
فترة االختبار دكتور مدرس المقررالطالب عدد الشعبةالمقررالفترةاليوم

 205835بشر 92411-10.45   االحد 11المسعد عبدهللا حمد حمد

 206229بشر 03-09-144110.45-92411 11المسعد عبدهللا حمد حمد

 200918تام 10.45-92411 11األشقر وهبه الشربيني السيد

 201618تسر 10.45-92411 11الديك فارس فوزي فارس

 20246سير 10.45-92411 11العمراني التهامي المنصف وليد

 207835مال 10.45-92411 11عبدالحميد شكري محمد عالء

 20816مال 10.45-92411 11عبدالحميد شكري محمد عالء

 204818حاسب 10.45-92410 11المعايطه محمد عبدالكريم محمد

 212715حاسب 10.45-92410 11المعايطه محمد عبدالكريم محمد

 203621حاسب 10.45-92410 11المعايطه محمد عبدالكريم محمد

 207322ادا 12.45-111210 12المومنى يوسف عبدالكريم محمد

 192929ادا 12.45-111210 12المومنى يوسف عبدالكريم محمد

 189115ادا 12.45-111210 12التويجري عبدالعزيز محمد خالد

 190928ادا 12.45-111210 12التويجري عبدالعزيز محمد خالد

 195120ادا 12.45-111210 12التويجري عبدالعزيز محمد خالد

 195919ادا 12.45-111210 12المومنى يوسف عبدالكريم محمد

 205533ادا 12.45-111210 12التويجري عبدالعزيز محمد خالد

 198724حاسب 12.45-111210 12الدوسرى عويض راشد سعد

 193922حاسب 12.45-111210 12الدوسرى عويض راشد سعد

 21466وجت 12.45-111210 12الشمرى النفيشي فرحان حمود غالب

 177537انجل 91001-10.45 االثنين 21جبق احمد عثمان عمر

 179938انجل 04-09-144110.45-91001 21الكلية من يحدد لم

 187536انجل 10.45-91001 21الكلية من يحدد لم

 211136انجل 10.45-91001 21الكلية من يحدد لم

 210444انجل 10.45-91001 21الخيل ابا سليمان عبدالعزيز  سليمان

 180236انجل 10.45-91001 21البيشي ظافر عبدهللا ظافر

 187234انجل 10.45-91001 21الكلية من يحدد لم

 187137انجل 10.45-91001 21عاشور بو  محمد عدنان

 187043انجل 10.45-91001 21العنزى عقيل خلف تركى

 186936انجل 10.45-91001 21الكلية من يحدد لم

 180838انجل 10.45-91001 21الكلية من يحدد لم

 187334انجل 10.45-91001 21احمد الدين محي مدني

 192221بشر 12.45-112310 22الشهرى على محمد عبدهللا

 191622بشر 12.45-112310 22الزاحم محمد عبدهللا يزيد

 193516تام 12.45-112310 22علي شرقاوي عبدالوهاب محمد

 195423تسر 12.45-112310 22الحجري صالح البشير المهدي

 19696سير 12.45-112310 22مناظر محمد سعيد عبدهللا

 189522مال 12.45-112310 22الزواوي الحسن الحبيب عزوز

 19798حاسب 12.45-112310 22جعفر طلبه محمود عمرو

 19774حاسب 12.45-112310 22جعفر طلبه محمود عمرو
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 206935بشر 92412-10.45الثالثاء 31الزريي  سالم بن نوفل

 219720بشر 05-09-144110.45-92412 31الديك فارس فوزي فارس

 206520بشر 10.45-92412 31الزريي  سالم بن نوفل

 201117تام 10.45-92412 31األشقر وهبه الشربيني السيد

 20266سير 10.45-92412 31مناظر محمد سعيد عبدهللا

 20856مال 10.45-92412 31العبود عبدالرحمن صالح مهند

 207932مال 10.45-92412 31العبود عبدالرحمن صالح مهند

 201920تسر 10.45-92413 31طهماز محمد احمد رياض

 20384حاسب 10.45-92412 31موافي السيد محمود محمود محمد

 204619حاسب 10.45-92412 31موافي السيد محمود محمود محمد

 213520حاسب 10.45-92412 31موافي السيد محمود محمود محمد

 196025بشر 12.45-111212 32شاليفة  محمد بن سامي

 205426بشر 12.45-111212 32الشهرى على محمد عبدهللا

 191231بشر 12.45-111212 32شاليفة  محمد بن سامي

 189220مال 12.45-111212 32العبود عبدالرحمن صالح مهند

 206828مال 12.45-111212 32العبود عبدالرحمن صالح مهند

 194123حاسب 12.45-111211 32شرابى احمد امون محمد

 198922حاسب 12.45-111211 32شرابى احمد امون محمد

 21486وجت 12.45-111211 32شكيب   اعجاز

 210935فجب 91202-10.45االربعاء 41القباني علي عبدهللا فواز

 211636فجب 06-09-144110.45-91202 41عمر عبدالسالم محمد ناصر

 178931فجب 10.45-91202 41عمر عبدالسالم محمد ناصر

 179131فجب 10.45-91202 41القباني علي عبدهللا فواز

 178833فجب 10.45-91202 41عمر عبدالسالم محمد ناصر

 178734فجب 10.45-91202 41القباني علي عبدهللا فواز

 178636فجب 10.45-91202 41القباني علي عبدهللا فواز

 178533فجب 10.45-91202 41عمر عبدالسالم محمد ناصر

 178436فجب 10.45-91202 41القباني علي عبدهللا فواز

 178333فجب 10.45-91202 41القباني علي عبدهللا فواز

 178237فجب 10.45-91202 41عمر عبدالسالم محمد ناصر

 178135فجب 10.45-91202 41عمر عبدالسالم محمد ناصر

 191718بشر 12.45-112311 42الزاحم محمد عبدهللا يزيد

 192327بشر 12.45-112311 42عقاب ابو ابراهيم سعيد جعفر

 196610بشر 12.45-112311 42الزاحم محمد عبدهللا يزيد

 193218تام 12.45-112311 42علي شرقاوي عبدالوهاب محمد

 189620مال 12.45-112311 42الزواوي الحسن الحبيب عزوز

 197314حاسب 12.45-112311 42العتيبي سعد محمد سعد

 198312حاسب 12.45-112311 42العتيبي سعد محمد سعد
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 202121بشر 92413-10.45  الخميس 51شاليفة  محمد بن سامي

 206727بشر 07-09-144110.45-92413 51الشهرى على محمد عبدهللا

 205733بشر 10.45-92413 51الديك فارس فوزي فارس

 201221تام 10.45-92413 51التركي صالح تركي محمد

 20295سير 10.45-92413 51مناظر محمد سعيد عبدهللا

 213312حاسب 10.45-92413 51الجبرين براهيم جبرين محمد

 204223حاسب 10.45-92413 51الجبرين براهيم جبرين محمد

 203417حاسب 10.45-92413 51الجبرين براهيم جبرين محمد

 207121حسب 12.45-111216 52العامري سالم احمد يزن

 196218حسب 12.45-111216 52العامري سالم احمد يزن

 189424حسب 12.45-111216 52العامري سالم احمد يزن

 194323حاسب 12.45-111212 52ابوعمه محمد عبدالرحمن مراد

 199121حاسب 12.45-111212 52ابوعمه محمد عبدالرحمن مراد

 21506وجت 12.45-111212 52شمسى  نعيم خورام

 199320تقن 91213-10.45   االحد 111العنقري الراجح عبدالرحمن محمد خالد

 21456تقن 10-09-144110.45-91213 111العنقري الراجح عبدالرحمن محمد خالد

 194523تقن 10.45-91213 111شمسى  نعيم خورام

 196122حاسب 10.45-91213 111شكيب   اعجاز

 191029حاسب 10.45-91213 111شكيب   اعجاز

 207518حاسب 10.45-91213 111حسين  عياض محمد

 205329حاسب 10.45-91213 111حسين  عياض محمد

 189020حاسب 10.45-91213 111شكيب   اعجاز

 195228حاسب 10.45-91213 111حسين  عياض محمد

 192827حاسب 10.45-91213 111حسين  عياض محمد

 177644احص 12.45-111103 112السيد محمد فؤاد حسن

 180043احص 12.45-111103 112الزهرانى احمد ابراهيم احمد

 211241احص 12.45-111103 112الخالد ابراهيم زهير عصام

 210544احص 12.45-111103 112السيد محمد فؤاد حسن

 184739احص 12.45-111103 112السويح  عبدالكريم نزار

 184339احص 12.45-111103 112السيد محمد فؤاد حسن

 184141احص 12.45-111103 112السويح  عبدالكريم نزار

 183942احص 12.45-111103 112الزهرانى احمد ابراهيم احمد

 180340احص 12.45-111103 112السويح  عبدالكريم نزار

 183341احص 12.45-111103 112السويح  عبدالكريم نزار

 183539احص 12.45-111103 112السويح  عبدالكريم نزار

 183743احص 12.45-111103 112عمر عبدالسالم محمد ناصر

 19569تسر 2.45-12313 113الشبانات سليمان ناصر سليمان

 201519تام 2.45-12414 113التركي صالح تركي محمد

 213113حاسب 2.45-12411 113بيهان عبدهللا شائع محمد

 204420حاسب 2.45-12411 113بيهان عبدهللا شائع محمد
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 19647سير 92311-10.45 االثنين 121العمراني التهامي المنصف وليد

 191815بشر 11-09-144110.45-92312 121الحجري صالح البشير المهدي

 192420بشر 10.45-92312 121عقاب ابو ابراهيم سعيد جعفر

 195512تسر 10.45-92312 121الشبانات سليمان ناصر سليمان

 193723مال 10.45-92312 121المطلق محمد عبدهللا معاذ

 189724مال 10.45-92312 121المطلق محمد عبدهللا معاذ

 19856حاسب 10.45-92312 121خدرج احمد محمد سليمان

 19816حاسب 10.45-92312 121خدرج احمد محمد سليمان

 208828سلم 12.45-114410 122العتيبي مصلح بجاد سعد

 191422سلم 12.45-114410 122العتيبي مصلح بجاد سعد

 208944سلم 12.45-114411 122الصغير فالح محمد صغير

 191523سلم 12.45-114411 122الصبي ابراهيم عبدهللا أديب

 191334بشر 2.45-13611 123السلطان صالح فهد صالح

 208728بشر 2.45-13611 123البقمى المرزوقى منير سعد الفى

 219510حاسب 2.45-14210 123جعفر طلبه محمود عمرو

 196310سير 91211-10.45الثالثاء 131عقاب ابو ابراهيم سعيد جعفر

 195028قصد 12-09-144110.45-91216 131المقحم محمد عبدالعزيز يزيد

 205233قصد 10.45-91216 131المزاري كريم عارف احمد

 207220قصد 10.45-91216 131الزواوي الحسن الحبيب عزوز

 21826قصد 10.45-91216 131المقحم محمد عبدالعزيز يزيد

 191131قصد 10.45-91216 131المزاري كريم عارف احمد

 189326قصد 10.45-91216 131المقحم محمد عبدالعزيز يزيد

 194619فيت 10.45-91215 131السيد محمد فؤاد حسن

 209123فيت 10.45-91215 131السيد محمد فؤاد حسن

 21526وجت 10.45-91213 131التميم عبدهللا عبدالعزيز تركى

 205013حاسب 10.45-94213 131الحربى العمرى محمد راشد عبدهللا

 21257حاسب 10.45-94213 131الحربى العمرى محمد راشد عبدهللا

 185832نهج 12.45-111203 132االمير محمد سليمان محمد

 185935نهج 12.45-111203 132االمير محمد سليمان محمد

 186034نهج 12.45-111203 132القباني علي عبدهللا فواز

 186132نهج 12.45-111203 132الصبي ابراهيم عبدهللا أديب

 211733نهج 12.45-111203 132االمير محمد سليمان محمد

 211034نهج 12.45-111203 132البليهي سعود محمد فهد

 186431نهج 12.45-111203 132االمير محمد سليمان محمد

 185735نهج 12.45-111203 132الصبي ابراهيم عبدهللا أديب

 180733نهج 12.45-111203 132البليهي سعود محمد فهد

 186231نهج 12.45-111203 132الصبي ابراهيم عبدهللا أديب

 179836نهج 12.45-111203 132البليهي سعود محمد فهد

 178035نهج 12.45-111203 132االمير محمد سليمان محمد

 194934ادر 2.45-12414 133الفريح عبدهللا خالد سعود

 201423ادر 2.45-12414 133الفريح عبدهللا خالد سعود

 202224ادر 2.45-12414 133الفريح عبدهللا خالد سعود

 202335ادر 2.45-12414 133الفريح عبدهللا خالد سعود

 205637ادر 2.45-12414 133الفريح عبدهللا خالد سعود

 208412ادر 2.45-12414 133الفريح عبدهللا خالد سعود
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 19715سير 92312-10.45االربعاء 141الزريي  سالم بن نوفل

 191920بشر 13-09-144110.45-92313 141الزاحم محمد عبدهللا يزيد

 192621بشر 10.45-92313 141الشهرى على محمد عبدهللا

 193420تام 10.45-92313 141العمراني التهامي المنصف وليد

 189927مال 10.45-92313 141المطلق محمد عبدهللا معاذ

 197510حاسب 10.45-94212 141شمسى  نعيم خورام

 207633ادا 2.45-12413 143الحربي جفنان مدله محمد

 207427ادا 2.45-12413 143الحربي جفنان مدله محمد

 202030ادا 2.45-12413 143الحربي جفنان مدله محمد

 20835ادا 2.45-12413 143المزاري كريم عارف احمد

 206135ادا 2.45-12413 143المومنى يوسف عبدالكريم محمد

 193028تسر 91212-10.45  الخميس 151طهماز محمد احمد رياض

 195324تسر 14-09-144110.45-91212 151طهماز محمد احمد رياض

 20402حاسب 10.45-94211 151المخادمه مطلق ابراهيم ظافر

 182120تقن 12.45-111202 152التميم عبدهللا عبدالعزيز أحمد

 182324تقن 12.45-111202 152الدوسرى عبدهللا محمد ناصر

 182521تقن 12.45-111202 152شرابى احمد امون محمد

 182720تقن 12.45-111202 152بيهان عبدهللا شائع عبدهللا

 182921تقن 12.45-111202 152المطيرى العوني هللا رجاء غالب طارق

 211423تقن 12.45-111202 152المخادمه مطلق ابراهيم ظافر

 210726تقن 12.45-111202 152العتيبي سعد محمد سعد

 183120تقن 12.45-111202 152المعايطه محمد عبدالكريم محمد

 218320تقن 12.45-111202 152بيهان عبدهللا شائع عبدهللا

 177824تقن 12.45-111202 152العتيبي مناجاء سليمان فهد

 179628تقن 12.45-111202 152العتيبي مناجاء سليمان فهد

 180527تقن 12.45-111202 152بيهان عبدهللا شائع عبدهللا

 180923تقن 12.45-111202 152الدوسرى عبدهللا محمد ناصر

 181119تقن 12.45-111202 152العتيبي مناجاء سليمان فهد

 181324تقن 12.45-111202 152خدرج احمد محمد سليمان

 181527تقن 12.45-111202 152الحربى العمرى محمد راشد عبدهللا

 181725تقن 12.45-111202 152الدوسرى عبدهللا محمد ناصر

 181921تقن 12.45-111202 152التميم عبدهللا عبدالعزيز أحمد

 203137سلم 2.45-12410 153الغصاب عبدهللا طارق

 201831سلم 2.45-12410 153الغصاب عبدهللا طارق

 194835سلم 2.45-12410 153الغصاب عبدهللا طارق

 206028سلم 2.45-12410 153الغصاب عبدهللا طارق

 206435سلم 2.45-12410 153الغصاب عبدهللا طارق

 209034سلم 2.45-12410 153الغصاب عبدهللا طارق

6 من 5صفحة 



فترة االختبار دكتور مدرس المقررالطالب عدد الشعبةالمقررالفترةاليوم

(ISO 9001:2015)نظام إدارة الجودة 

وكالة الكلية للشؤون التعليمية واألكاديمية: القطاع

االختبارات:  الوحدة

 هـ1439اإلصدار الثالث 

توزيع الشعب على القاعات :   نموذج

الفصل الدراسي الثاني -  االختبارات النهائية 

هـ1441العام الجامعي  

الرقم: 0202-0401301012

 193314تام 92312-10.45   االحد 211التركي صالح تركي محمد

 192527بشر 17-09-144110.45-92314 211السلطان صالح فهد صالح

 192125بشر 10.45-92314 211البقمى المرزوقى منير سعد الفى

 19679تسر 10.45-92314 211الشبانات سليمان ناصر سليمان

 190121تام 91211-10.45 االثنين 221علي شرقاوي عبدالوهاب محمد

 193128تام 18-09-144110.45-91211 221األشقر وهبه الشربيني السيد

 19658تسر 10.45-92311 221الحجري صالح البشير المهدي

 195814تسر 10.45-92311 221الشبانات سليمان ناصر سليمان

6 من 6صفحة 


