
(جميع الشعب) حقق 317تم تصحيح الخطأ الوارد في موعد اختبار المقرر  (1

 لتصبح متوافقة مع موعدها األصلي الوارد في البوابة األلكترونية للجامعة

:مالحظات هامة 

(47915: ) حقق التالية 117تم تعديل قاعات االختبار لشعب المقرر (2

(59914) ،(79124)

هـ1443

جدول االختبارات النهائية

نسخة معدلة

للفصل الثاني من العام الجامعي



مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية4678463عمر السلمي سلم105

4678261E2عبدالعزيز المبدل سلم105

4678356E3وليد الحمدان سلم105

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5764054E1عائض الدوسري سلم102

4676159E2سلطان الحمدان سلم102

بهو الكلية7698653سعد العريفي سلم102

بهو الكلية4676057محمد المقرن سلم102

4676356E3فهد العسكر سلم103

4676240E4احمد اللهيب سلم103

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

6407162E2عبدالعزيز الناصر حقق212

640721855الشهابي الشرقاوي حقق212

663141555الشهابي الشرقاوي حقق212

6783760E3متولي المرسي حقق212

5590252E1عبدالملك العياضي حقق326

بهو الكلية6278440عبدالملك العياضي حقق326

بهو الكلية6905955عبدالملك العياضي حقق326

627942138علي آل ساري حقق326

42844221طالل ضاحي ساس325

هـ 1443 / 10 / 28يوم االحد الموافق 

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

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

هـ 1443 / 10 / 28يوم االحد الموافق 

هـ1443جدول اإلختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

هـ 1443/ 10 / 28يوم االحد الموافق 

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

بهو الكلية54425113احمد المانع سلم106

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

7699842E3عبدالرحمن المزعل سلم 107

5764368E2عبدالملك العتيبي سلم 107

بهو الكلية4678671عبدالملك العتيبي سلم 107

5764461E1عبدهللا الدوسري سلم 107

488063338محمد الرشيدي ساس455

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية6406950معن القضاه حقق115

بهو الكلية6621322معن القضاه حقق115

بهو الكلية7521034معن القضاه حقق115

708172074الشهابي الشرقاوي حقق115

778653355سعد الرشيد حقق115

514702138هاني الحسياني حقق444

665552138هاني الحسياني حقق444

6655442E2سليمان العيسى حقق444

8065538E2سليمان العيسى حقق444

7877830E4مشاري السقياني حقق444

8065760E1ناصر الدوسري حقق444

5089550E3عادل العبدالكريم ساس427

هـ1443 / 10 / 29يوم االثنين الموافق 

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

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

هـ1443 / 10 / 29يوم االثنين الموافق 

ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.00)من الساعة   (الثانية)الفترة 

هـ1443 / 10 / 29يوم االثنين الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية1225446سعد المطرفي عرب101

بهو الكلية670067فهد العبده عرب118

بهو الكلية6700747عبدالرحمن الدخيل عرب118

6700926E4عبدالعزيز العبدهللا عرب118

6701215E2حسن الفيفي عرب118

6701315E2عبدهللا الفيفي عرب118

6701737E2عادل يوسف عرب118

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية3787861محمد جبرتي حقق238

بهو الكلية7047553محمد جبرتي حقق238

5911832E2عبدهللا المسفر حقق238

6322338E2عبدهللا المسفر حقق238

4648558E1فيصل المشوح ساس431

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية4675791احمد المانع سلم100

5442185E2تركي الحقباني سلم100

5442359E1صالح الغامدي سلم108

5683448E3عبدهللا العجالن ساس423

هـ1443 / 11 / 1يوم الثالثاء الموافق 

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

هـ1443 / 11 / 1يوم الثالثاء الموافق 

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

هـ1443 / 11 / 1يوم الثالثاء الموافق 

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

بهو الكلية3786044سليمان العيسى حقق245

بهو الكلية3786341سليمان العيسى حقق245

6623437E2سليمان العيسى حقق245

6934538E2سليمان العيسى حقق245

5864268E1سلمان الزهراني حقق245

8065454E3سلمان الزهراني حقق245

776642255سلطان العبدالكريم حقق426

487993038عبدهللا العجالن ساس429

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

627812155خالد بانصر حقق418

7875248E2عصام الغامدي حقق418

359053225محمد الرشيدي ساس232

بهو الكلية6632346خالد السلطان ساس232

بهو الكلية8065835خالد السلطان ساس232

704954138سلمان الظفيري ساس421

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

637743174سلطان المجيول عرب100

662753971سعد المطرفي عرب100

662764073ماجد الرشيد عرب100

662773981عمر المقوشي عرب100

بهو الكلية6627942محمد الفوزان عرب100

بهو الكلية6628141محمد الفوزان عرب100

بهو الكلية6628323محمد الفوزان عرب100

662804955عبدهللا الرميحي عرب100

662823958سلمان الجربوع عرب100

667202057سعد العريفي عرب100

6850249E4حسام المجلي عرب100

69676451فهد العبده عرب100

696771751فواز الجريسي عرب100

69554551عيد العنزي عرب100

6621263E1عبدالرزاق نجيب حقق413

6623074E2عبدالرزاق نجيب حقق413

6622934E3عبدالستار سلمي حقق413

7847035E3عبدالستار سلمي حقق413

428402221عبدهللا الحمادي ساس331

770194994علي القحطاني ساس331

هـ1443 / 11 / 2يوم االربعاء الموافق 

هـ1443 / 11 / 2يوم االربعاء الموافق 

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

هـ1443 / 11 / 2يوم االربعاء الموافق 

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

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

 5

   



مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية3593246محمد جبرتي حقق136

بهو الكلية5606548محمد جبرتي حقق136

4796940E2موسى الكلثم حقق136

5532337E2موسى الكلثم حقق136

662412155فهد الضويان حقق136

464814138علي القحطاني ساس422

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4650238E3عبدالمجيد الشعالن حقق344

6646823E1هاني الحسياني حقق344

6932833E1هاني الحسياني حقق344

بهو الكلية7047176معتز الزهري حقق344

8065666E2ناصر الدوسري حقق344

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

6289239E2إبراهيم الحديثي حقق138

7046638E2إبراهيم الحديثي حقق138

5682545E1محمد هيبة حقق316

662113155عبدهللا المقرن حقق316

بهو الكلية7044954احمد بن عتيق حقق316

بهو الكلية7701751احمد بن عتيق حقق316

428453138غالب الخالدي ساس327

هـ1443 / 11 / 3يوم الخميس الموافق 

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

هـ1443 / 11 / 3يوم الخميس الموافق 

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

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

هـ1443 / 11 / 3يوم الخميس الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية4889849محمد البريثن حقق239

بهو الكلية5146835محمد البريثن حقق239

7964547E1محمد البريثن حقق239

7125769E2عبدالكريم خليفة حقق239

50893329منصور الحربي ساس425

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية5519949يوسف الغفيص حقق318

608723355سعد الشثري حقق318

7045433E4العربي اإلدريسي حقق318

7877647E1بندر العنزي حقق318

1558146E3خالد السلطان  ساس101

4283060E2عبدهللا العجالن  ساس101

583042825خالد العلي ساس101

595313838عبدهللا الحمادي ساس101

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

582262655متولي المرسي حقق412

بهو الكلية6620853أسامة رباح حقق412

بهو الكلية6620962أسامة رباح حقق412

796001374الشهابي الشرقاوي حقق412

595204538فيصل المشوح ساس101

7049653E2سلمان الظفيري ساس101

7701827E1عبدهللا الغامدي ساس101

7959332E1عبدهللا الغامدي ساس101

هـ1443 / 11 / 5يوم السبت الموافق 

هـ1443 / 11 / 5يوم السبت الموافق 

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

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

هـ1443 / 11 / 5يوم السبت الموافق 

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

بهو الكلية4650048خالد بانصر حقق325

بهو الكلية6631530خالد بانصر حقق325

7048870E1عبدالرزاق نجيب حقق325

4284273E2منصور الحربي ساس323

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

6407731E2موسى الكلثم حقق233

6407839E2موسى الكلثم حقق233

بهو الكلية6407964عبدالعزيز العقالء حقق233

بهو الكلية6624247عبدالعزيز العقالء حقق233

428484538محمد الحارثي ساس357

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

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

هـ1443 / 11 / 6يوم األحد الموافق 

هـ1443 / 11 / 6يوم األحد الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية7875068عصام الغامدي حقق325

359073938محمد الرشيدي ساس252

7049746E1خالد العلي ساس252

5094656E2منصور الحربي ساس436

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

360232574الشهابي الشرقاوي حقق101

3602728E2معن القضاه حقق101

4884224E2معن القضاه حقق101

6632425E2معن القضاه حقق101

بهو الكلية5057597عبدالملك العياضي حقق101

553244996إبراهيم الشيبان حقق101

773235794إبراهيم الشيبان حقق101

797954638تركي آل سعود حقق101

5678349E3محمد البديرات حقق101

6867323E3محمد البديرات حقق227

3787755E4عادل العبيسي حقق227

609084271سطام النمي حقق227

7877471E1احمد المانع حقق227

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية6406548عبدالرزاق نجيب حقق114

بهو الكلية6406950عبدالرزاق نجيب حقق114

6406765E3مسفر السلولي حقق114

6406859E4مسفر السلولي حقق114

4791268E2يحيى الشريف حقق327

8095463E1يحيى الشريف حقق327

533233938سلطان العبدالكريم حقق327

663253725سلطان العبدالكريم حقق327

793454794علي آل ساري حقق327

46483129محمد الحارثي ساس432

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

هـ1443 / 11 / 7يوم االثنين الموافق 

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

هـ1443 / 11 / 7يوم االثنين الموافق 

هـ1443 / 11 / 7يوم االثنين الموافق 

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

378733855متولي المرسي حقق214

بهو الكلية5880649محمد هيبه حقق214

بهو الكلية7386150محمد هيبه حقق214

7959927E1محمد البديرات حقق214

4284361E2سلمان الظفيري ساس355

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

464953555عبدالستار سلمي حقق312

4649728E2محمد الديرات حقق312

6783831E2محمد البديرات حقق312

بهو الكلية6631967أسامة رباح حقق312

428473438علي القحطاني ساس335

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

هـ1443 / 11 / 8يوم الثالثاء الموافق 

هـ1443 / 11 / 8يوم الثالثاء الموافق 

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

3604935E2عبدالعزيز الناصر حقق112

6283031E2عبدالعزيز الناصر حقق112

بهو الكلية5606648عبدالعزيز العقالء حقق112

بهو الكلية6274551عبدالعزيز العقالء حقق112

628322855متولي المرسي حقق112

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5111160E2عبدهللا المقرن حقق411

بهو الكلية6631837ناصر الشماسي حقق411

بهو الكلية6808451ناصر الشماسي حقق411

770143555ناصر الشماسي حقق411

4648447E3إبراهيم النحاس ساس430

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5585747E2محمد الصالح حقق226

6283541E2محمد الصالح حقق226

585332896عبدهللا التويجري حقق226

628662096عبدهللا التويجري حقق226

5853728E3عبدالمحسن العطوي حقق226

6647132E3عبدالمحسن العطوي حقق226

بهو الكلية6839140عبدالعزيز النوفل حقق226

بهو الكلية7049041عبدالعزيز النوفل حقق226

بهو الكلية7934718عبدالعزيز النوفل حقق226

793483455عبدالعزيز النوفل حقق226

7861862E1يحيى الشريف حقق226

7940229E4سلطان العبدالكريم حقق226

508894238ناصر المري ساس420

هـ1443 / 11 / 9يوم األربعاء الموافق 

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

هـ1443 / 11 / 9يوم األربعاء الموافق 

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

هـ1443 / 11 / 9يوم األربعاء الموافق 

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

 11

   



مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

705002838محمد الرشيدي  ساس333

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

465043855سعد الشثري حقق415

7049253E3يوسف الغفيص حقق415

بهو الكلية7049353نذير أوهاب حقق415

بهو الكلية7877550نذير أوهاب حقق415

5596943E2ناصر المري ساس220

5830536E2ناصر المري ساس220

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5146762E1عبدالكريم خليفة حقق135

6623285E2معال اللويحق حقق135

بهو الكلية7047064عبدالمحسن العثمان حقق135

بهو الكلية6623647عبدالمحسن العثمان حقق135

6839260E3أسامة الرباح حقق320

740725894يحيى الشريف حقق320

هـ1443 / 11 / 10يوم الخميس الموافق  

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

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

هـ1443 / 11 / 10يوم الخميس الموافق  

هـ1443 / 11 / 10يوم الخميس الموافق  

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

7407530E2عبدالستار سلمي حقق322

7407732E2عبدالستار سلمي حقق322

بهو الكلية7766070محمد هيبه حقق322

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية3605741يوسف الغفيص حقق113

بهو الكلية7877759يوسف الغفيص حقق113

5590076E1منير القرني حقق113

5957984E2منير القرني حقق113

4284166E3فيصل المشوح ساس321

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5056541E3عبدهللا التويجري حقق323

5882249E2عبدهللا التويجري حقق323

بهو الكلية5846659عبدالمحسن العطوي حقق323

بهو الكلية7046537عبدالمحسن العطوي حقق323

358923338خالد السلطان ساس230

7941852E1إبراهيم النحاس ساس230

هـ1443 / 11 / 12يوم السبت الموافق 

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

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

هـ1443 / 11 / 12يوم السبت الموافق 

هـ1443 / 11 / 12يوم السبت الموافق 

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

3601913E2فهد العرفج حقق138

5881532E2فهد العرفج حقق138

5881834E2فهد العرفج حقق138

8065943E4إبراهيم الشيبان حقق138

8066052E3إبراهيم الشيبان حقق138

3590670E1عبدهللا العجالن ساس222

بهو الكلية7439687منصور الحربي ساس222

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

46508674محمد البديرات حقق319

7049447E2محمد الحارثي ساس326

464863E2محمد الحارثي ساس495

هـ1443 / 11 / 13يوم االحد الموافق  

هـ1443 / 11 / 13يوم األحد الموافق  

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

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

بهو الكلية6407571فهد العنزي حقق215

640764755فهد العنزي حقق215

7387451E2ناصر الشماسي حقق215

7729925E1سعد الرشيد حقق215

7794317E1سعد الرشيد حقق215

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

بهو الكلية6270940سلمان الزهراني حقق103

بهو الكلية6623751سلمان الزهراني حقق103

6623841E2سلمان الزهراني حقق103

7943437E2سلمان الزهراني حقق103

7372538E1سليمان العيسى حقق103

488063338خالد السلطان ساس433

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

720752455عبداللطيف آل الشيخ حقق405

720761174فهد الضويان حقق405

720781558عثمان طالبي حقق405

بهو الكلية4283978عبدهللا العجالن ساس234

هـ1443 / 11 / 14يوم االثنين الموافق  

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

هـ1443 / 11 / 14 يوم االثنين الموافق 

هـ1443 / 11 / 14يوم االثنين الموافق  

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

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

674683238ناصر المري ساس329

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4791567E3منير القرني حقق117

5991480E2منير القرني حقق117

5585846E4محمد البديرات حقق117

94 7912456تركي آل سعود حقق117

بهو الكلية6822642عبدالعزيز الناصر حقق317

بهو الكلية7536055عبدالعزيز الناصر حقق317

783652955سعد الرشيد حقق317

783662255سعد الرشيد حقق317

629243338محمد الرشيدي ساس292

6292676E1منصور الحربي ساس292

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

7405983E2مسفر السلولي حقق311

بهو الكلية7598440عبدالستار سلمي حقق311

بهو الكلية7704943عبدالستار سلمي حقق311

776661629عادل العبدالكريم ساس498

794222325علي القحطاني ساس498

744191438عبدهللا الحمادي ساس498

732211038عبدهللا الحمادي ساس499

هـ1443 / 11 / 15 يوم الثالثاء الموافق 

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

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

هـ1443 / 11 / 15 يوم الثالثاء الموافق 

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

هـ1443 / 11 / 15 يوم الثالثاء الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4782432E2مساعد الوهيبي حقق231

بهو الكلية7316243مساعد الوهيبي حقق435

بهو الكلية7316369مساعد الوهيبي حقق435

7877932E2مساعد الوهيبي حقق435

7592423E1عبدالستار سلمي حقق435

هـ1443 / 11 / 16 يوم األربعاء الموافق 
ً (10.00)إلى الساعة  (8.00)من الساعة   (األولى)الفترة  صباحا
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