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 2 6أ1448111ادا 10.302302-12.30األحد انعًراٍَ ونُد

 2 6أ1455292ادا 1438/8/1112.30-10.302302 شالَفة  سايٍ

 2 6أ146162ادا 12.30-10.302302 انًىيًُ  يحًد

 2 6أ1464101ادا 12.30-10.302302 انًسارٌ احًد

 2 6أ1468111حاسة 12.30-10.302301 اندوسري سعد

انًهدٌ انحجرٌ 2 6أ1521321تشر 3-12401

عسوزانسواوٌ 2 6أ1575312تشر 3-12401

 2 6أ1530146تاو 3-12401 جهىل عطُه

 2 6أ1527307يال 3-12401 انًسارٌ احًد

 2 6أ1589231تشر 10.303502-12.30األثنين شالَفة  سايٍ

 2 6أ1721141تشر 1438/8/1212.30-10.303502 انشهري عثدهللا

 2 6أ157192تاو 12.30-10.303502 األشمر انسُد

 2 6أ1583162يال 12.30-10.303502 انعصًٍُ عثدانًحسٍ

 2 6أ168792حاسة 12.30-10.303508 انًعاَطه يحًد

عثدانرحًٍ انسَد 2 6أ152591تسر 3-12401

خاند تطاَُه 2 6أ1449151لصد 10.302303-12.30الثالثاء

خاند تطاَُه 2 6أ1456302لصد 1438/8/1312.30-10.302303

خاند تطاَُه 2 6أ146382لصد 12.30-10.302303

 2 6أ1471141حاسة 12.30-10.302303 اتىعًه يراد

 2 6أ1522321تشر 3-12402 عماب جعفر اتى

 2 6أ1579312تشر 3-12402 عماب جعفر اتى

 2 6أ1531146تاو 3-12402 جهىل عطُه

 2 6أ1538136حاسة 3-12402 اتىعًه يراد

 2 6أ159822حاسة 3-12402 يحًد انعتُثٍ سعد

 (معمل)3 1أ6- أ1581355تشر 10.303503-12.30األربعاء انعًرٌ حايد

 (معمل)3 1أ1722264تشر 1438/8/1412.30-10.303503 انسرٍَ َىفم

عسوزانسواوٌ (معمل)3 1أ6- أ174645تشر 12.30-10.303503

 2 6أ1567111تاو 12.30-10.303503 شرلاوٌ يحًد  

 2 6أ1585131يال 12.30-10.303503 انًىيًُ  يحًد

 2 6أ1606131حاسة 12.30-10.303502 ايىٌ يحًد

 2 6أ154991سهى 3-14101 انصغُر صغُر

 2 6أ1550102سهى 3-14102 انعتُثٍ تجاد سعد

 2 6أ1717192سهى 3-14102 انعتُثٍ تجاد سعد

 2 6أ152086ادر 3-14103 اندَك فارش

 2 6أ1551327ادر 3-14104 طهًاز رَاض

 2 6أ1716276ادر 3-14104 طهًاز رَاض

عسوزانسواوٌ 2 6أ1450221يال 10.302304-12.30الخميس

 2 6أ1602111حاسة 1438/8/1512.30-10.304204 انسهراًَ احًد
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 2 6أ1452261حسة 10.304201-12.30األحد انًمحى َسَد

 2 6أ1744192حسة 1438/8/1812.30-10.304201 انتىَجرٌ خاند

 2 6أ1470142حاسة 12.30-10.302302 ايىٌ يحًد

انًهدٌ انحجرٌ 2 6أ1523291تشر 3-12403

انًهدٌ انحجرٌ 2 6أ1577322تشر 3-12403

انسُد األشمر 2 6أ1532156تاو 3-12403

 2 6أ154296حاسة 3-12404 خدرج سهًُاٌ

 2 6أ160446حاسة 3-12404 خدرج سهًُاٌ

حًد انًسعد 2 6أ1586311تشر 10.303504-12.30األثنين

 2 6أ1724292تشر 1438/8/1912.30-10.303504 انشهري عثدهللا

 2 6أ1566156تاو 12.30-10.303504 انحرتٍ يحًد

 (معمل) 2 1أ1587121يال 12.30-10.303504 انعًرٌ حايد

 2 6أ1544361يال 3-12403 انتركٍ يحًد

 2 6أ154721حاسة 3-14201 يىافٍ يحًد

 2 6أ1451131تمٍ 10.302306-12.30الثالثاء انعطاوي يشاري

 2 6أ 7- أ1454382تمٍ 1438/8/2012.30-10.302306 اندوسري َاصر

 2 6أ1458151تمٍ 12.30-10.302306 انصائغ اسايه

 2 6أ146717تمٍ 12.30-10.302306 اندوسري َاصر

 2 6أ147367تمٍ 12.30-10.302306 انتًُى أحًد

 2 6أ171811تمٍ 12.30-10.302306 انصائغ اسايه

 2 6أ1524321تشر 3-12404 عماب جعفر اتى

 2 6أ1573332تشر 3-12404 عماب جعفر اتى

 2 6أ1534126تاو 3-12404 انعًراٍَ ونُد

 2 6أ1584341َجى 10.303504-12.30األربعاء عاشىر تى عدَاٌ

 2 6أ1591172َجى 1438/8/2112.30-10.303504 عاشىر تى عدَاٌ

 2 6أ171946َجى 12.30-10.303504 جثك عًر

 2 6أ1720116َجى 12.30-10.303504 جثك عًر

 2 6أ1570116َجى 12.30-10.303505 انعُسي تركً

 2 6أ1545187حاسة 12.30-10.304203 انعطاوي يشاري

 2 6أ1519231ادر 3-13501 انغصاب طارق

احًدفرَد 2 6أ1572352ادر 3-13501

 2 6أ1580116ادر 3-13501 انغصاب طارق

 2 6أ1590206ادر 3-13501 انغصاب طارق

احًدفرَد 2 6أ1715197ادر 3-13501
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سايٍ شالَفة2 6أ171136تشر 10.30210-12.30الخميس

 2 6أ 2- أ1453441تشر 1438/8/2212.30-10.302304 شالَفة  سايٍ

 2 6أ174596تشر 12.30-10.302304 اندَك فارش

 2 6أ1475106فُس 12.30-10.302305 انمحطاٍَ يحًد

 2 6أ1565271تشر 3-14206 انسهطاٌ صانح

 2 6أ1685142حاسة 3-12405 انعُسي جازو

 2 6أ168922حاسة 3-12405 انعُسي جازو

فارش اندَك2 6أ171221تشر 10.30211-12.30األحد

 2 6أ1460241تاو 1438/8/2512.30-10.302303 شرلاوٌ يحًد  

 2 6أ1459271تسر 3-12304 انشثاَات سهًُاٌ

 2 6أ1466252تسر 3-12304 انحسىٌ عثدانًحسٍ

 2 6أ 1757256تسر 3-12304 انشثاَات سهًُاٌ

 2 6أ1535117حاسة 3-12401 يىافٍ يحًد

 2 6أ159627حاسة 3-12401 انًطُري طارق

 2 6أ1564211تشر 10.304207-12.30األثنين انثمًً الفً

عالء شكرٌ 2 6أ1537331يال 1438/8/263-12402

 2 6أ1540106حاسة 10.302403-12.30األربعاء انسعثً احًد

 2 6أ160046حاسة 1438/8/2812.30-10.302403 طهثه عًرو


