
نسخة نهائية

للفصل األول من العام الجامعي

هـ1443

جدول االختبارات النهائية



مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4509564E3سلطان الطبيشي سلم 105

450966196حمود بن سالمه سلم 105

847786394إبراهيم بن عجالن سلم 105

5935768E1عبدالكريم التويجري سلم 105

6604281E2ناصر الدوسري حقق344

765254225سليمان العيسى حقق344

بهو الكلية7697342عبدالمجيد الشعالن حقق344

بهو الكلية8205534عبدالمجيد الشعالن حقق344

بهو الكلية8758114عبدالمجيد الشعالن حقق344

822053838معتز الزهري حقق344

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5994155E1عبدالحكيم المطرودي سلم102

5994251E2عبدالرحمن الطريقي سلم102

4509153E3نذير أوهاب سلم103

بهو الكلية4509267بندر العنزي سلم103

782043938محمد الحارثي ساس326

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

6896061E2هشام السبت حقق326

7151627E1عبدالملك العياضي حقق326

7637831E1عبدالملك العياضي حقق326

763813938ياسر السريحي حقق326

866852673عبدالرحمن الصالح حقق326

بهو الكلية7024050عبدالعزيز الناصر حقق212

بهو الكلية7620455عبدالعزيز الناصر حقق212

711254294متولي المرسي حقق212

715143725الشهابي الشرقاوي حقق212

7820150E3فيصل المشوح ساس440

هـ1443 / 5 / 16يوم االثنين الموافق 

هـ1443جدول اإلختبارات النهائية للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية)الفترة 

هـ1443 / 5 / 16يوم االثنين الموافق 

ً (10.00)إلى الساعة  (8.00)من الساعة   (االولى)الفترة  صباحا

هـ1443 / 5 / 16يوم االثنين الموافق 

عصراً (3.00)إلى الساعة  (1.00)من الساعة   (الثالثة)الفترة  

 2

   



مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4446745E2فيصل المشوح ساس431

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية4509849عبدالرحمن المزعل سلم107

بهو الكلية5994860علي الخضيري سلم107

5994968E2تركي الحقباني سلم107

8677960E1عمرالسلمي سلم107

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5462828E2سليمان العيسى حقق444

6219429E2سليمان العيسى حقق444

660523555مشاري السقياني حقق444

بهو الكلية7652453ناصر الدوسري حقق444

بهو الكلية7653051ناصر الدوسري حقق444

43800638احمد العتيبي ساس325

(3.00)إلى الساعة  (1.00)الفترة الثالثة من الساعة 

ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية)الفترة 

ً (10.00)إلى الساعة  (8.00)من الساعة   (االولى)الفترة  صباحا

هـ1443 / 5 / 17يوم الثالثاء الموافق 

هـ1443 / 5 / 17يوم الثالثاء الموافق 

هـ1443 / 5 / 17يوم الثالثاء الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية736145فهد العبده عرب118

بهو الكلية7361819فهد العبده عرب118

بهو الكلية7361510ماجد الماجد عرب118

بهو الكلية7361658صالح الخضيري عرب118

بهو الكلية7361718عادل يوسف عرب118

7362040E2سعد العريفي عرب118

7362140E2صالح الزهراني عرب118

7362241E1راشد الرشود عرب118

7362318E1إبراهيم بن عتيق عرب118

7362414E1بريكان آل ظافر عرب118

847001155علي آل ساري حقق426

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

7023055E1محمد هيبه حقق115

8160766E2عبدالرزاق نجيب حقق115

8671465E3عبدالرزاق نجيب حقق115

822092355الشهابي الشرقاوي حقق115

بهو الكلية8773855سعد الرشيد حقق115

438013638ناصر المري ساس327

382275294احمد العتيبي ساس355

6558194احمد العتيبي ساس380

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5935872E3خالد البشر سلم100

599409796/94عادل العبيسي سلم100

4509984E2عبدالعزيز المطيري سلم108

بهو الكلية45100113محمد الفوزان سلم108

5946047E1عبدهللا العجالن ساس423

ً (10.00)إلى الساعة  (8.00)من الساعة   (االولى)الفترة  صباحا

ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية)الفترة 

عصراً (3.00)إلى الساعة  (1.00)من الساعة   (الثالثة)الفترة 

هـ1443 / 5 / 18يوم االربعاء 

هـ1443 / 5 / 18يوم االربعاء 

هـ1443 / 5 / 18يوم االربعاء 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

8756028E2خالد بانصر حقق418

8757430E1عصام الغامدي حقق418

519454038صالح البليهي ساس455

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

3824632E1هاني الحسياني حقق245

7643126E1هاني الحسياني حقق245

بهو الكلية3824741سليمان العيسى حقق245

بهو الكلية7643244سليمان العيسى حقق245

765323973سليمان العيسى حقق245

8758226E3عبدالمجيد الشعالن حقق245

382213938مثال المطيري ساس232

8162358E2خالد السلطان ساس232

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

7173326E1فواز الجريسي عرب100

7173529E1يحيى عسيري عرب100

بهو الكلية7173647جعفر صوالن عرب100

بهو الكلية7173921جعفر صوالن عرب100

7173751E2عادل يوسف عرب100

8470949E3عبدالستار سلمي حقق413

382263538عبدهللا الحمادي ساس331

875474494علي القحطاني ساس331

ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية)الفترة 

(3.00)إلى الساعة  (1.00)الفترة الثالثة من الساعة 

هـ1443 / 5 / 19يوم الخميس  الموافق  

هـ1443 / 5 / 19يوم الخميس  الموافق 

ً (10.00)إلى الساعة  (8.00)من الساعة   (االولى)الفترة  صباحا

هـ1443 / 5 / 19يوم الخميس  الموافق  
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

581333625يوسف الغفيص حقق318

6602853E3سالم المطيري حقق318

784704055سعد الشثري حقق318

8677156E1عبدهللا الحافي حقق318

بهو الكلية5590549وائل االدريسي حقق239

بهو الكلية6604453وائل االدريسي حقق239

585214596محمد البريثن حقق239

816254794محمد البريثن حقق239

3344435E2عبدهللا الغامدي ساس101

6163444E2عبدهللا الغامدي ساس101

686433038سلمان الظفيري ساس101

6852344E4صالح البليهي ساس101

532415E4صالح البليهي ساس425

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

532612155متولي المرسي حقق412

بهو الكلية5326248اسامة الرباح حقق412

بهو الكلية7151247اسامة الرباح حقق412

532612573الشهابي الشرقاوي حقق412

527263025خالد السلطان ساس101

7323845E1فيصل المشوح ساس101

8558045E3خالد العلي ساس101

8756661E2عبدهللا العجالن ساس101

548703538صالح البليهي ساس429

هـ1443 / 5 / 21يوم السبت الموافق 

هـ1443 / 5 / 21يوم السبت الموافق 

ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية)الفترة 

عصراً (3.00)إلى الساعة  (1.00)من الساعة   (الثالثة)الفترة 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية5807738خالد بانصر حقق325

بهو الكلية6191330خالد بانصر حقق325

8160363E1عصام الغامدي حقق325

8161065E2عبدالرزاق نجيب حقق325

438042938محمد الحارثي ساس357

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية7156246عبدالعزيز العقالء حقق233

بهو الكلية7162045عبدالعزيز العقالء حقق233

7162133E2موسى الكلثم حقق233

8163938E2موسى الكلثم حقق233

746922838احمد العتيبي ساس333

هـ1443 / 5 / 22يوم األحد الموافق 

هـ1443 / 5 / 22يوم األحد الموافق 

ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية)الفترة 

عصراً (3.00)إلى الساعة  (1.00)من الساعة   (الثالثة)الفترة 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4380858E1سالم المطيري حقق227

5454668E2محمد السحيم حقق227

بهو الكلية6905247علي الحمد حقق227

بهو الكلية8678545علي الحمد حقق227

748783938منصور الحربي ساس323

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

3856074E1محمد البديرات حقق101

4532682E2إبراهيم الشيبان حقق101

453284594هاني الحسياني حقق101

765343396هاني الحسياني حقق101

بهو الكلية5668553عبدالملك العياضي حقق101

بهو الكلية5852259عبدالملك العياضي حقق101

7314640E4معن القضاه حقق101

8162748E3الشهابي الشرقاوي حقق101

548711025صالح البليهي ساس436

382224496خالد العلي ساس252

662983338محمد الرشيدي ساس252

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية7022650مسفر السلولي حقق114

بهو الكلية7324054مسفر السلولي حقق114

702274794متولي المرسي حقق114

711494396الشهابي الشرقاوي حقق114

6603851E1معن القضاة حقق327

7113053E3معن القضاة حقق327

7622641E2علي آل ساري حقق327

8439840E2علي آل ساري حقق327

هـ1443 / 5 / 23يوم االثنين  

ً (10.00)إلى الساعة  (8.00)من الساعة   (االولى)الفترة  صباحا

هـ1443 / 5 / 23يوم االثنين  

هـ1443 / 5 / 23يوم االثنين  

عصراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية  )الفترة 

عصراً (3.00)إلى الساعة  (1.00)من الساعة   (الثالثة  )الفترة 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

732422938محمد الرشيدي ساس333

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

6490439E2مهيدب المهيدب حقق214

8756237E2مهيدب المهيدب حقق214

بهو الكلية6603249محمد هيبه حقق214

بهو الكلية7113344محمد هيبه حقق214

751083555متولي المرسي حقق214

444662538مثال المطيري ساس430

875763225إبراهيم النحاس ساس430

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية5411347أسامة الرباح حقق312

بهو الكلية5847247أسامة الرباح حقق312

7620234E1محمد البديرات حقق312

7638758E2محمد العامر حقق312

438033338علي القحطاني ساس335

هـ1443 / 5 / 24يوم الثالثاء الموافق  

هـ1443 / 5 / 24يوم الثالثاء الموافق  

هـ1443 / 5 / 24يوم الثالثاء الموافق  

ً (10.00)إلى الساعة  (8.00)من الساعة   (األولى  )الفترة  صباحا

ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية  )الفترة 

عصراً (3.00)إلى الساعة  (1.00)من الساعة   (الثالثة  )الفترة 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5325960E1عبدهللا المقرن حقق411

7112161E2عبدهللا المقرن حقق411

بهو الكلية7314534ناصر الشماسي حقق411

بهو الكلية7639042ناصر الشماسي حقق411

بهو الكلية7697238ناصر الشماسي حقق411

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5170182E2منير القرني حقق113

6602985E3/E4منير القرني حقق113

660475596يوسف الغفيص حقق113

8676872E1عبدهللا الحافي حقق113

بهو الكلية5463038مساعد الوهيبي حقق231

بهو الكلية8161534مساعد الوهيبي حقق435

بهو الكلية8220435مساعد الوهيبي حقق435

847105694مساعد الوهيبي حقق435

875592855عبدالستار سلمي حقق435

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية4380743عبدالعزيز النوفل حقق226

بهو الكلية6603353عبدالعزيز النوفل حقق226

450263574محمد الصالح حقق226

660344073محمد الصالح حقق226

585233994عبدالمحسن العطوي حقق226

765513396عبدالمحسن العطوي حقق226

622633638عبد هللا التويجري حقق226

875653025عبد هللا التويجري حقق226

7640072E1يحيى الشريف حقق226

7651370E3يحيى الشريف حقق226

8757248E4هشام السبت حقق226

8757342E2هشام السبت حقق226

8758040E2هشام السبت حقق226

532404555فيصل المشوح ساس420

ً (10.00)إلى الساعة  (8.00)من الساعة   (األولى )الفترة  صباحا

عصراً (3.00)إلى الساعة  (1.00)من الساعة   (الثالثة  )الفترة 

هـ1443 / 5 / 25يوم األربعاء الموافق 

هـ1443 / 5 / 25يوم األربعاء الموافق 

ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية  )الفترة 

هـ1443 / 5 / 25يوم األربعاء الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

6604842E1يوسف الغفيص حقق415

762333755سعد الشثري حقق415

بهو الكلية8205272محمد السحيم حقق415

8678656E2عبدهللا الحافي حقق415

622664294ناصر المري ساس220

660652438مثال المطيري ساس220

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

3823239E1محمد البريثن حقق135

بهو الكلية5504551عبدالمحسن العثمان حقق135

بهو الكلية6217056عبدالمحسن العثمان حقق135

6604177E2معاذ المطيري حقق135

ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية  )الفترة 

عصراً (3.00)إلى الساعة  (1.00)من الساعة   (الثالثة  )الفترة 

هـ1443 / 5 / 26يوم الخميس الموافق  

هـ1443 / 5 / 26يوم الخميس الموافق  
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5803673E2عبدالعزيز العقالء حقق112

بهو الكلية7227277عبدالعزيز العقالء حقق112

689615596متولي المرسي حقق112

820596094محمد هيبه حقق112

7112472E1عبدالرزاق نجيب حقق413

7511171E3عبدالرزاق نجيب حقق413

382243425فيصل المشوح ساس321

458993638خالد السلطان ساس433

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

6603527E2عبدالمحسن العطوي حقق323

8160832E2عبدالمحسن العطوي حقق323

بهو الكلية8160950عبدهللا التويجري حقق323

بهو الكلية8439944عبدهللا التويجري حقق323

8756154E1احمد خبتي حقق323

517043694خالد السلطان ساس230

663022725محمد الرشيدي ساس230

875753538إبراهيم النحاس ساس230

هـ1443 / 5 / 28يوم السبت الموافق 

عصراً (3.00)إلى الساعة  (1.00)من الساعة   (الثالثة  )الفترة 

هـ1443 / 5 / 28يوم السبت الموافق 

ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية  )الفترة 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية7829441سعد الرشيد حقق317

بهو الكلية8496433سعد الرشيد حقق317

8285450E2عبدالعزيز الناصر حقق317

660623355عادل العبدالكريم ساس427

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية6145338فهد العرفج حقق138

بهو الكلية6217136فهد العرفج حقق138

بهو الكلية6605937فهد العرفج حقق138

7156347E4إبراهيم الشيبان حقق138

8755549E3إبراهيم الشيبان حقق138

8755750E1إبراهيم الشيبان حقق138

548494696عبدهللا العجالن ساس222

566845494صالح البليهي ساس222

8164867E2منصور الحربي ساس222

444681438محمد الرشيدي ساس495

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر
867731638محمد العامر حقق319

783045394محمد هيبه حقق322

بهو الكلية8161449محمد هيبه حقق322

بهو الكلية8479255محمد هيبه حقق322

8162452E2سلمان الظفيري ساس421

ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية  )الفترة 

هـ1443 / 5 / 29يوم األحد الموافق  

هـ1443 / 5 / 29يوم األحد الموافق  

ً (10.00)إلى الساعة  (8.00)من الساعة   (األولى  )الفترة  صباحا

هـ1443 / 5 / 29يوم األحد الموافق  

عصرًا (3.00)إلى الساعة  (1.00)من الساعة   (الثالثة  )الفترة 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية6217262محمد جبرتي حقق238

بهو الكلية8757950محمد جبرتي حقق238

6603933E2عبدهللا المسفر حقق238

7154337E2عبدهللا المسفر حقق238

8754440E1الدين الجياللي حقق238

877443655إبراهيم الحديثي حقق238

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

7623762E2يحيى الشريف حقق320

8756953E3يحيى الشريف حقق320

بهو الكلية7623843عبدالعزيز الناصر حقق320

بهو الكلية8445141عبدالعزيز الناصر حقق320

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية7155856سلمان الزهراني حقق103

بهو الكلية8205656سلمان الزهراني حقق103

7226858E1سلمان الزهراني حقق103

8205859E2سلمان الزهراني حقق103

844844294سليمان العيسى حقق103

3822364E3عبدهللا العجالن ساس234

عصرًا (3.00)إلى الساعة  (1.00)من الساعة   (الثالثة  )الفترة 
هـ1443 / 5 / 30يوم االثنين الموافق  

هـ1443 / 5 / 30يوم االثنين الموافق  

ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية  )الفترة 

هـ1443 / 5 / 30يوم االثنين الموافق  

ً (10.00)إلى الساعة  (8.00)من الساعة   (األولى  )الفترة  صباحا
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية5454845عبدالستار سلمي حقق311

بهو الكلية5803737عبدالستار سلمي حقق311

7511060E1مسفر السلولي حقق311

7620562E2مسفر السلولي حقق311

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية3823165سالم المطيري حقق117

5815558E1منير القرني حقق117

7151859E2منير القرني حقق117

7111910E3محمد الرشيدي ساس292

8755449E3محمد الرشيدي ساس292

711205694منصور الحربي ساس292

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

875701623عبداللطيف آل الشيخ حقق405

78435874عبدالوهاب الخضيري حقق405

81619821فهد الضويان حقق405

81620673عبدالرحمن الصالح حقق405

828641158متولي المرسي حقق405

86784657علي آل ساري حقق405

86782755عادل العبدالكريم ساس498

87578955عادل العبدالكريم ساس498

782911138عبدهللا الحمادي ساس498

78288338عبدهللا الحمادي ساس499

78290229ناصر المري ساس499

86780825علي القحطاني ساس499

هـ1443 / 6 / 1 يوم الثالثاء الموافق 
ً (10.00)إلى الساعة  (8.00)من الساعة   (األولى )الفترة  صباحا

هـ1443 / 6 / 1 يوم الثالثاء الموافق 

عصرًا (3.00)إلى الساعة  (1.00)من الساعة   (الثالثة  )الفترة 

ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية  )الفترة 

هـ1443 / 6 / 1 يوم الثالثاء الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

762404694محمد البديرات  حقق215

7638842E3ناصر الشماسي حقق215

8285753E1فهد العنزي حقق215

8285861E2فهد العنزي حقق215

بهو الكلية8469140سعد الرشيد حقق215

بهو الكلية8755838سعد الرشيد حقق215

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

6216840E1محمد جبرتي حقق136

8285946E2محمد جبرتي حقق136

621782938فهد الضويان حقق136

بهو الكلية6605450موسى الكلثم حقق136

بهو الكلية8164346موسى الكلثم حقق136

532374294علي القحطاني ساس422

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية6490644عبدهللا المقرن حقق316

بهو الكلية7638337عبدهللا المقرن حقق316

7638469E2احمد بن عتيق حقق316

8161150E3احمد بن عتيق حقق316

735623538منصور الحربي ساس329

هـ1443 / 6 / 2يوم األربعاء الموافق  

ً (10.00)إلى الساعة  (8.00)من الساعة   (األولى  )الفترة  صباحا

هـ1443 / 6 / 2يوم األربعاء الموافق  

ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية  )الفترة 

هـ1443 / 6 / 2يوم األربعاء الموافق  

عصراً (3.00)إلى الساعة  (1.00)من الساعة   (الثالثة  )الفترة 
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