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 دكتور

 1894311G8حسب 81216- 144310-10-28األحد التويجري خالد

 1962191G8حسب 81216- 144310-10-28األحد التويجري خالد

 2071301G8حسب 81216- 144310-10-28األحد التويجري خالد

 235391G8حسب 81217- 144310-10-28األحد التويجري خالد

 2309171G8حسب 81216- 144310-10-28األحد التويجري خالد

 2297221G4حاسب 81212- 144310-10-28األحد ابوعمه مراد

 1943221G4حاسب 81212- 144310-10-28األحد ابوعمه مراد

 1991251G4حاسب 81212- 144310-10-28األحد ابوعمه مراد

 (معمل)  4 1 2312166تقن 10.301202-144312.30-10-28األحد الدوسرى ناصر

 (معمل)  B 1 1809266تقن 10.301202-144312.30-10-28األحد الراجح خالد  

 (معمل) B 5 1811276تقن 10.301202-144312.30-10-28األحد موافي محمد

 (معمل)  B 7 1813256تقن 10.301202-144312.30-10-28األحد الراجح خالد  

 (معمل)  2 1 1815216تقن 10.301202-144312.30-10-28األحد الدوسرى ناصر

محمد بيهان (معمل)  B 2 1817226تقن 10.301202-144312.30-10-28األحد

 (معمل)  B 8 6 181923تقن 10.301202-144312.30-10-28األحد الراجح خالد  

 (معمل) B 3 6 182326تقن 10.301202-144312.30-10-28األحد الزعبى احمد

 (معمل)  3 1 2107266تقن 10.301202-144312.30-10-28األحد الدوسرى ناصر

 (معمل)  G 2 2114256تقن 10.301202-144312.30-10-28األحد الصائغ اسامه

 (معمل) G 1 1778246تقن 10.301202-144312.30-10-28األحد الصائغ اسامه

 (معمل)  1 1 1796276تقن 10.301202-144312.30-10-28األحد الدوسرى ناصر

 (معمل)  B 4 1805226تقن 10.301202-144312.30-10-28األحد موافي محمد

 2142141G8وجت 10.301212-144312.30-10-28األحد شمسى خورام

 2067381G8بشر 12413 -14433-10-28األحد الشهرى عبدهللا

 2057231G8بشر 12413 -14433-10-28األحد الشهرى عبدهللا

 202171G8بشر 12413 -14433-10-28األحد شاليفة سامي

 2012321G8تام 12413 -14433-10-28األحد السلطان صالح

 2029111G8سير 12413 -14433-10-28األحد مناظر عبدهللا

 226421G4جرف 12412 -14433-10-28األحد شكيب اعجاز

 223861G4ويب 12412 -14433-10-28األحد المطيرى طارق

 2034221G4حاسب 12413 -14433-10-28األحد العنزى جازم

 2042151G4حاسب 12413 -14433-10-28األحد العنزى جازم

 1891214G2ادا 81210- 144310-10-29 االثنين شاليفة سامي

 1909384G2ادا 81210- 144310-10-29 االثنين شاليفة سامي

 1929281G8ادا 81210- 144310-10-29 االثنين شكري عالء  

 1951204G2ادا 81210- 144310-10-29 االثنين عقاب ابو جعفر

 1959134G2ادا 81210- 144310-10-29 االثنين عقاب ابو جعفر

 2055311G8ادا 81210- 144310-10-29 االثنين شكري عالء  

 2073241G8ادا 81210- 144310-10-29 االثنين شكري عالء  

 2307181G8ادا 81210- 144310-10-29 االثنين شكري عالء  

 1987281G4حاسب 81210- 144310-10-29 االثنين الشمرى غالب

 2303271G4حاسب 81210- 144310-10-29 االثنين المخادمه ظافر

 1939251G4حاسب 81210- 144310-10-29 االثنين الشمرى غالب

 2137155G1وجت 81210- 144310-10-29 االثنين الزعبى احمد
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فهد الراشد1775301G 8انجل 10.301001-144312.30-10-29 االثنين

مدني1799285G1انجل 10.301001-144312.30-10-29 االثنين

عصام الفياض1802251G 8انجل 10.301001-144312.30-10-29 االثنين

انس مكتبي1808361G 8انجل 10.301001-144312.30-10-29 االثنين

سعيد البدوي1869295G2انجل 10.301001-144312.30-10-29 االثنين

تركي العنزي1870271G 8انجل 10.301001-144312.30-10-29 االثنين

احمد ياسينG 4 1871281انجل 10.301001-144312.30-10-29 االثنين

زياد الحمو1872285G3انجل 10.301001-144312.30-10-29 االثنين

عبدهللا علي1873205G4انجل 10.301001-144312.30-10-29 االثنين

جيمس1 1 1875305انجل 10.301001-144312.30-10-29 االثنين

اندروG 4 2104181انجل 10.301001-144312.30-10-29 االثنين

جادG 4 2111281انجل 10.301001-144312.30-10-29 االثنين

 2062391G8بشر 12411 -14433-10-29 االثنين المسعد حمد

 2058281G8بشر 12411 -14433-10-29 االثنين المسعد حمد

 2009401G4تام 12411 -14433-10-29 االثنين العمراني وليد

 2016121G8تسر 12411 -14433-10-29 االثنين الشبانات سليمان

 (معمل)  G 1 202496سير 12411 -14433-10-29 االثنين الزريي نوفل

 2081181G8مال 12411 -14433-10-29 االثنين الزواوي عزوز

 2078201G4مال 12411 -14433-10-29 االثنين المزاري احمد

 2139154G2وجت 11211 -14433-10-29 االثنين شكيب اعجاز

 225821G4جرف 12410 -14433-10-29 االثنين عياض محمد

 2036304G2حاسب 12410 -14433-10-29 االثنين المعايطه محمد

 2048204G2حاسب 12410 -14433-10-29 االثنين المعايطه محمد

 223454G2ويب 12410 -14433-10-29 االثنين المطيرى طارق

عبدهللا الشهرى 1922484G2بشر 82310- 144310-11-01الثالثاء

 1916311G8بشر 82310- 144310-11-01الثالثاء الديك فارس

محمد شرقاوي 1935424G2تام 82310- 144310-11-01الثالثاء

 1954391G8تسر 82310- 144310-11-01الثالثاء طهماز رياض

 1969231G8سير 82310- 144310-11-01الثالثاء مناظر عبدهللا

 2245381G8مال 82310- 144310-11-01الثالثاء المومنى محمد

عزوز الزواوي 1895285G1مال 82310- 144310-11-01الثالثاء

 1977231G4حاسب 82310- 144310-11-01الثالثاء التميم أحمد

 1979131G4حاسب 82310- 144310-11-01الثالثاء التميم أحمد

 2203121G4حاسب 82310- 144310-11-01الثالثاء التميم أحمد

 2205131G4ويب 82310- 144310-11-01الثالثاء المطيرى طارق

 2357111G8ضرا 10.301210-144312.30-11-01الثالثاء المزاري احمد

 2352121G8مال 81212- 144310-11-02االربعاء المومنى محمد

 1912331G8بشر 81212- 144310-11-02االربعاء شاليفة سامي

 1960141G8بشر 81212- 144310-11-02االربعاء شاليفة سامي

عبدهللا الشهرى 2054321G8بشر 81212- 144310-11-02االربعاء

 2068251G4مال 81212- 144310-11-02االربعاء العبود مهند

 1892281G4مال 81212- 144310-11-02االربعاء العبود مهند

 2341184G2حاسب 81211- 144310-11-02االربعاء امون محمد  

 1941244G2حاسب 81211- 144310-11-02االربعاء امون محمد  

 1989254G2حاسب 81211- 144310-11-02االربعاء امون محمد  
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عصام الخالد(معمل)  B 1 1783226فجب 10.301202-144312.30-11-02االربعاء

عصام الخالد(معمل)  B 2 1784316فجب 10.301202-144312.30-11-02االربعاء

عصام الخالد(معمل)  B 3 1787246فجب 10.301202-144312.30-11-02االربعاء

عصام الخالد(معمل)  B 4 6 178824فجب 10.301202-144312.30-11-02االربعاء

حسن فؤاد(معمل)  B 8 6 179127فجب 10.301202-144312.30-11-02االربعاء

ناصر عمر(معمل)  1 1 1781266فجب 10.301202-144312.30-11-02االربعاء

ناصر عمر(معمل)  2 1 6 178227فجب 10.301202-144312.30-11-02االربعاء

ناصر عمر(معمل)  3 1 1785256فجب 10.301202-144312.30-11-02االربعاء

ناصر عمر(معمل)  4 1 6 178628فجب 10.301202-144312.30-11-02االربعاء

ناصر عمر(معمل)  B 7 1789256فجب 10.301202-144312.30-11-02االربعاء

ناصر عمر(معمل) 2016526G1-6G2فجب 10.301202-144312.30-11-02االربعاء

نوفل الزريي (معمل) B 1 2065176بشر 12412 -14433-11-02االربعاء

نوفل الزريي (معمل)2069216B2-6B3بشر 12412 -14433-11-02االربعاء

عبدالرحمن الربيع (معمل) B 8 2256206بشر 12412 -14433-11-02االربعاء

عبدالرحمن الربيع (معمل) B 7 2197166بشر 12412 -14433-11-02االربعاء

 2011331G8تام 12412 -14433-11-02االربعاء األشقر السيد

 2026131G8سير 12412 -14433-11-02االربعاء مناظر عبدهللا

 (معمل) 13 2085136مال 12412 -14433-11-02االربعاء العبود مهند

 (معمل)12 6-11 2079256مال 12412 -14433-11-02االربعاء العبود مهند

 2019131G8تسر 12413 -14433-11-02االربعاء الشبانات سليمان

 226011G4جرف 12411 -14433-11-02االربعاء عياض محمد

 223661G4ويب 12411 -14433-11-02االربعاء االمير محمد

 2038171G4حاسب 12412 -14433-11-02االربعاء موافي محمد

 2046281G4حاسب 12412 -14433-11-02االربعاء موافي محمد

 2355131G8ضرا 81212- 144310-11-03  الخميس الزواوي عزوز

 1923451G8بشر 82311- 144310-11-03  الخميس عقاب ابو جعفر

 1966201G8بشر 82311- 144310-11-03  الخميس الديك فارس

 1917331G8بشر 82311- 144310-11-03  الخميس الديك فارس

 1932424G2تام 82311- 144310-11-03  الخميس شرقاوي محمد  

 2246394G2مال 82311- 144310-11-03  الخميس العبود مهند

معاذ المطلق 1896224G2مال 82311- 144310-11-03  الخميس

 1973211G4حاسب 82311- 144310-11-03  الخميس العتيبي محمد سعد

 2199251G4حاسب 82311- 144310-11-03  الخميس العتيبي محمد سعد

 1983221G4حاسب 82311- 144310-11-03  الخميس العتيبي محمد سعد

 223071G4ويب 82311- 144310-11-03  الخميس شمسى خورام

 220951G4جرف 82312- 144310-11-03  الخميس شكيب اعجاز

 (معمل)1914476G1-6G2سلم 10.304410-144312.30-11-03  الخميس بجاد سعد  

 (معمل)2088526B1-6B2-6B4سلم 10.304410-144312.30-11-03  الخميس بجاد سعد  

 (معمل)612-191553611سلم 10.304411-144312.30-11-03  الخميس الصبي أديب

 (معمل)614-208963613سلم 10.304411-144312.30-11-03  الخميس الصغير صغير
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 1945201G4تقن 81213- 144310-11-06   االحد المخادمه ظافر

 1993221G4تقن 81213- 144310-11-06   االحد المعايطه محمد

 2141151G4تقن 81213- 144310-11-06   االحد طلبه عمرو  

 2305141G8تقن 81213- 144310-11-06   االحد الدين محى صديق

 2075291G8حاسب 81213- 144310-11-06   االحد الدين محى صديق

 2053251G8حاسب 81213- 144310-11-06   االحد الدين محى صديق

 1961354G2حاسب 81213- 144310-11-06   االحد الصائغ اسامه

 1952344G2حاسب 81213- 144310-11-06   االحد الصائغ اسامه

 1928434G2حاسب 81213- 144310-11-06   االحد الصائغ اسامه

 1910311G8حاسب 81213- 144310-11-06   االحد الدين محى صديق

 1890231G8حاسب 81213- 144310-11-06   االحد الدين محى صديق

نزار السويحG4 1833351احص 10.301103-144312.30-11-06   االحد

نزار السويحG4 1841291احص 10.301103-144312.30-11-06   االحد

نزار السويحG4 1847301احص 10.301103-144312.30-11-06   االحد

عصام عقادG 8 1803291احص 10.301103-144312.30-11-06   االحد

عصام عقادG 8 1835301احص 10.301103-144312.30-11-06   االحد

عصام عقادG 8 2105321احص 10.301103-144312.30-11-06   االحد

عصام عقادG 8 2324191احص 10.301102-144312.30-11-06   االحد

صالح الدين الشفيع G 2 1776294احص 10.301103-144312.30-11-06   االحد

صالح الدين الشفيع G 2 1800324احص 10.301103-144312.30-11-06   االحد

صالح الدين الشفيع G 2 1843284احص 10.301103-144312.30-11-06   االحد

صالح الدين الشفيع G 2 1839284احص 10.301103-144312.30-11-06   االحد

عصام آل خالدG 2 2112364احص 10.301103-144312.30-11-06   االحد

ناصر عمرG 8 1837311احص 10.301103-144312.30-11-06   االحد

 1956211G8تسر 12313 -14433-11-06   االحد طهماز رياض

 2015341G8تام 12414 -14433-11-06   االحد المومنى محمد

 2032101G4حاسب 12411 -14433-11-06   االحد بيهان محمد

 2044151G4حاسب 12411 -14433-11-06   االحد بيهان محمد

 226211G8جرف 12413 -14433-11-06   االحد شكيب اعجاز

 224051G4ويب 12413 -14433-11-06   االحد االمير محمد

 (معمل) G 1 1964166سير 82311- 144310-11-07 االثنين العمراني وليد

فارس الديك 1918341G8بشر 82312- 144310-11-07 االثنين

 1924441G8بشر 82312- 144310-11-07 االثنين عقاب ابو جعفر

 1955224G2تسر 82312- 144310-11-07 االثنين طهماز رياض

 2242434G2مال 82312- 144310-11-07 االثنين المزاري احمد

معاذ المطلق 1937341G8مال 82312- 144310-11-07 االثنين

 1897164G2مال 82312- 144310-11-07 االثنين الزواوي عزوز

 1985161G4حاسب 82312- 144310-11-07 االثنين خدرج سليمان

 2201201G4حاسب 82312- 144310-11-07 االثنين خدرج سليمان

 1981141G4حاسب 82312- 144310-11-07 االثنين خدرج سليمان

 223271G4ويب 82312- 144310-11-07 االثنين العنزى جازم

 221151G4جرف 82313- 144310-11-07 االثنين عياض محمد
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 2087391G8بشر 13611 -14433-11-07 االثنين السلطان صالح

 1913261G8بشر 13611 -14433-11-07 االثنين السلطان صالح

 2195101G4حاسب 14210 -14433-11-07 االثنين طلبه عمرو  

 2213361G4حاسب 14210 -14433-11-07 االثنين طلبه عمرو  

 226641G4وجت 14210 -14433-11-07 االثنين شمسى خورام

 2306181G8ضرا 81111- 144310-11-08الثالثاء السلطان صالح

 2351134G2قصد 81216- 144310-11-08الثالثاء المزاري احمد

 1963144G2سير 81211- 144310-11-08الثالثاء عقاب ابو جعفر

 1893311G8قصد 81216- 144310-11-08الثالثاء العمراني وليد

 1911421G8قصد 81216- 144310-11-08الثالثاء العمراني وليد

 1950221G8قصد 81216- 144310-11-08الثالثاء العمراني وليد

 2052344G2قصد 81216- 144310-11-08الثالثاء المومنى محمد

 2072294G2قصد 81216- 144310-11-08الثالثاء المومنى محمد

 218271G8قصد 81216- 144310-11-08الثالثاء العمراني وليد

 1946211G4فيت 81215- 144310-11-08الثالثاء فؤاد حسن  

 2299221G4فيت 81215- 144310-11-08الثالثاء فؤاد حسن  

 2091231G4فيت 81215- 144310-11-08الثالثاء فؤاد حسن  

 2144155G1وجت 81213- 144310-11-08الثالثاء التميم تركى

 2050105G1حاسب 84213- 144310-11-08الثالثاء النمي وليد

عبدالعزيز العبدالسالم(معمل)  B 3 1858246نهج 10.301203-144312.30-11-08الثالثاء

عبدالعزيز العبدالسالم(معمل)  B 4 6 186123نهج 10.301203-144312.30-11-08الثالثاء

عبدالعزيز العبدالسالم(معمل)  B 7 1864286نهج 10.301203-144312.30-11-08الثالثاء

عبدالعزيز العبدالسالم(معمل)  B 8 6 211722نهج 10.301203-144312.30-11-08الثالثاء

 (معمل)  B 1 1807166نهج 10.301203-144312.30-11-08الثالثاء بركات هشام  

 (معمل)  B 2 2110206نهج 10.301203-144312.30-11-08الثالثاء بركات هشام  

عائض آل زميع(معمل)  1 1 1780226نهج 10.301203-144312.30-11-08الثالثاء

عائض آل زميع(معمل)  2 1 6 179829نهج 10.301203-144312.30-11-08الثالثاء

عائض آل زميع(معمل)  3 1 1859196نهج 10.301203-144312.30-11-08الثالثاء

عائض آل زميع(معمل)  4 1 6 186018نهج 10.301203-144312.30-11-08الثالثاء

أديب الصبي(معمل) G 1 1857286نهج 10.301203-144312.30-11-08الثالثاء

أديب الصبي(معمل)  G 2 1862236نهج 10.301203-144312.30-11-08الثالثاء

 1949411G8ادر 12414 -14433-11-08الثالثاء الفريح سعود

 2014411G8ادر 12414 -14433-11-08الثالثاء الفريح سعود

 2022211G8ادر 12414 -14433-11-08الثالثاء الفريح سعود

 2023404G2ادر 12414 -14433-11-08الثالثاء الفريح سعود

 2056374G2ادر 12414 -14433-11-08الثالثاء الفريح سعود

 2084184G2ادر 12414 -14433-11-08الثالثاء الفريح سعود

 1971131G8سير 82312- 144310-11-09االربعاء الزريي نوفل

 1919294G2بشر 82313- 144310-11-09االربعاء الديك فارس

 1926451G8بشر 82313- 144310-11-09االربعاء الشهرى عبدهللا

 1934401G8تام 82313- 144310-11-09االربعاء شرقاوي محمد

 1899234G2مال 82313- 144310-11-09االربعاء المطلق معاذ

 2247384G2مال 82313- 144310-11-09االربعاء المطلق معاذ

 2207141G4جرف 82311- 144310-11-09االربعاء عياض محمد

 1975311G4حاسب 84212- 144310-11-09االربعاء شمسى خورام
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حسين الغاوي2322181G4ادا 10.301110-144312.30-11-09االربعاء

 2358111G8مال 10.301213-144312.30-11-09االربعاء المزاري احمد

حسين الغاوي2020241G8ادا 10.302413-144312.30-11-09االربعاء

حسين الغاوي2083191G4ادا 10.302413-144312.30-11-09االربعاء

حسين الغاوي2076301G8ادا 10.302413-144312.30-11-09االربعاء

حسين الغاوي2074401G8ادا 10.302413-144312.30-11-09االربعاء

عبد العزيز العبد السالم2061311G4ادا 10.302413-144312.30-11-09االربعاء

 1930401G8تسر 81212- 144310-11-10  الخميس الشبانات سليمان

 1953241G8تسر 81212- 144310-11-10  الخميس الشبانات سليمان

 2 1 6-1 1 6 (معمل)  206442سلم 10.302410-144312.30-11-10  الخميس الغصاب طارق

 4 1 6-3 1 6 (معمل)206042سلم 10.302410-144312.30-11-10  الخميس الغصاب طارق

 (معمل) 6G1-6G2 203148سلم 10.302410-144312.30-11-10  الخميس الغصاب طارق

 (معمل) 2018456B1-6B2سلم 10.302410-144312.30-11-10  الخميس الغصاب طارق

 (معمل) 1948516B3-6B4-6B5سلم 10.302410-144312.30-11-10  الخميس الغصاب طارق

 (معمل) 2090426B7-6B8سلم 10.302410-144312.30-11-10  الخميس الغصاب طارق

 1933391G4تام 82312- 144310-11-13   االحد األشقر السيد

عبدالرحمن الرشيد1921371G8بشر 82314- 144310-11-13   االحد

عبدالرحمن الرشيد1925461G8بشر 82314- 144310-11-13   االحد

 1967241G4تسر 82314- 144310-11-13   االحد الشبانات سليمان

محمد شرقاوي1901181G8تام 81211- 144310-11-14 االثنين

 1931404G2تام 81211- 144310-11-14 االثنين األشقر السيد

 2244424G2تام 81211- 144310-11-14 االثنين األشقر السيد

 1958431G8تسر 82311- 144310-11-14 االثنين طهماز رياض

 1965391G8تسر 82311- 144310-11-14 االثنين طهماز رياض


