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 51G8ضرا 1027821212-14448-07-24االربعاء الزواوي عزوز

 281G8بشر 1025592311-14448-07-24االربعاء شاليفة سامي

 81G8بشر 1025602311-14448-07-24االربعاء عقاب ابو جعفر

 231G8بشر 1025612311-14448-07-24االربعاء شاليفة سامي

 225G1تام 1025622311-14448-07-24االربعاء األشقر السيد

 111G8مال 1025722311-14448-07-24االربعاء شكري عالء  

 371G8مال 1025732311-14448-07-24االربعاء شكري عالء  

 85G1ضرا 1027982315-14448-07-24االربعاء المومنى محمد

 234G2حاسب 1024991211-14448-07-24االربعاء الصالح صالح

 374G2حاسب 1024981211-14448-07-24االربعاء الصالح صالح

 21G8جرف 326342411- 14441-07-24االربعاء خدرج سليمان

محمد االمير 91G8ويب 326442411- 14441-07-24االربعاء

 201G8حاسب 326532412- 14441-07-24االربعاء امون محمد  

 301G8حاسب 326542412- 14441-07-24االربعاء امون محمد  

 21G8ضرا 1027922311-14448-07-25  الخميس المومنى محمد

 291G8حاسب 1025682311-14448-07-25  الخميس محمدالعتيبي سعد

 151G8حاسب 1025672311-14448-07-25  الخميس محمدالعتيبي سعد

 574G2فجب 12.3024691202-144410.30-07-25  الخميس عمر ناصر

 611G8فجب 12.3024661202-144410.30-07-25  الخميس عمر ناصر

 535G1فجب 12.3024711202-144410.30-07-25  الخميس عمر ناصر

 535G2فجب 12.3024611202-144410.30-07-25  الخميس عمر ناصر

 631G8فجب 12.3024621202-144410.30-07-25  الخميس عمر ناصر

 544G2فجب 12.3024651202-144410.30-07-25  الخميس عمر ناصر

 (معمل) 336B7-6B8سلم 12.3026222410-144410.30-07-25  الخميس الصبي أديب

 (معمل)196G2سلم 12.3026242410-144410.30-07-25  الخميس الصبي أديب

 (معمل)612-48611سلم 12.3028002410-144410.30-07-25  الخميس بجادلعتيبي سعد

 (معمل)614-38613سلم 12.3026212410-144410.30-07-25  الخميس الصبي أديب

 (معمل)236G1سلم 12.3026232410-144410.30-07-25  الخميس بجادلعتيبي سعد

 131G8تسر 326012313- 14441-07-25  الخميس طهماز رياض

 411G8تام 326892414- 14441-07-25  الخميس المومنى محمد

 261G8ادا 1024861210-14448-07-28   االحد شاليفة سامي

عبدهللا لشهرى 251G8ادا 1024871210-14448-07-28   االحد

 361G8ادا 1027801210-14448-07-28   االحد العبود مهند

 364G2حاسب 1025101212-14448-07-28   االحد ابوعمه مراد

 214G2حاسب 1025111212-14448-07-28   االحد ابوعمه مراد

 (معمل)612-24611سلم 12.3027714410-144410.30-07-28   االحد بجادلعتيبي سعد

 (معمل)614-31613سلم 12.3027704410-144410.30-07-28   االحد بجادلعتيبي سعد

 (معمل)346G1-6G2سلم 12.3027724411-144410.30-07-28   االحد الصغير صغير

 (معمل)346B7-6B8سلم 12.3027734411-144410.30-07-28   االحد الصبي أديب

 504G2تقن 12.3024361202-144410.30-07-28   االحد المخادمه ظافر

 315G2تقن 12.3024331202-144410.30-07-28   االحد خدرج سليمان

 484G2تقن 12.3024441202-144410.30-07-28   االحد المخادمه ظافر

 345G1تقن 12.3027781202-144410.30-07-28   االحد العنقري خالد

 295G1تقن 12.3024321202-144410.30-07-28   االحد العنقري خالد

 305G3تقن 12.3024311202-144410.30-07-28   االحد ابوعمه مراد

 601G8تقن 12.3024381202-144410.30-07-28   االحد الزعبى احمد

 571G8تقن 12.3024351202-144410.30-07-28   االحد بيهان محمد

 75G3وجت 12.3025161212-144410.30-07-28   االحد امون محمد  
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 45G1ضرا 327902310- 14441-07-28   االحد المومنى محمد

 381G8بشر 326282411- 14441-07-28   االحد المسعد حمد

 191G8بشر 326272411- 14441-07-28   االحد المسعد حمد

 414G2تام 326312411- 14441-07-28   االحد العمراني وليد

 164G2تسر 326322411- 14441-07-28   االحد الشبانات سليمان

 (معمل)G1 156سير 326402411- 14441-07-28   االحد الزريي نوفل

 341G8مال 326432411- 14441-07-28   االحد شكري عالء  

 231G8مال 326422411- 14441-07-28   االحد شكري عالء  

 45G1جرف 326512412- 14441-07-28   االحد شمسى خورام

محمد المعايطه 85G1ويب 326632412- 14441-07-28   االحد

 234G2حاسب 326782413- 14441-07-28   االحد العنزى جازم

 224G2حاسب 326792413- 14441-07-28   االحد العنزى جازم

 281G8بشر 1025442310-14448-07-29 االثنين طهماز رياض

عبدهللا لشهرى 111G8بشر 1025452310-14448-07-29 االثنين

 محمد شرقاوي 131G8تام 1025462310-14448-07-29 االثنين

 401G8تسر 1025482310-14448-07-29 االثنين طهماز رياض

 34G2سير 1025532310-14448-07-29 االثنين مناظر عبدهللا

 211G8مال 1025562310-14448-07-29 االثنين المطلق معاذ

 284G2حاسب 1024901210-14448-07-29 االثنين الشمرى  غالب

 274G2حاسب 1024891210-14448-07-29 االثنين الشمرى  غالب

 34G2وجت 1024931210-14448-07-29 االثنين خدرج سليمان

 231G8ضرا 12.3027811210-144410.30-07-29 االثنين المزاري احمد

 21G8وجت 325031211- 14441-07-29 االثنين الزعبى احمد

 71G8جرف 326132410- 14441-07-29 االثنين شمسى خورام

محمد المعايطه 181G8حاسب 326162410- 14441-07-29 االثنين

محمد المعايطه 201G8حاسب 326152410- 14441-07-29 االثنين

 121G8ويب 326252410- 14441-07-29 االثنين المطيرى طارق

 181G8بشر 1025051212-14448-08-01الثالثاء شاليفة سامي

 101G8بشر 1025061212-14448-08-01الثالثاء عقاب ابو جعفر

 231G8مال 1025141212-14448-08-01الثالثاء العبود مهند

 321G8مال 1027841212-14448-08-01الثالثاء العبود مهند

 201G8مال 1025151212-14448-08-01الثالثاء العبود مهند

 64G2فيت 1025331215-14448-08-01الثالثاء فؤاد حسن

 164G2فيت 1025321215-14448-08-01الثالثاء فؤاد حسن

 204G2فيت 1025311215-14448-08-01الثالثاء فؤاد حسن

 254G2حاسب 1025492310-14448-08-01الثالثاء التميم أحمد

 134G2حاسب 1025502310-14448-08-01الثالثاء التميم أحمد

 34G2ويب 1025572310-14448-08-01الثالثاء محمدالعتيبي سعد
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 164G2احص 12.3027741102-144410.30-08-01الثالثاء السويح نزار

صالح الدين شفيع341G8احص 12.3024111103-144410.30-08-01الثالثاء

 414G2احص 12.3024121103-144410.30-08-01الثالثاء عمر ناصر

 404G2احص 12.3024131103-144410.30-08-01الثالثاء السويح نزار

صالح الدين شفيع421G8احص 12.3024141103-144410.30-08-01الثالثاء

 424G2احص 12.3024101103-144410.30-08-01الثالثاء السويح نزار

 205G2احص 12.3024161103-144410.30-08-01الثالثاء بركات هشام  

صالح الدين شفيع411G8احص 12.3024081103-144410.30-08-01الثالثاء

صالح الدين شفيع421G8احص 12.3024071103-144410.30-08-01الثالثاء

 415G1احص 12.3024091103-144410.30-08-01الثالثاء بركات هشام  

 51G8حسب 327932312- 14441-08-01الثالثاء المزاري احمد

 (معمل)612-42611بشر 326462412- 14441-08-01الثالثاء الزريي نوفل

 (معمل)614-34613بشر 326472412- 14441-08-01الثالثاء الزريي نوفل

 محمد شرقاوي 271G8تام 326502412- 14441-08-01الثالثاء

 61G8سير 326572412- 14441-08-01الثالثاء مناظر عبدهللا

 (معمل)21611مال 326592412- 14441-08-01الثالثاء العبود مهند

 (معمل)18612مال 326602412- 14441-08-01الثالثاء العبود مهند

 231G8تسر 326752413- 14441-08-01الثالثاء الشبانات سليمان

 305G3ضرا 1027771111-14448-08-06   االحد الصغير صغير

 155G4سير 1025021211-14448-08-06   االحد عقاب ابو جعفر

 101G8قصد 1027871216-14448-08-06   االحد الزواوي عزوز

 35513قصد 1025401216-14448-08-06   االحد العمراني وليد

معتز الخضيري 195G4قصد 1025431216-14448-08-06   االحد

 41511قصد 1025421216-14448-08-06   االحد العمراني وليد

 34512قصد 1025411216-14448-08-06   االحد العمراني وليد

 575G1حاسب 1025261213-14448-08-06   االحد المخادمه ظافر

 441G8حاسب 1025251213-14448-08-06   االحد طلبه عمرو  

 575G2حاسب 1025271213-14448-08-06   االحد الصالح صالح

 834G2حاسب 1025221213-14448-08-06   االحد النمي وليد

 434G2حاسب 1025231213-14448-08-06   االحد التميم أحمد

 861G8حاسب 1025281213-14448-08-06   االحد طلبه عمرو  

عمر العمر311G8انجل 12.3024061001-144410.30-08-06   االحد

 291G8انجل 12.3024051001-144410.30-08-06   االحد مكتبى  انس

ارنولد341G8انجل 12.3024041001-144410.30-08-06   االحد

 341G8انجل 12.3024021001-144410.30-08-06   االحد العنزى تركى

حسين الغاوي30511انجل 12.3024011001-144410.30-08-06   االحد

جاد شعيب335G3انجل 12.3024001001-144410.30-08-06   االحد

 325G4انجل 12.3023991001-144410.30-08-06   االحد البقمي محمد

زياد الحمو34512انجل 12.3023981001-144410.30-08-06   االحد

سليمان/جريج بنز275G1انجل 12.3023971001-144410.30-08-06   االحد

مدني احمد 295G1انجل 12.3023961001-144410.30-08-06   االحد

 365G2انجل 12.3023951001-144410.30-08-06   االحد الراشد فهد

الفياض  /جايمس29511انجل 12.3024031001-144410.30-08-06   االحد
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 11G8ضرا 327952313- 14441-08-06   االحد الزواوي عزوز

 631G8ادر 326882414- 14441-08-06   االحد عقاب ابو جعفر

 671G8ادر 326862414- 14441-08-06   االحد العمراني وليد

 274G2حاسب 326362411- 14441-08-06   االحد بيهان محمد

 164G2حاسب 326372411- 14441-08-06   االحد بيهان محمد

 51G8جرف 326762413- 14441-08-06   االحد شمسى خورام

محمد االمير 74G2ويب 326842413- 14441-08-06   االحد

 111G8سير 1025862312-14448-08-07 االثنين الزريي نوفل

عبدهللا لشهرى 61G8بشر 1025972313-14448-08-07 االثنين

عبدهللا لشهرى 171G8بشر 1025962313-14448-08-07 االثنين

معتز الخضيري 71G8تام 1026002313-14448-08-07 االثنين

 61G8مال 1026062313-14448-08-07 االثنين المطلق معاذ

 51G8مال 1026052313-14448-08-07 االثنين المطلق معاذ

 161G8حاسب 1025822312-14448-08-07 االثنين خدرج سليمان

ناصر فريحات164G2ادا 12.3027761110-144410.30-08-07 االثنين

 54G2مال 12.3027851213-144410.30-08-07 االثنين المومنى محمد

ناصر فريحات441G8ادا 12.3026692413-144410.30-08-07 االثنين

ناصر فريحات171G8ادا 12.3026682413-144410.30-08-07 االثنين

ناصر فريحات391G8ادا 12.3026672413-144410.30-08-07 االثنين

ناصر فريحات234G2ادا 12.3026662413-144410.30-08-07 االثنين

ناصر فريحات124G2ادا 12.3026652413-144410.30-08-07 االثنين

 141G8تسر 1025091212-14448-08-08الثالثاء الشبانات سليمان

 91G8تسر 1025081212-14448-08-08الثالثاء الشبانات سليمان

 21G8وجت 1025301213-14448-08-08الثالثاء التميم تركى

 121G8حاسب 1027684213-14448-08-08الثالثاء النمي وليد

 61G8ضرا 1027972314-14448-08-08الثالثاء المزاري احمد

عبدالعزيز العبدالسالم394G2نهج 12.3024801203-144410.30-08-08الثالثاء

 411G8نهج 12.3024791203-144410.30-08-08الثالثاء زميع ال  عائض

 371G8نهج 12.3024781203-144410.30-08-08الثالثاء زميع ال  عائض

 395G1نهج 12.3024771203-144410.30-08-08الثالثاء بركات هشام  

عبدالعزيز العبدالسالم275G2نهج 12.3024811203-144410.30-08-08الثالثاء

 341G8نهج 12.3024751203-144410.30-08-08الثالثاء زميع ال  عائض

 381G8نهج 12.3024741203-144410.30-08-08الثالثاء زميع ال  عائض

عبدالعزيز العبدالسالم334G2نهج 12.3024731203-144410.30-08-08الثالثاء

عبدالعزيز العبدالسالم384G2نهج 12.3024761203-144410.30-08-08الثالثاء

 221G8بشر 326722413- 14441-08-08الثالثاء شاليفة سامي

عبدهللا لشهرى 231G8بشر 326712413- 14441-08-08الثالثاء

 131G8بشر 326702413- 14441-08-08الثالثاء شاليفة سامي

معتز الخضيري 151G8تام 326732413- 14441-08-08الثالثاء

 101G8سير 326822413- 14441-08-08الثالثاء مناظر عبدهللا
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 271G8تام 1025782312-14448-08-09االربعاء األشقر السيد

 321G8بشر 1026102314-14448-08-09االربعاء السلطان صالح

 261G8بشر 1026092314-14448-08-09االربعاء السلطان صالح

 181G8تسر 1026112314-14448-08-09االربعاء الشبانات سليمان

 34G2جرف 1025652311-14448-08-09االربعاء شمسى خورام

 324G2حاسب 1027664212-14448-08-09االربعاء الزعبى احمد

 64G2ضرا 12.3028012410-144410.30-08-09االربعاء الزواوي عزوز

 (معمل)116G1سير 325712311- 14441-08-09االربعاء العمراني وليد

 201G8بشر 325762312- 14441-08-09االربعاء عقاب ابو جعفر

 31G8بشر 325772312- 14441-08-09االربعاء عقاب ابو جعفر

 101G8تسر 325792312- 14441-08-09االربعاء طهماز رياض

 341G8مال 325892312- 14441-08-09االربعاء المطلق معاذ

 231G8مال 325902312- 14441-08-09االربعاء المزاري احمد

 131G8مال 325882312- 14441-08-09االربعاء الزواوي عزوز

 محمد شرقاوي 261G8تام 1024961211-14448-08-10  الخميس

 361G8تام 1024971211-14448-08-10  الخميس األشقر السيد

 161G8تام 1024951211-14448-08-10  الخميس األشقر السيد

 434G2تسر 1025632311-14448-08-10  الخميس مناظر عبدهللا

 221G8تسر 1025642311-14448-08-10  الخميس الزريي نوفل

 151G8حاسب 1027604210-14448-08-10  الخميس شمسى خورام

 264G2حاسب 1027614210-14448-08-10  الخميس طلبه عمرو  

 144G2وجت 1027644210-14448-08-10  الخميس المطيرى طارق

خالد التويجري 71G8حسب 12.3025371216-144410.30-08-10  الخميس

خالد التويجري 331G8حسب 12.3027861216-144410.30-08-10  الخميس

خالد التويجري 111G8حسب 12.3025381216-144410.30-08-10  الخميس

خالد التويجري 21G8حسب 12.3027881217-144410.30-08-10  الخميس

 214G2بشر 327593611- 14441-08-10  الخميس السلطان صالح

 34G2بشر 327583611- 14441-08-10  الخميس السلطان صالح


