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

2مراقب  1مراقب 2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش

 344834 ريض104م8.30-05/02/14407االحدريضاول  العتيبي فواز ريض4م95أ1الهجهوج بدر

 1692632 ريض104م8.30-05/02/14407االحدريضاول  محمود عاطف ريض4م96أ1قديرى   محمد

 1692829 ريض104م8.30-05/02/14407االحدريضاول  مصطفى وائل ريض4م100أ1بونخل   مسعود

 344433 ريض104م8.30-05/02/14407االحدريضاول  الحميدي هاني ريض4م97أ1بونخل   مسعود

حكيم مساعد جيو باسم القدسي جيو 4م30ب1احتياط ريض104م8.30-05/02/14407االحدريضاول

 3648522ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول مطيع مرشدحين ليوناردنبت4م142أأ4م142أأجلو احمد

 4215927ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول مطيع مرشدحين ليوناردنبت4م142أأ4م142أأجلو احمد

 3193611ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول مطيع مرشدحين ليوناردنبت4م142أأ4م142أأالحلواني برهان

 5582528ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول وليد الدهمشحين عبد الرحمن الولي نبت4م144أأ4م144أأعلوى احمد

 5582937ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول وليد الدهمشحين عبد الرحمن الولي نبت4م144أأ4م144أأعلوى احمد

 3615929ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول وليد هيالنحين حمزة عضيباتكيح4م146أأ4م146أأالطيب حسن

 5169131ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول وليد هيالنحين حمزة عضيباتكيح4م146أأ4م146أأالطيب حسن

يحيى شطب حين سيد دانيشكيح4م148أأ4م148أأطارق الفاضل 2910130ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول

 298798ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول يحيى شطب حين سيد دانيشكيح4م148أأ4م148أأبشار عماد

 5582723ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول يحيى شطب حين سيد دانيشكيح4م148أأ4م148أأبشار عماد

 2910316ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول ايمن الغامدي حين شبل صالح كيح4م28ب41م23ب1شراري احمد

 7225241ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول ايمن الغامدي حين شبل صالح كيح4م28ب41م23ب1قديرى   محمد

 2909955ريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول زاهد خانكيححبيب عبد الغنيكيح4م22ب41م21ب1الغامدى محمد

عادل الجوهيجيو سعيد الشلتونيجيو 4م30ب1احتياطريض 111م8.30-05/02/14407االحدريضاول

 5687920ريض 201م8.30-05/02/14407االحدريضاول عبد الكريم غيالننبتمالك نوازكيح4م27ب41م26ب1قديرى   محمد

 385923ريض 201م8.30-05/02/14407االحدريضاول عبد الكريم غيالننبتمالك نوازكيحقديرى   محمد

ريضاول

 2331521ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول سامح عثمانكيم الشهري عادل ريض6 م1أ 6 م1أ هللا جي احسان ام تي

 2332130ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول  الشهري عادل ريض6 م1أ 6 م1أ هللا جي احسان ام تي

 2330335ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول عارف االدريسينبت النجار أنور ريض6 م2أ 6 م2أ صدراوى حسين

 2332325ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول عارف االدريسينبت النجار أنور ريض6 م2أ 6 م2أ صدراوى حسين

 6221612ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول شاين كديكوناننبت حامد عبدالعظيم ريض6 م3أ 6 م3أ صدراوى حسين

 2331731ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول شاين كديكوناننبت حامد عبدالعظيم ريض6 م3أ 6 م3أ صدراوى حسين

 7142911ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول شاين كديكوناننبت حامد عبدالعظيم ريض6 م3أ 6 م3أ بت رضوان

 2179734ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول عثمان حسننبت أبوالريش محمد ريض6 م4أ 6 م4أ الغامدى محمد

 2331912ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول عثمان حسننبت أبوالريش محمد ريض6 م4أ 6 م4أ البوصيرى محمد

 3336225ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول بندر المنقذينبت طنش خالد ريض6 م1ب 6 م1ب البوصيرى محمد

 2179336ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول بندر المنقذينبت طنش خالد ريض6 م1ب 6 م1ب البوصيرى محمد

اسالم نورنبت عنيق بن عبدهللا ريض6 م2ب 6 م2ب المنجى بالل 172030ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول

 2180926ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول اسالم نورنبت عنيق بن عبدهللا ريض6 م2ب 6 م2ب بوعزيز المنصف

 2330126ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول المانع عادلنبت الدويغري ابراهيم ريض6 م3ب 6 م3ب بشار عماد

 3310830ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول المانع عادلنبت الدويغري ابراهيم ريض6 م3ب 6 م3ب بشار عماد

 2329730ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول احمد قحطاننبتاسالم عبد السالم نبت6 م4ب 6 م4ب قديرى الحسين

 2330932ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول احمد قحطاننبتاسالم عبد السالم نبت6 م4ب 6 م4ب قديرى الحسين

ايمن عماريحين حسام الجودة حين 6م احتياطريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول

 2329915ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول أبو بكر المنصوب نبت4م76أ1عالم   محفوظ

 2179134ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول كريشنان راجانبتعبد الرحمن الولي نبت4م22ب41م21ب1غارييف   مباريز

 5169341ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول احمد الصبرينبت4م22ب41م23ب1غارييف   مباريز

 2330737ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول بون مورقاننبتجالل فارعنبت4م113أ41م24ب1حمده بن محمد

 2179537ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول بون مورقاننبتجالل فارعنبت4م113أ41م111أ1المهدى عماد

 2412030ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول محمد شهيد اإلسالمكيممحمد جعفركيم4م49ب41م48ب1جلو احمد

 2331333ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول ابراهيم شحاته نبت4م49ب41م40ب1جلو احمد

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

 2181348ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول عبدهللا آدمكيمصالح العنسينبت4م28ب41م1/ 45ب1سليمان بن مراد

 2179933ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول كمال الدين عمركيماحمد امينكيم4م27ب41م26ب1الهاشمى نبيل

 2181134ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول أيوب القدميكيم4م27ب41م41ب1الهاشمى نبيل
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 2330519ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول ابراهيم عزيزنبت الشديد عبدالعزيز ريض4م101أ41م102أ1الدريهم فيصل

 2180128ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول ابراهيم عزيزنبت الشديد عبدالعزيز ريض4م101أ41م102أ1الدريهم فيصل

 7142312ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول حافظ نسيم الحقكيم خلف زكريا ريض4م100أ41م99أ1الالذقاني وليد

 2331128ريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول حافظ نسيم الحقكيم خلف زكريا ريض4م100أ41م99أ1الالذقاني وليد

صالح معوضة حين خالد حساينحين 4م77أ1احتياطريض 106م8.30-6/02/14407االثنينريضاول

 7209929ريض 203م8.30-6/02/14407االثنينريضاول  الخريجي حمد ريض4م97أ1جلو احمد

 175327ريض 203م8.30-6/02/14407االثنينريضاول محمد علي محمد عليكيم4م96أ1سديقي اخالق

 5175929ريض 203م8.30-6/02/14407االثنينريضاول  محمود عاطف ريض4م95أ1سديقي اخالق

 1301127ريض 203م8.30-6/02/14407االثنينريضاول جيالني شيخكيح4م75أ1عالم   محفوظ

 176936ريض 203م8.30-6/02/14407االثنينريضاول اسامة امامكيح عبدالسميع محمد ريض4م73أ41م74أ1عالم   محفوظ

 1844831ريض 203م8.30-6/02/14407االثنينريضاول  سنجيف ريض4م70أ1بونخل   مسعود

 175714ريض 203م8.30-6/02/14407االثنينريضاول محمد الشحات عسلكيم4م71أ1بونخل   مسعود

محمد مصهبكيم4م72أ1فتحي بوزفور 3310019ريض 203م8.30-6/02/14407االثنينريضاول

حمزة عضيباتكيح مصطفى وائل ريض6 م2ب 6 م2ب مصطفى دملخي 5707425ريض 207م8.30-07/02/14407الثالثاءريضاول

حمزة عضيباتكيح مصطفى وائل ريض6م2ب 6م2ب مصطفى دملخي 2982325ريض 207م8.30-07/02/14407الثالثاءريضاول

ريضاول

 2591148ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول سيد دانيشكيح العتيبي فواز ريض6 م1ب 6 م1ب علوى احمد

 7322522ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول سيد دانيشكيح العتيبي فواز ريض6 م1ب 6 م1ب علوى احمد

شبل صالح كيح الحميدي هاني ريض6 م2ب 6 م2ب المنجى بالل 198818ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول

 7210716ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول شبل صالح كيح الحميدي هاني ريض6 م2ب 6 م2ب صدراوى حسين

 3267327ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول شبل صالح كيح الحميدي هاني ريض6 م2ب 6 م2ب الشعالن خالد

 3735230ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول محمد الحسن كيح الشهري عادل ريض6 م3ب 6 م3ب الشعالن خالد

 2950632ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول محمد الحسن كيح الشهري عادل ريض6 م3ب 6 م3ب الشعالن خالد

احمد الكومانيحين  النجار أنور ريض6 م4ب 6 م4ب عبداللطيف لعراجى 7210912ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول

 197826ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول احمد الكومانيحين  النجار أنور ريض6 م4ب 6 م4ب الزهيرى محمد

 1300929ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول احمد الكومانيحين  النجار أنور ريض6 م4ب 6 م4ب الزهيرى محمد

احمد راضيحين  حامد عبدالعظيم ريض6 م1أ 6 م1أ منصور اليزيدي 7210527ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول

احمد راضيحين  حامد عبدالعظيم ريض6 م1أ 6 م1أ منصور اليزيدي 179740ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول

األمين الحكيم حين  أبوالريش محمد ريض6 م2أ 6 م2أ منصور اليزيدي 1148835ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول

 5408530ريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول األمين الحكيم حين  أبوالريش محمد ريض6 م2أ 6 م2أ الشنيفي يوسف

عبد الرحمن الشميريحين عبد الرحمن الركف حين 6م احتياطريض 244م8.30-08/02/14407االربعاءريضاول

 178649ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول ايمن عماريحين  طنش خالد ريض6 م1أ 6 م1أ دشموخ شريف

 4364340ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول محمد طرومنبت الدويغري ابراهيم ريض6 م2أ 6 م2أ دشموخ شريف

 394416ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول محمد طرومنبت الدويغري ابراهيم ريض6 م2أ 6 م2أ قديرى الحسين

 5412636ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول محمد الشيخنبت عنيق بن عبدهللا ريض6م3أ 6م3أ دشموخ شريف

 178219ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول محمد الشيخنبت عنيق بن عبدهللا ريض6م3أ 6م3أ الشهرى منصور

 3229128ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول محمد الزيدينبت الشديد عبدالعزيز ريض6م4أ 6م4أ الشهرى منصور

 177720ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول محمد الزيدينبت الشديد عبدالعزيز ريض6م4أ 6م4أ الشهرى منصور

 197028ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول محمود عبدهللاكيم الخريجي حمد ريض6 م1ب 6 م1ب قديرى الحسين

 1550631ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول محمود عبدهللاكيم الخريجي حمد ريض6 م1ب 6 م1ب ظفراي خواجه

ناصر عبدهكيم خلف زكريا ريض6 م2ب 6 م2ب مصطفى دملخي 3288426ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول

ناصر عبدهكيم خلف زكريا ريض6 م2ب 6 م2ب مصطفى دملخي 1550835ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول

 5583131ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول منير ُعبدكيممحمد هدهدنبت4م22ب41م21ب1مسلوب السعيد

 1572138ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول محمد طهنبت4م23ب1مسلوب السعيد

 5584336ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول حبيب عبد الغنيكيحبدر ثامركيم4م28ب41م1/ 45ب1غارييف   مباريز

 179328ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول مالك نوازكيحعارف الشميري نبت4م27ب41م26ب1الهاشمى نبيل

 178937ريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول مالك نوازكيحعارف الشميري نبت4م27ب41م26ب1الهاشمى نبيل

وليد الدهمشحين مطيع مرشدحين 6م احتياطريض 204م8.30-09/02/14407الخميسريضاول

انيس نظيرنبت نوار خالد ريض4م27ب41م26ب1محمد جاويد7214756عال 02115-11/02/144012.30السبتريضاول

انيس نظيرنبت نوار خالد ريض4م27ب41م26ب1برهان حلواني721498عال 02115-11/02/144012.30السبتريضاول

ريضاول
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 383434ريض 131م8.30-15/02/14407االربعاءريضاول  عبدالسميع محمد ريض4م95أ1السلمان سلمان

 556720ريض 131م8.30-15/02/14407االربعاءريضاول  سنجيف ريض4م96أ1الشنيفي يوسف

 5162821ريض 131م8.30-15/02/14407االربعاءريضاول  البدوي يحيىنبت4م97أ1الشنيفي يوسف

ريضاول

 180440ريض 254م8.30-15/02/14407االربعاءريضاول ليوناردنبتوليد السقافنبت6 م2ب 6 م1ب بت رضوان

 5713522ريض 254م8.30-15/02/14407االربعاءريضاول عبد الكريم غيالننبتمحمد الزيدينبت6 م2ب 6 م1ب بت رضوان

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

 5713332ريض 254م8.30-15/02/14407االربعاءريضاول ايمن عبدالغفاركيمعبدالرحمن عزتكيم6 م4ب 6 م3ب حمده بن محمد

 181335ريض 254م8.30-15/02/14407االربعاءريضاول ماجد شدادكيممبروك صالحكيم6 م4ب 6 م3ب حمده بن محمد

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

 3331630ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول ايمن الغامدي حين يحيى شطب حين 6 م1أ 6 م1أ الصامت بسام

 3331431ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول ايمن الغامدي حين يحيى شطب حين 6 م1أ 6 م1أ الصامت بسام

 3334933ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول خالد المحسن حين خالد المقرن حين 6 م2أ 6 م2أ الطيب حسن

 3333636ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول خالد المحسن حين خالد المقرن حين 6 م2أ 6 م2أ الطيب حسن

 3333034ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول عبد الرحمن الشميريحين عبد هللا العيدان حين 6 م3أ 6 م3أ الشرفى الدين نجم

 3335126ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول عبد الرحمن الشميريحين عبد هللا العيدان حين 6 م3أ 6 م3أ بشر مصطفى

 3332636ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول حسام الجودة حين عبد الرحمن الركف حين 6 م4أ 6 م4أ الشرفى الدين نجم

 3334711ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول حسام الجودة حين عبد الرحمن الركف حين 6 م4أ 6 م4أ الحلواني برهان

 3332011ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول حسام الجودة حين عبد الرحمن الركف حين 6 م4أ 6 م4أ المطيرى بندر

 3333829ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول شاين كديكوناننبت محمود عاطف ريض6 م1ب 6 م1ب محسن بن بندر

 3330936ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول شاين كديكوناننبت محمود عاطف ريض6 م1ب 6 م1ب محسن بن بندر

 3332820ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول وليد السقافنبت مصطفى وائل ريض6 م2ب 6 م2ب ظفراي خواجه

 3332232ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول وليد السقافنبت مصطفى وائل ريض6 م2ب 6 م2ب ظفراي خواجه

 3332435ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول محمد هدهدنبت الحميدي هاني ريض6 م3ب 6 م3ب القرنى شعالن

 3335329ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول محمد هدهدنبت الحميدي هاني ريض6 م3ب 6 م3ب سديقي اخالق

 3335530ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول ليوناردنبت الشهري عادل ريض6 م4ب 6 م4ب سليمان بن مراد

 3333226ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول ليوناردنبت الشهري عادل ريض6 م4ب 6 م4ب طالبى   مالك

 333349ريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول ليوناردنبت الشهري عادل ريض6 م4ب 6 م4ب طالبى   مالك

محمد عزام محمد كيممحمد رضوانكيم6م احتياطريض 02107-18/02/144012.30السبتريضاول

هاشم
 2182929ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول  النجار أنور ريض4م111أ1شراري احمد

 6298233ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول احمد امينكيم4م113أ1شراري احمد

 2183336ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول  حامد عبدالعظيم ريض4م27ب41م26ب1بوعزيز المنصف

 2183148ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول محمد طهنبت4م41ب1بوعزيز المنصف

 2182730ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول  أبوالريش محمد ريض4م95أ1الحلواني برهان

 2182339ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول حافظ نسيم الحقكيم4م96أ1الحلواني برهان

 العتيبي فواز ريض4م21ب1عبداللطيف لعراجى 2182130ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول

محمد جعفركيم4م22ب1عبداللطيف لعراجى 7211130ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول

كمال الدين عمركيم4م23ب1عبداللطيف لعراجى 2181936ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول

عبدهللا آدمكيم4م24ب1عبداللطيف لعراجى 2181738ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول

 2182531ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول شبل صالح كيحأيوب القدميكيم4م48ب41م40ب1بودبوس يوسف

 2181540ريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول محمد شهيد اإلسالمكيم4م49ب1بودبوس يوسف

محمد مصهبكيممحمد علي محمد عليكيم4م30ب1احتياطريض 02151-18/02/144012.30السبتريضاول

 7153530ريض 02211-18/02/144012.30السبتريضاول اسامة امامكيح4م1/ 45ب1بوعزيز المنصف

 7163033ريض 02211-18/02/144012.30السبتريضاول جيالني شيخكيح4م28ب1بوعزيز المنصف

 344834 ريض104م8.30-03/03/14407االحدريضثاني  محمود عاطف ريض العتيبي فواز ريض6 م1ب 6 م1ب الهجهوج بدر

 1692632 ريض104م8.30-03/03/14407االحدريضثاني  محمود عاطف ريض العتيبي فواز ريض6 م1ب 6 م1ب قديرى   محمد

 1692829 ريض104م8.30-03/03/14407االحدريضثاني  الحميدي هاني ريض مصطفى وائل ريض6 م2ب 6 م2ب بونخل   مسعود

 344433 ريض104م8.30-03/03/14407االحدريضثاني  الحميدي هاني ريض مصطفى وائل ريض6 م2ب 6 م2ب بونخل   مسعود

معصوم صديقيكيممحمود عبدهللاكيم6م احتياط ريض104م8.30-03/03/14407االحدريضثاني

 3648522ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني مطيع مرشدحين ليوناردنبت6 م1أ 6 م1أ جلو احمد

 4215927ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني مطيع مرشدحين ليوناردنبت6 م1أ 6 م1أ جلو احمد
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 3193611ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني مطيع مرشدحين ليوناردنبت6 م1أ 6 م1أ الحلواني برهان

 5582528ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني وليد الدهمشحين محمد الشيخنبت6 م2أ 6 م2أ علوى احمد

 5582937ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني وليد الدهمشحين محمد الشيخنبت6 م2أ 6 م2أ علوى احمد

 3615929ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني وليد هيالنحين حمزة عضيباتكيح6 م3أ 6 م3أ الطيب حسن

 5169131ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني وليد هيالنحين حمزة عضيباتكيح6 م3أ 6 م3أ الطيب حسن

يحيى شطب حين سيد دانيشكيح6 م4أ 6 م4أ طارق الفاضل 2910130ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني

 298798ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني يحيى شطب حين سيد دانيشكيح6 م4أ 6 م4أ بشار عماد

 5582723ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني يحيى شطب حين سيد دانيشكيح6 م4أ 6 م4أ بشار عماد

 2910316ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني ايمن الغامدي حين شبل صالح كيح6 م3ب 6 م3ب شراري احمد

 7225241ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني ايمن الغامدي حين شبل صالح كيح6 م3ب 6 م3ب قديرى   محمد

 2909955ريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني زاهد خانكيححبيب عبد الغنيكيح6 م4ب 6 م4ب الغامدى محمد

منير ُعبدكيممفسر ميودوكونيلكيم6م احتياطريض 111م8.30-03/03/14407االحدريضثاني

 5687920ريض 201م8.30-03/03/14407االحدريضثاني عبد الكريم غيالننبتمالك نوازكيح4م27ب41م26ب1قديرى   محمد

 385923ريض 201م8.30-03/03/14407االحدريضثاني عبد الكريم غيالننبتمالك نوازكيحقديرى   محمد

ريضثاني

 2331521ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني سامح عثمانكيم الشهري عادل ريض6 م1أ 6 م1أ هللا جي احسان ام تي

 2332130ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني  الشهري عادل ريض6 م1أ 6 م1أ هللا جي احسان ام تي

 2330335ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني عارف االدريسينبت النجار أنور ريض6 م2أ 6 م2أ صدراوى حسين

 2332325ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني عارف االدريسينبت النجار أنور ريض6 م2أ 6 م2أ صدراوى حسين

 6221612ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني شاين كديكوناننبت حامد عبدالعظيم ريض6 م3أ 6 م3أ صدراوى حسين

 2331731ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني شاين كديكوناننبت حامد عبدالعظيم ريض6 م3أ 6 م3أ صدراوى حسين

 7142911ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني شاين كديكوناننبت حامد عبدالعظيم ريض6 م3أ 6 م3أ بت رضوان

 2179734ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني عثمان حسننبت أبوالريش محمد ريض6 م4أ 6 م4أ الغامدى محمد

 2331912ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني عثمان حسننبت أبوالريش محمد ريض6 م4أ 6 م4أ البوصيرى محمد

 3336225ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني بندر المنقذينبت طنش خالد ريض6 م1ب 6 م1ب البوصيرى محمد

 2179336ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني بندر المنقذينبت طنش خالد ريض6 م1ب 6 م1ب البوصيرى محمد

اسالم نورنبت عنيق بن عبدهللا ريض6 م2ب 6 م2ب المنجى بالل 172030ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني

 2180926ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني اسالم نورنبت عنيق بن عبدهللا ريض6 م2ب 6 م2ب بوعزيز المنصف

 2330126ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني المانع عادلنبت الدويغري ابراهيم ريض6 م3ب 6 م3ب بشار عماد

 3310830ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني المانع عادلنبت الدويغري ابراهيم ريض6 م3ب 6 م3ب بشار عماد

 2329730ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني احمد قحطاننبتاسالم عبد السالم نبت6 م4ب 6 م4ب قديرى الحسين

 2330932ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني احمد قحطاننبتاسالم عبد السالم نبت6 م4ب 6 م4ب قديرى الحسين

ميرا محي الدينكيممؤنس خانكيم6م احتياطريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني

 2329915ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني أبو بكر المنصوب نبت4م76أ1عالم   محفوظ

 2179134ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني كريشنان راجانبتعبد الرحمن الولي نبت4م22ب41م21ب1غارييف   مباريز

 5169341ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني احمد الصبرينبت4م22ب41م23ب1غارييف   مباريز

 2330737ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني بون مورقاننبتجالل فارعنبت4م113أ41م24ب1حمده بن محمد

 2179537ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني بون مورقاننبتجالل فارعنبت4م113أ41م111أ1المهدى عماد

 2412030ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني محمد شهيد اإلسالمكيممحمد جعفركيم4م49ب41م48ب1جلو احمد

 2331333ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني ابراهيم شحاته نبت4م49ب41م40ب1جلو احمد

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

 2181348ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني عبدهللا آدمكيمصالح العنسينبت4م28ب41م1/ 45ب1سليمان بن مراد

 2179933ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني كمال الدين عمركيماحمد امينكيم4م27ب41م26ب1الهاشمى نبيل

 2181134ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني أيوب القدميكيم4م27ب41م41ب1الهاشمى نبيل

 2330519ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني ابراهيم عزيزنبت الشديد عبدالعزيز ريض4م101أ41م102أ1الدريهم فيصل

 2180128ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني ابراهيم عزيزنبت الشديد عبدالعزيز ريض4م101أ41م102أ1الدريهم فيصل

 7142312ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني حافظ نسيم الحقكيم خلف زكريا ريض4م100أ41م99أ1الالذقاني وليد

 2331128ريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني حافظ نسيم الحقكيم خلف زكريا ريض4م100أ41م99أ1الالذقاني وليد

وسيم سعيدكيمناصر عبدهكيم4م77أ1احتياطريض 106م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني

 7209929ريض 203م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني  الخريجي حمد ريض4م97أ1جلو احمد

 175327ريض 203م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني محمد علي محمد عليكيم4م96أ1سديقي اخالق



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

2مراقب  1مراقب 2قاعة 1قاعة المحاضرمسجلالشعبةالمقررالوقتالتاريخاليومقسمش

 5175929ريض 203م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني  محمود عاطف ريض4م95أ1سديقي اخالق

 1301127ريض 203م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني جيالني شيخكيح4م75أ1عالم   محفوظ

 176936ريض 203م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني اسامة امامكيح عبدالسميع محمد ريض4م73أ41م74أ1عالم   محفوظ

 1844831ريض 203م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني  سنجيف ريض4م70أ1بونخل   مسعود

 175714ريض 203م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني محمد الشحات عسلكيم4م71أ1بونخل   مسعود

محمد مصهبكيم4م72أ1فتحي بوزفور 3310019ريض 203م8.30-04/03/14407االثنينريضثاني

حمزة عضيباتكيح مصطفى وائل ريض6 م2ب مصطفى دملخي 5707425ريض 207م8.30-05/03/14407الثالثاءريضثاني

حمزة عضيباتكيح مصطفى وائل ريض6م2ب مصطفى دملخي 2982325ريض 207م8.30-05/03/14407الثالثاءريضثاني

ريضثاني

 2591148ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني سيد دانيشكيح العتيبي فواز ريض6 م1ب 6 م1ب علوى احمد

 7322522ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني سيد دانيشكيح العتيبي فواز ريض6 م1ب 6 م1ب علوى احمد

شبل صالح كيح الحميدي هاني ريض6 م2ب 6 م2ب المنجى بالل 198818ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني

 7210716ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني شبل صالح كيح الحميدي هاني ريض6 م2ب 6 م2ب صدراوى حسين

 3267327ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني شبل صالح كيح الحميدي هاني ريض6 م2ب 6 م2ب الشعالن خالد

 3735230ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني محمد الحسن كيح الشهري عادل ريض6 م3ب 6 م3ب الشعالن خالد

 2950632ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني محمد الحسن كيح الشهري عادل ريض6 م3ب 6 م3ب الشعالن خالد

احمد الكومانيحين  النجار أنور ريض6 م4ب 6 م4ب عبداللطيف لعراجى 7210912ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني

 197826ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني احمد الكومانيحين  النجار أنور ريض6 م4ب 6 م4ب الزهيرى محمد

 1300929ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني احمد الكومانيحين  النجار أنور ريض6 م4ب 6 م4ب الزهيرى محمد

احمد راضيحين  حامد عبدالعظيم ريض6 م1أ 6 م1أ منصور اليزيدي 7210527ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني

احمد راضيحين  حامد عبدالعظيم ريض6 م1أ 6 م1أ منصور اليزيدي 179740ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني

صالح معوضة حين  أبوالريش محمد ريض6 م2أ 6 م2أ منصور اليزيدي 1148835ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني

 5408530ريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني صالح معوضة حين  أبوالريش محمد ريض6 م2أ 6 م2أ الشنيفي يوسف

ابراهيم عزيزنبتابراهيم شحاته نبت6م احتياطريض 244م8.30-06/03/14407االربعاءريضثاني

 178649ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني ايمن عماريحين  طنش خالد ريض6 م1أ 6 م1أ دشموخ شريف

 4364340ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني محمد طرومنبت الدويغري ابراهيم ريض6 م2أ 6 م2أ دشموخ شريف

 394416ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني محمد طرومنبت الدويغري ابراهيم ريض6 م2أ 6 م2أ قديرى الحسين

 5412636ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني محمد الشيخنبت عنيق بن عبدهللا ريض6م3أ 6م3أ دشموخ شريف

 178219ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني محمد الشيخنبت عنيق بن عبدهللا ريض6م3أ 6م3أ الشهرى منصور

 3229128ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني محمد الزيدينبت الشديد عبدالعزيز ريض6م4أ 6م4أ الشهرى منصور

 177720ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني محمد الزيدينبت الشديد عبدالعزيز ريض6م4أ 6م4أ الشهرى منصور

 197028ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني محمود عبدهللاكيم الخريجي حمد ريض6 م1ب 6 م1ب قديرى الحسين

 1550631ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني محمود عبدهللاكيم الخريجي حمد ريض6 م1ب 6 م1ب ظفراي خواجه

ناصر عبدهكيم خلف زكريا ريض6 م2ب 6 م2ب مصطفى دملخي 3288426ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني

ناصر عبدهكيم خلف زكريا ريض6 م2ب 6 م2ب مصطفى دملخي 1550835ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني

 5583131ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني منير ُعبدكيممحمد هدهدنبت4م22ب41م21ب1مسلوب السعيد

 1572138ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني محمد طهنبت4م23ب1مسلوب السعيد

 5584336ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني حبيب عبد الغنيكيحبدر ثامركيم4م28ب41م1/ 45ب1غارييف   مباريز

 179328ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني مالك نوازكيحعارف الشميري نبت4م27ب41م26ب1الهاشمى نبيل

 178937ريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني مالك نوازكيحعارف الشميري نبت4م27ب41م26ب1الهاشمى نبيل

احمد قحطاننبتاحمد الصبرينبت6م احتياطريض 204م8.30-07/03/14407الخميسريضثاني

انيس نظيرنبت نوار خالد ريض4م27ب41م26ب1محمد جاويد7214756عال 02115-09/03/144012.30السبتريضثاني

انيس نظيرنبت نوار خالد ريض4م27ب41م26ب1برهان حلواني721498عال 02115-09/03/144012.30السبتريضثاني

ريضثاني

 383434ريض 131م8.30-13/03/14407االربعاءريضثاني  عبدالسميع محمد ريض4م95أ1السلمان سلمان

 556720ريض 131م8.30-13/03/14407االربعاءريضثاني  سنجيف ريض4م96أ1الشنيفي يوسف

 5162821ريض 131م8.30-13/03/14407االربعاءريضثاني  البدوي يحيىنبت4م97أ1الشنيفي يوسف

ريضثاني

 180440ريض 254م8.30-13/03/14407االربعاءريضثاني ليوناردنبتوليد السقافنبت6 م2ب 6 م1ب بت رضوان

 5713522ريض 254م8.30-13/03/14407االربعاءريضثاني عبد الكريم غيالننبتمحمد طرومنبت6 م2ب 6 م1ب بت رضوان

 180234ريض 254م8.30-13/03/14407االربعاءريضثاني 6 م2ب 6 م1ب بت رضوان
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 5713332ريض 254م8.30-13/03/14407االربعاءريضثاني ايمن عبدالغفاركيمعبدالرحمن عزتكيم6 م4ب 6 م3ب حمده بن محمد

 181335ريض 254م8.30-13/03/14407االربعاءريضثاني ماجد شدادكيممبروك صالحكيم6 م4ب 6 م3ب حمده بن محمد

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

ريضثاني

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

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

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

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

 3333034ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني عبد هللا العيدان حين 5م46ب1الشرفى الدين نجم

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

 3332636ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني عبد الرحمن الركف حين 5م47ب1الشرفى الدين نجم

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

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

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

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

 3332820ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني  الدويغري ابراهيم ريض5م38ب1ظفراي خواجه

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

 3332435ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني  عنيق بن عبدهللا ريض5م9ب1القرنى شعالن

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

 3335530ريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني  الشديد عبدالعزيز ريض5م11ب1سليمان بن مراد

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

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

عثمان حسننبتجالل فارعنبت5م73أ1احتياطريض 02107-16/03/144012.30السبتريضثاني

 2182929ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني  الخريجي حمد ريض4م111أ1شراري احمد

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

 2183336ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني عبد الكريم الرزاقيحين  خلف زكريا ريض4م27ب41م26ب1بوعزيز المنصف

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

 2182730ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني  عبدالسميع محمد ريض4م95أ1الحلواني برهان

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

 سنجيف ريض4م21ب1عبداللطيف لعراجى 2182130ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني

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

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

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

 2182531ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني محمد الحسن كيحمحمد مارسحين 4م48ب41م40ب1بودبوس يوسف

 2181540ريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني عارف الشميري نبت4م49ب1بودبوس يوسف

هشام سامحنبت4م77أ1احتياطريض 02151-16/03/144012.30السبتريضثاني

 7153530ريض 02211-18/02/144012.30السبتريضثاني حمزة عضيباتكيح4م1/ 45ب1بوعزيز المنصف

 7163033ريض 02211-18/02/144012.30السبتريضثاني سيد دانيشكيح4م28ب1بوعزيز المنصف
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