
نسخة معدلة

جدول االختبارات النهائية

للفصل الصيفي من العام الجامعي

هـ1442



مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية174292ناصر الدوسري حقق444

هـ1442 / 11 / 30يوم السبت 

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

هـ1442جدول اإلختبارات النهائية للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

 سلم 105

 سلم 107

بهو الكلية173993عبدالرزاق نجيب حقق413

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

 سلم 106

 سلم 108

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

17363038عادل العبدالكريم ساس427

183770E3مسفرالسلولي حقق212

بهو الكلية177070ناصر الشماسي حقق215

19684125عبدهللا المقرن حقق316

هـ1442 / 12 / 1يوم األحد الموافق  

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

كلية التربية- راجع قسم الدراسات اإلسالمية 

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

هـ1442 / 12 / 1يوم األحد الموافق  

كلية التربية- راجع قسم الدراسات اإلسالمية 

كلية التربية- راجع قسم الدراسات اإلسالمية 

كلية التربية- راجع قسم الدراسات اإلسالمية 

هـ1442 / 12 / 1يوم األحد الموافق  

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

 عرب100
18404138جمال ضلع ساس335

17673825محمد الحارثي ساس357

بهو الكلية183283منير القرني حقق318

183477E3مسفر السلولي حقق311

183545E1عبدالستار سلمي حقق322

174167E2عبدالمجيد الشعالن حقق344

18314455متولي المرسي حقق412

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

17652838محمد الحارثي ساس437

18331855علي آل ساري حقق426

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

17683338خالد السلطان  ساس431

176964E3خالد بانصر حقق325

بهو الكلية183977مساعد الوهيبي حقق435

هـ 1442 / 12 / 2يوم األثنين الموافق  

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

هـ 1443 / 12 / 2يوم األثنين الموافق  

كلية اآلداب- راجع قسم اللغة العربية وآدابها 

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

هـ 1442 / 12 / 2يوم األثنين الموافق  

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

 4

   



مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

18414038خالد السلطان ساس423

18423625جمال ضلع ساس438

18362755ناصر الشماسي ساس319

بهو الكلية174387عبدهللا المقرن حقق411

183052E3خالد بانصر حقق421

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

195277E3متولي المرسي حقق317

17374338خالد السلطان ساس430

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

1960638عادل العبدالكريم ساس498

17351038عادل العبدالكريم ساس499

195352E3فهد الضويان حقق115

بهو الكلية173859موسى العتيبي حقق405

18382055عبد المجيد الشعالن حقق445

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

هـ 1442 / 12 / 3يوم الثالثاء الموافق  

هـ 1442 / 12 / 3يوم الثالثاء الموافق  

هـ 1442 / 12 / 3يوم الثالثاء الموافق  

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

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

174061150علي آل ساري حقق327

هـ 1442 / 12 / 4يوم األربعاء لموافق  

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