظيم حامدريض6م3أ6م3أصدراوى حسين

 13ريض 022104104-28/07/143912.30السبتريض 6م3أ6م3أالفاضل طارق

 15ريض 0216687104-28/07/143912.30السبتريض 6م3أ6م3أقديرى   محمد

 7ريض 0237802104-28/07/143912.30السبتريض 6م3أ6م3أقديرى   محمد

 7ريض 024308104-28/07/143912.30السبتريض 6م3أ6م3أالغامدى محمد

 6ريض 0250681104-28/07/143912.30السبتريض 6م3أ6م3أبونخل مسعود

 19ريض 028323104-28/07/143912.30السبتريض 6م3أ6م3أدملخي مصطفى

مرتضىالمشرفريض 02104-28/07/143912.30السبتش

 36ريض 0237215107-28/07/143912.30السبتريض لطفي جالليريضفواز العتيبيريض6م4أ6م4أبوعزيز المنصف

6م4أ6م4أبندرالمطيرى 34ريض 0235257107-28/07/143912.30السبتريض

 7ريض 0235261107-28/07/143912.30السبتريض 6م4أ6م4أمحسن بندربن

6م4أ6م4أفتحي بوزفور 8ريض 0235253107-28/07/143912.30السبتريض

 33ريض 0235255107-28/07/143912.30السبتريض شاين كديكوناننبتسعيد الشلتونيجيو 6م2أ6م2أظفر خواجه

 27ريض 0235265107-28/07/143912.30السبتريض 6م2أ6م2أظفر خواجه

 24ريض 0250632107-28/07/143912.30السبتريض 6م2أ6م2أظفر خواجه
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احمد توفيقالمشرفريض 02107-28/07/143912.30السبتش

 30ريض 0220543151-28/07/143912.30السبتريض محمد عبدالسميعريضمحمد أبوالريشريض6م1ب6م1ببوعزيز المنصف

 35ريض 0220545151-28/07/143912.30السبتريض 6م1ب6م1ببوعزيز المنصف

 30ريض 0220553151-28/07/143912.30السبتريض بندر المنقذينبتيحيى شطب حين 6م2ب6م2بالحلواني برهان

 31ريض 0232341151-28/07/143912.30السبتريض 6م2ب6م2بالحلواني برهان

انيس نظيرنبتايمن الغامدي حين 6م3ب6م3بعبداللطيف لعراجى 31ريض 0220547151-28/07/143912.30السبتريض

6م3ب6م3بعبداللطيف لعراجى 28ريض 0220549151-28/07/143912.30السبتريض

 17ريض 0232343151-28/07/143912.30السبتريض 6م3ب6م3بشراري احمد

 42ريض 0220551151-28/07/143912.30السبتريض محمد عليكيممحمد عزامكيم6م4ب6م4ببودبوس يوسف

 33ريض 0232345151-28/07/143912.30السبتريض 6م4ب6م4ببودبوس يوسف

احمد العبيديالمشرفريض 02151-28/07/143912.30السبتش

  23فيز 61484109م8.30-30/07/14397االثنينفيز نواف الطاسانفيز محمد المالكيفيز 6م1ب6م1بخان رشيد

 22فيز 61006109م8.30-30/07/14397االثنينفيز 6م1ب6م1بزاده وزير

6م1ب6م1باحمد عبدهللا 23فيز 61422109م8.30-30/07/14397االثنينفيز

 22فيز 60988109م8.30-30/07/14397االثنينفيز 6م1ب6م1بالعاقب ابراهيم

 40فيز 60994109م8.30-30/07/14397االثنينفيز زبن العيزريفيز سلطان الحميضيفيز 6م2ب6م2بالعاقب ابراهيم

 42فيز 61018109م8.30-30/07/14397االثنينفيز 6م2ب6م2بالعاقب ابراهيم

 17فيز 61010109م8.30-30/07/14397االثنينفيز 6م2ب6م2بالعاقب ابراهيم

 22فيز 61008109م8.30-30/07/14397االثنينفيز سيد منصورفيز سالم قايدفيز 6م3ب6م3بفاروق اكسوح

 43فيز 61012109م8.30-30/07/14397االثنينفيز 6م3ب6م3بفاروق اكسوح

6م3ب6م3بخالد قزار 24فيز 61024109م8.30-30/07/14397االثنينفيز

 43فيز 60992109م8.30-30/07/14397االثنينفيز حسن الشهرانيفيز صالح العوميفيز 6م4ب6م4بفاتح هللا امان

 43فيز 61020109م8.30-30/07/14397االثنينفيز 6م4ب6م4بفاتح هللا امان

محمد السبيعيفيز مجدي باجسير فيز 6م1أ6م1أاندرياس ليراس 40فيز 60996109م8.30-30/07/14397االثنينفيز

 21فيز 61002109م8.30-30/07/14397االثنينفيز 6م1أ6م1أعمران طيب

 22فيز 61004109م8.30-30/07/14397االثنينفيز 6م1أ6م1أعمران طيب

 42فيز 60990109م8.30-30/07/14397االثنينفيز عماد حمديفيز  ممدوح الجعافرةفيز 6م2أ6م2أليمبيسس فاسليس

 40فيز 60998109م8.30-30/07/14397االثنينفيز 6م2أ6م2أليمبيسس فاسليس

أحمد صالحفيز ايمن الخطيبفيز 6م3أ6م3أنيازمظهر 43فيز 61014109م8.30-30/07/14397االثنينفيز

6م3أ6م3أنيازمظهر 42فيز 61016109م8.30-30/07/14397االثنينفيز

 20فيز 60986109م8.30-30/07/14397االثنينفيز نصار عاصميفيز حمود عبد الغنيفيز 6م4أ6م4أبالنصيب نبيل

 25فيز 61022109م8.30-30/07/14397االثنينفيز 6م4أ6م4أبالنصيب نبيل

 21فيز 60984109م8.30-30/07/14397االثنينفيز إحتياط 6م4أ6م4أصالح عبدالحى

 21فيز 61000109م8.30-30/07/14397االثنينفيز القواتي6م4أ6م4أالقحطانى هادى

احمد مهروسةالمشرففيز 109م8.30-30/07/14397االثنينش

نواف الطاسانفيز محمد المالكيفيز 6م1ب6م1بابوبكرصديق 15فيز 20140103م8.30-01/08/14397الثالثاءفيز

6م1ب6م1بابوبكرصديق 26فيز 60861103م8.30-01/08/14397الثالثاءفيز

 19فيز 51103103م8.30-01/08/14397الثالثاءفيز 6م1ب6م1بالنجار احمد

 15فيز 20134103م8.30-01/08/14397الثالثاءفيز وضاح طشيش فيز طالل الشمريفيز 6م2ب6م2بالزهرانى خالد

 14فيز 32361103م8.30-01/08/14397الثالثاءفيز 6م2ب6م2بالقرنى سعد

 10فيز 20144103م8.30-01/08/14397الثالثاءفيز 6م2ب6م2بالهزاع عبدالعزيز

 20فيز 32357103م8.30-01/08/14397الثالثاءفيز 6م2ب6م2بالزير عبدهللا

 19فيز 20138103م8.30-01/08/14397الثالثاءفيز عزيز عبد هللافيز محمد السبيعيفيز 6م3ب6م3بالدريبى محمد

 21فيز 20142103م8.30-01/08/14397الثالثاءفيز 6م3ب6م3بالعائد محمد

 13فيز 48443103م8.30-01/08/14397الثالثاءفيز 6م3ب6م3بالعائد محمد

 21فيز 20136103م8.30-01/08/14397الثالثاءفيز محمد عثمانفيز أمجاد مظهرفيز 6م4ب6م4بالحربى مشعل

 11فيز 32359103م8.30-01/08/14397الثالثاءفيز 6م4ب6م4بالحربى مشعل

 14فيز 36016103م8.30-01/08/14397الثالثاءفيز إحتياط 6م4ب6م4بمظهر نياز

عماد حمدي6م4ب6م4بسيف قايد13فيز 32355103م8.30-01/08/14397الثالثاءفيز
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احمد مهروسةالمشرففيز 01/08/143932355103الثالثاءش

 5ريض 49946111م8.30-02/08/14397االربعاءريض وائل مصطفىريضهاني الحميديريض6م1ب6م1بشراري احمد

 18ريض 49950111م8.30-02/08/14397االربعاءريض 6م1ب6م1بشراري احمد

 32ريض 53086111م8.30-02/08/14397االربعاءريض 6م1ب6م1بعلوى احمد

 24ريض 30176111م8.30-02/08/14397االربعاءريض محمد عسلكيمشهيد االسالمكيم6م2ب6م2بالحلواني برهان

 26ريض 49961111م8.30-02/08/14397االربعاءريض 6م2ب6م2بالطيب حسن

 10ريض 53088111م8.30-02/08/14397االربعاءريض 6م2ب6م2بالطيب حسن

 12ريض 35519111م8.30-02/08/14397االربعاءريض احمد قحطاننبتفيصل الركف حين 6م3ب6م3بعبيدات سليم

 8ريض 49944111م8.30-02/08/14397االربعاءريض 6م3ب6م3بعبيدات سليم

 41ريض 47707111م8.30-02/08/14397االربعاءريض 6م3ب6م3بالغامدى محمد

 12ريض 30574111م8.30-02/08/14397االربعاءريض محمود عبدهللاكيممحمد مصهبكيم6م4ب6م4بالفاضل طارق

 24ريض 48546111م8.30-02/08/14397االربعاءريض 6م4ب6م4بسليمان مراد

 8ريض 48548111م8.30-02/08/14397االربعاءريض 6م4ب6م4بسليمان مراد

 30ريض 30411111م8.30-02/08/14397االربعاءريض ابراهيم عزيزنبتابراهيم شحاته نبت6م1أ6م1أبشار عماد

 21ريض 30576111م8.30-02/08/14397االربعاءريض 6م1أ6م1أبشار عماد

فواز العتيبيريضوسيم سعيدكيم6احتياط معوض الشمراني المشرفريض 30576111م8.30-02/08/14397االربعاءريض

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 

طالل بن غازي الحربي .د

     نائب رئيس لجنة االمتحانات                                          
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