
هـ1442

نسخة نهائية

للفصل األول من العام الجامعي

جدول االختبارات النهائية



مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

439756255/54صالح التويجري سلم105

4509659E1محمد التويجري سلم105

4509563150عبدالملك العتيبي سلم105

8205558E2ناصر الدوسري حقق344

8220569E3ناصر الدوسري حقق344

769734925السيد شريف حقق344

بهو الكلية6604258سليمان العيسى حقق344

بهو الكلية7652563سليمان العيسى حقق344

444673438فهاد آل حشان ساس431

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5994156E3سلطان السيف  سلم102

599424455عبدالرحمن الطريقي سلم102

بهو الكلية4509151نذير أوهاب سلم103

بهو الكلية4509258محمد التويجري سلم103

782042338محمد الحارثي ساس326

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية7112542الشهابي الشرقاوي حقق212

بهو الكلية7620436الشهابي الشرقاوي حقق212

8206161E3عبدالعزيزالناصر حقق212

763812555ياسر السريحي حقق326

660622838عادل العبدالكريم ساس427

782014825غالب الخالدي ساس440

هـ 1442 / 4 / 28يوم االحد الموافق 

هـ 1442 / 4 / 28يوم االحد الموافق 

هـ 1442 / 4 / 28يوم االحد الموافق 

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

هـ1442جدول اإلختبارات النهائية للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

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

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

 2

   



مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4508857E3صالح التويجري سلم 101

بهو الكلية4508961إبراهيم العجالن سلم 101

7151456E2متولي المرسي حقق212

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4509863E3عمر السلمي سلم107

بهو الكلية5994875عبدهللا الحقباني سلم107

5994957E2فالح العريفي سلم107

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

546282325السيد شريف حقق444

621942125السيد شريف حقق444

بهو الكلية6605266ناصر الدوسري حقق444

7652462E3سليمان العيسى حقق444

7653019E6هاني الحسياني حقق444

438002738غالب الخالدي ساس325

هـ1442 / 4 / 29يوم االثنين الموافق 

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

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

هـ1442 / 4 / 29يوم االثنين الموافق 

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

هـ1442 / 4 / 29يوم االثنين الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

616414E6محمد الفوزان عرب103

61796E6مشاري العتيبي عرب103

7361414150فهد العبده عرب118

7361826150فهد العبده عرب118

7361518E4ماجد الماجد عرب118

7361630E1خالد بسندي عرب118

736171538محمد المبارك عرب118

736204125سعد العريفي عرب118

بهو الكلية7362128حازم السند عرب118

بهو الكلية7362228حازم السند عرب118

بهو الكلية7362334إبراهيم بن عتيق عرب118

بهو الكلية7362430يوسف الفجال عرب118

762071055سلطان العبدالكريم حقق426

81604455سلطان العبدالكريم حقق426

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

602210E4بليغ المشعان عرب101

435143555خالد بسندي عرب101

7023057E3عبدالعزيز النوفل حقق115

762033738الشهابي الشرقاوي حقق115

816073925معن القضاه حقق115

بهو الكلية8220968جمال العجرود حقق115

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5994052150خالد البشر سلم100

بهو الكلية4509987محمد الفوزان سلم108

4510065E2عبدالعزيز المطيري سلم108

594604625غالب الخالدي ساس423

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

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

هـ1442 / 4 / 30يوم الثالثاء الموافق 

هـ1442 / 4 / 30يوم الثالثاء الموافق 

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

هـ1442 / 4 / 30يوم الثالثاء الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية5194561صالح البليهي ساس455

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

3824651E2عبدالمجيد الشعالن حقق245

7643239E3عبدالمجيد الشعالن حقق245

382475125سليمان العيسى حقق245

764313738هاني الحسياني حقق245

81626938هاني الحسياني حقق245

بهو الكلية7653251سلمان الزهراني حقق245

بهو الكلية8163444سلمان الزهراني حقق245

711283255عصام الغامدي حقق418

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية7173311يحيى عسيري عرب100

بهو الكلية7173517ابوالمعاطي الرمادي عرب100

بهو الكلية7173612بليغ المشعان عرب100

بهو الكلية7173714عادل يوسف عرب100

بهو الكلية7173828فهد الخلف عرب100

بهو الكلية7173914حسام المجلي عرب100

7511154150الشهابي الشرقاوي حقق413

7112471E2معاذ البدر حقق413

7638262E3معاذ البدر حقق413

382214438مثال المطيري ساس232

816233955احمد العصيمي ساس232

382264525عبدهللا الحمادي ساس331

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

هـ1442 / 5 / 1يوم االربعاء 

هـ1442 / 5 / 1يوم االربعاء 

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

هـ1442 / 5 / 1يوم االربعاء 

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

بهو الكلية7624051ناصر الشماسي حقق215

بهو الكلية7638854ناصر الشماسي حقق215

8285771150احمد الطويان حقق215

8285887E3احمد الطويان حقق215

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

621681655فهد العرفج حقق136

82862455فهد العرفج حقق136

بهو الكلية6217836موسى الكلثم حقق136

بهو الكلية6605428موسى الكلثم حقق136

بهو الكلية8164341موسى الكلثم حقق136

8285931E3محمد جبرتي حقق136

835022038علي القحطاني ساس422

532374425منصور الحربي ساس422

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية6490655عبدهللا المقرن حقق316

بهو الكلية7638338عبدهللا المقرن حقق316

7638463E2معاذ البدر حقق316

8161170E3احمد بن عتيق حقق316

4380157150طالل ضاحي ساس327

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

هـ1442 / 5 / 2يوم الخميس  الموافق 

هـ1442 / 5 / 2يوم الخميس  الموافق  

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

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

هـ1442 / 5 / 2يوم الخميس  الموافق  
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5590553E3فهد المالكي حقق239

5852146E2فهد المالكي حقق239

8162939E1فهد المالكي حقق239

5272665150فهاد آل حشان ساس101

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5813373E3يوسف الغفيص حقق318

بهو الكلية6602876سالم المطيري حقق318

7847068E2سعد الشثري حقق318

6604457E1عبدالمحسن العثمان حقق239

8162563150محمد البريثن حقق239

616344538خالد العلي ساس101

686434725عبدهللا الحمادي ساس101

532411955صالح البليهي ساس425

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5326158E3متولي المرسي حقق412

بهو الكلية5326260أسامة الرباح حقق412

بهو الكلية7151264أسامة الرباح حقق412

8219267150أسامة الرباح حقق412

3344447E2علي القحطاني ساس101

685234738محمد الحارثي ساس101

732385025محمد الحارثي ساس101

548703455جمال ضلع ساس429

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

هـ1442 / 5 / 4يوم السبت الموافق 

هـ1442 / 5 / 4يوم السبت الموافق 

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

هـ1442 / 5 / 4يوم السبت الموافق 

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

بهو الكلية6603943عبدهللا المسفر حقق238

بهو الكلية7154354عبدهللا المسفر حقق238

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5807760E2خالد بانصر حقق325

6191355E1خالد بانصر حقق325

8161061E3خالد بانصر حقق325

6638765150عصام الغامدي حقق325

بهو الكلية8160377عبدالرزاق نجيب حقق325

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية7156142عبدالعزيز العقالء حقق233

بهو الكلية7156241عبدالعزيز العقالء حقق233

بهو الكلية8220640عبدالعزيز العقالء حقق233

7162055E3احمد القعيد حقق233

716213E3احمد القعيد حقق233

8163918E3احمد القعيد حقق233

762082938عبدالعزيز النوفل حقق421

438044425محمد الحارثي ساس357

هـ1442 / 5 / 5يوم األحد الموافق 

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

هـ1442 / 5 / 5يوم األحد الموافق 

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

هـ1442 / 5 / 5يوم األحد الموافق 

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

7487854E1منيف المالفخ ساس323

بهو الكلية4380866سالم المطيري حقق227

5454672E3علي الحمد حقق227

6905269150علي الحمد حقق227

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

3856057150محمد البريثن حقق101

بهو الكلية4532651إبراهيم الشيبان حقق101

بهو الكلية4532861إبراهيم الشيبان حقق101

5668575E2جمال العجرود حقق101

5852288E3جمال العجرود حقق101

7314618E4معن القضاه حقق101

765341855هاني الحسياني حقق101

81627855هاني الحسياني حقق101

54871538مثال المطيري ساس436

382224725محمد الرشيدي ساس252

6629849E1خالد العلي ساس252

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

7022616150عبدالعزيز الناصر حقق114

711499150عبدالعزيز الناصر حقق114

8206043150عبدالعزيز الناصر حقق114

بهو الكلية7022761مسفر السلولي حقق114

بهو الكلية7324058مسفر السلولي حقق114

828522955عثمان طالبي حقق114

82853655عثمان طالبي حقق114

6603860E1معن القضاه حقق327

7113075E2هشام السبت حقق327

7622677E3عبدالرزاق نجيب حقق327

532391138فهاد آل حشان ساس432

هـ1442 / 5 / 6يوم االثنين  

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

هـ1442 / 5 / 6يوم االثنين  

هـ1442 / 5 / 6يوم 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

بهو الكلية7324261محمد الرشيدي ساس333

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية6490445محمد هيبه حقق214

بهو الكلية7113347محمد هيبه حقق214

6603252150متولي المرسي حقق214

7510832E3مهيدب المهيدب حقق214

7653342E3مهيدب المهيدب حقق214

444662738مثال المطيري ساس430

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5411353E1محمد البديرات حقق312

بهو الكلية5847273أسامة الرباح حقق312

7620268E3محمد العامر حقق312

7638767E2محمد العامر حقق312

4380361150علي القحطاني ساس335

هـ1442 / 5 / 7يوم الثالثاء الموافق  

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

هـ1442 / 5 / 7يوم الثالثاء الموافق  

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

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

هـ1442 / 5 / 7يوم الثالثاء الموافق  
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

7314545150عبدهللا المقرن حقق411

7639068E3عبدهللا المقرن حقق411

بهو الكلية5325939ناصر الشماسي حقق411

بهو الكلية7112156ناصر الشماسي حقق411

بهو الكلية7697218ناصر الشماسي حقق411

746925125احمد العصيمي ساس333

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5170169E2منير القرني حقق113

6602973E3منير القرني حقق113

6604766150يوسف الغفيص حقق113

546302855عبدالستار سلمي حقق231

بهو الكلية8161555عبدالستار سلمي حقق435

بهو الكلية8220462عبدالستار سلمي حقق435

382275025احمد العصيمي ساس355

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4380764E3عبدالعزيز النوفل حقق226

بهو الكلية4502638محمد الصالح حقق226

بهو الكلية6603345محمد الصالح حقق226

585232338عبدهللا التويجري حقق226

532404825طالل ضاحي ساس420

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

هـ1442 / 5 / 8يوم األربعاء الموافق 

هـ1442 / 5 / 8يوم األربعاء الموافق 

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

هـ1442 / 5 / 8يوم األربعاء الموافق 

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

بهو الكلية7652974عبدالعزيز التويجري حقق326

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

6604871E3يوسف الغفيص حقق415

7623371150سعد الشثري حقق415

بهو الكلية8205271علي الحمد حقق415

660651838مثال المطيري ساس220

622663025صالح البليهي ساس220

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية6604048عبدالمحسن العثمان حقق135

بهو الكلية6604146عبدالمحسن العثمان حقق135

621703955محمد البريثن حقق135

8162852150محمد البريثن حقق135

3823251E3فهد المالكي حقق135

5504542E2فهد المالكي حقق135

65581138منصور الحربي ساس380

هـ1442 / 5 / 9يوم الخميس 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 

هـ1442 / 5 / 9يوم الخميس الموافق  

هـ1442 / 5 / 9يوم الخميس الموافق  
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5803627E3محمد جبرتي حقق112

8205934E3محمد جبرتي حقق112

بهو الكلية6896166عبدالعزيز العقال حقق112

بهو الكلية8220860عبدالعزيز العقال حقق112

7227253E2متولي المرسي حقق112

3822456150عبدهللا اللحيدان ساس321

458992738منصور المنصور ساس433

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

6603564E1عبدهللا التويجري حقق323

8160867E2عبدهللا التويجري حقق323

8160967E3عبدهللا التويجري حقق323

8285666150عبدهللا التويجري حقق323

663025655/54محمد الرشيدي ساس230

بهو الكلية8164759فهد آل حشان ساس230

هـ1442 / 5 / 11يوم السبت الموافق 

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

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

هـ1442 / 5 / 11يوم السبت الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية7623461متولي المرسي حقق317

7829461150احمد الطويان حقق317

8285452E3الشهابي الشرقاوي حقق317

444682738غالب الخالدي ساس495

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية6145340إبراهيم الشيبان حقق138

بهو الكلية7155630إبراهيم الشيبان حقق138

بهو الكلية7643634إبراهيم الشيبان حقق138

621711663فهد العرفج حقق138

660592555الدين الجياللي حقق138

7156350E2محمد جبرتي حقق138

8286050E3محمد جبرتي حقق138

548493825صالح البليهي ساس222

8164875150منصور الحربي ساس222

5668460E1منيف المالفخ ساس222

816242138احمد العصيمي ساس421

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر
751124525محمد البديرات حقق319

8161270E3محمد العامر حقق319

8161457E2محمد العامر حقق322

8161369150محمد العامر حقق319

بهو الكلية7830457محمد هيبه حقق322

هـ1442 / 5 / 12يوم األحد الموافق  

هـ1442 / 5 / 12يوم األحد الموافق  
عصرًا (3.00)إلى الساعة  (1.00)من الساعة   (الثالثة  )الفترة 

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

هـ1442 / 5 / 12يوم األحد الموافق  

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

 14

   



مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

6217270E3موسى الكلثم حقق238

8164468150موسى الكلثم حقق238

بهو الكلية8163753احمد القعيد حقق238

بهو الكلية8164060احمد القعيد حقق238

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية7623770يحيى الشريف حقق320

7623862E3عبدالعزيز الناصر حقق320

820571638فهد العرفج حقق309

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية7155840سليمان العيسى حقق103

بهو الكلية7226869سليمان العيسى حقق103

8205653E2السيد شريف حقق103

8205870E3سلمان الزهراني حقق103

3822359150منصور المنصور ساس234

عصرًا (3.00)إلى الساعة  (1.00)من الساعة   (الثالثة  )الفترة 
هـ1442 / 5 / 13يوم االثنين الموافق  

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

هـ1442 / 5 / 13يوم االثنين الموافق  

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

هـ1442 / 5 / 13يوم االثنين الموافق  
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية5454860عبدالعزيز المبرد حقق311

بهو الكلية5803758عبدالعزيز المبرد حقق311

7511072150مسفر السلولي حقق311

7620580E3محمد هيبه حقق311

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

382314425سالم المطيري حقق117

بهو الكلية5815564منير القرني حقق117

بهو الكلية7151863منير القرني حقق117

7111964E3منصور الحربي ساس292

711203938محمد الرشيدي ساس292

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

784322654سلطان العبدالكريم حقق405

784333363عبدالعزيزالتويجري حقق405

784351665عثمان طالبي حقق405

816193255عبدالمحسن العثمان حقق405

816203768هشام السبت حقق405

82210854عبدالوهاب الخضيري حقق405

8285526E6متولي المرسي حقق405

828643767احمد خبتي حقق405

784731124موسى العتيبي حقق499

78291438عبدهللا الحمادي ساس498

78290838عبدهللا الحمادي ساس499

782882225جمال ضلع ساس499

هـ1442 / 5 / 14 يوم الثالثاء الموافق 

هـ1442 / 5 / 14 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 

هـ1442 / 5 / 14 يوم الثالثاء الموافق 
ً (10.00)إلى الساعة  (8.00)من الساعة  (األولى  )الفترة  صباحا
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

7024067E2مسفر السلولي  حقق212

6896061150عبداللطيف آل الشيخ حقق326

7637868E3هشام السبت حقق326

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية6226345يحيى الشريف حقق226

بهو الكلية6603469يحيى الشريف حقق226

7640066150يحيى الشريف حقق226

7651373E2عبدالعزيز التويجري حقق226

7655175E3عبدالعزيز التويجري حقق226

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية7356258منصور الحربي ساس329

هـ1442 / 5 / 15 يوم اإلربعاء الموافق 
ً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية  )الفترة  صباحا

هـ1442 / 5 / 15 يوم اإلربعاء الموافق 
ظهراً (3.00)إلى الساعة  (1.00 )من الساعة   (الثالثة  )الفترة 

هـ1442 / 5 / 15 يوم اإلربعاء الموافق 
ً (10.00)إلى الساعة  (8.00)من الساعة   (األولى  )الفترة  صباحا
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