
هـ1444            

جدول االختبارات النهائية

للفصل الثاني من العام الجامعي



مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

3656550E2علي ال مشهور عرب118

670125171علي ال مشهور عرب118

6302238E7مرزوق بن تنباك عرب118

6700461E3عادل حسني عرب118

6700515E4عبدالعزيز الرومي عرب118

670089E4فهد العامر عرب118

5442584E1تركي الحقباني سلم106

هـ 1444/ 7 / 21يوم االحد الموافق 

عصراً (6.00)إلى الساعة  (4.00)من الساعة   (الرابعة)الفترة  

هـ1444جدول اإلختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

467603071بندر العتيبي سلم102

4676154E1عبدالعزيز السليمان سلم102

7698630E4عبدالرحمن الطريقي سلم102

5764054E2علي الخضيري سلم102

4678654E3حسين الشهراني سلم107

5764354E7علي السحيباني سلم107

576445080صالح الدرويش سلم107

769985377صالح الغامدي سلم107

عصراً (6.00)إلى الساعة  (4.00)من الساعة   (الرابعة)الفترة  

هـ1444 / 7 / 22يوم االثنين الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5442373E4+E7خالد البشر سلم108

46757104E2+E3احمد المانع سلم100

5442187E1عبدالعزيز المطيري سلم100

عصراً (6.00)إلى الساعة  (4.00)من الساعة  (الرابعة)الفترة 

هـ1444 / 7 / 23يوم الثالثاء الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

3604936E2عبدالرحمن صالح محمد الدبيانحقق112

6274554E2عبدالرحمن صالح محمد الدبيانحقق112

560662771متولى عبدالمؤمن محمد المرسىحقق112

514709E7هانى صالح عبدهللا الحسيانى حقق444

665547E7هانى صالح عبدهللا الحسيانى حقق444

6655575E1سليمان عبدهللا سليمان العيسى حقق444

7877830E4مشاري محمد مصلح السقياني حقق444

428404625عبدهللا جبر صالح الحمادي ساس331

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4648465E1ابراهيم محمود يسن النحاس ساس430

3786338E2سليمان عبدهللا سليمان العيسى حقق245

8065440E2سليمان عبدهللا سليمان العيسى حقق245

5864247E4عبدالمجيد كويران هويمل السلمي حقق245

6623450E3عبدالمجيد كويران هويمل السلمي حقق245

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5088925E4طالل محمود محمد ضاحى ساس420

3787833E1أسامة علي عبدهللا السالمة حقق238

5911841E1أسامة علي عبدهللا السالمة حقق238

6322334E2موسى ابراهيم رشود الكلثم حقق238

7047535E2موسى ابراهيم رشود الكلثم حقق238

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

6374431E3إبراهيم العتيق عرب100

6374556E3إبراهيم العتيق عرب100

6374623E2يحيى القبيسي عرب100

6375237E1بليغ المشعان عرب100

6377930E1بليغ المشعان عرب100

6377415E2ماجد الماجد عرب100

6627523E4سعد العريفي عرب100

6627618E4خالد بسندي عرب100

6627935E5محمد الفوزان عرب100

6628050E2إبراهيم العثيم عرب100

6967744E7سلطان المجيول عرب100

467625280عادل العبيسي سلم103

467635177علي السحيباني سلم103

467825855عبدالكريم التويجري سلم105

467835538وليد الحمدان سلم105

467845425محمد الحميدان سلم105

هـ1444 / 7 / 24يوم االربعاء الموافق 

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

هـ1444 / 7 / 24يوم االربعاء الموافق 

هـ1444 / 7 / 24يوم االربعاء الموافق 

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

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

هـ1444 / 7 / 24يوم االربعاء الموافق 

عصراً (6.00)إلى الساعة  (4.00)من الساعة   (الرابعة)الفترة 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

3593248E3محمد انور عبدالمجيد جبرتيحقق136

5606554E2محمد انور عبدالمجيد جبرتيحقق136

4796947E1موسى ابراهيم رشود الكلثمحقق136

5532342E1موسى ابراهيم رشود الكلثمحقق136

84248525فهد ابراهيم محمد الضويانحقق136

7050040E7محمد فايد الفي الرشيدي ساس333

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

559695338ناصر على محمد العمره المرى ساس220

6406782E2مسفر محمد سعود السلولي حقق114

6406870E1عبدالرزاق عمر شيخ نجيب حقق114

640692525عثمان طاهر احمد طالبى حقق114

4650437E7سعد ناصر عبد العزيز الشثري حقق415

7049279E3يوسف محمد علي الغفيص حقق415

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

3590642E3عبدهللا عبدالعزيز فهد العجالن ساس222

743963838منصور بدر صنيتان الحربي ساس222

5146732E7معاذ معال معيض اللويحق المطيرى حقق135

6623255E2محمد عبدالكريم محمد البريثن حقق135

662362655عبدالمحسن محمد العثمان حقق135

704702955عبدالمحسن محمد العثمان حقق135

74072101E1+E5يحيى حسين احمد الشريف حقق320

8236810E4الشهابي ابراهيم الشهابي الشرقاوي حقق320

825344525اسامه عبداللطيف عبدالعزيز رباح حقق320

848943471عبدالعزيز محمد ناصر الناصر حقق320

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

هـ1444 / 7 / 25يوم الخميس الموافق 

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

هـ1444 / 7 / 25يوم الخميس الموافق 

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

هـ1444 / 7 / 25يوم الخميس الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4284535E7غالب عواد محمد الخالدي ساس27

465024E4هانى صالح عبدهللا الحسيانى حقق344

830881E4هانى صالح عبدهللا الحسيانى حقق344

6646862E1سليمان عبدهللا سليمان العيسى حقق344

6932858E2عبدالمجيد كويران هويمل السلمي حقق344

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

155811380فيصل محمد احمد العليوى ساس101

428302438محمد عوض على الحارثى ساس101

704963138محمد عوض على الحارثى ساس101

5830457E3خالد صالح سلطان السلطان ساس101

5952057E2منصور بدر صنيتان الحربي ساس101

595311825عبدهللا جبر صالح الحمادي ساس101

842501871محمد فايد الفي الرشيدي ساس101

487992755عبدهللا عبدالعزيز فهد العجالن ساس429

4889864E1محمد عبدالكريم محمد البريثن حقق239

5146846E5محمد عبدالكريم محمد البريثن حقق239

7125737E7عبدالمحسن محمد العثمان حقق239

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

8489747E2اسامه عبداللطيف عبدالعزيز رباح حقق412

66208103E3اسامه عبداللطيف عبدالعزيز رباح حقق412

582262655متولى عبدالمؤمن محمد المرسى حقق412

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

هـ1444 / 7 / 27يوم السبت الموافق 

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

هـ1444 / 7 / 27يوم السبت الموافق 

هـ1444 / 7 / 27يوم السبت الموافق 

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

663233455عساف محمد جزاء المطيري ساس232

8065840E4خالد صالح سلطان السلطان ساس232

6783788E1متولى عبدالمؤمن محمد المرسى حقق212

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4284245E3منصور بدر صنيتان الحربي ساس323

4648558E2خالد صالح سلطان السلطان ساس431

6407521E4ناصر صالح عبدهللا الشماسي حقق215

6407613E4ناصر صالح عبدهللا الشماسي حقق215

7387440E1عبدالعزيز محمد ناصر الناصر حقق215

7729941E1عبدالعزيز محمد ناصر الناصر حقق215

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4284832E4محمد عوض على الحارثى ساس357

6631535E3خالد حسن سالمين بانصر حقق325

7048858E1عبدالرزاق عمر شيخ نجيب حقق325

هـ1444 / 7 / 28يوم األحد الموافق 

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

هـ1444 / 7 / 28يوم األحد الموافق 

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

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

هـ1444 / 7 / 28يوم األحد الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

3590722E7خالد ابراهيم على العلي ساس252

7049720E4فيصل محمد احمد العليوى ساس252

5094657E3منصور بدر صنيتان الحربي ساس436

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

360231625الشهابي ابراهيم الشهابي الشرقاوي حقق101

3602732E1معن محمد امين علي القضاه حقق101

4884233E1معن محمد امين علي القضاه حقق101

8489244E7معن محمد امين علي القضاه حقق101

5678339E3محمد احمد عواد البديرات حقق101

7732342E3محمد احمد عواد البديرات حقق101

8488371E2عبدالرحمن صالح محمد الدبيان حقق101

77+8490610180االمير تركي آل سعود حقق101

680843355ناصر صالح عبدهللا الشماسي حقق411

770142555ناصر صالح عبدهللا الشماسي حقق411

8489668E4+E5محمد السيد محمد هيبه حقق411

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

6747120E4عساف محمد جزاء المطيري ساس440

4791235E2هشام على عبدالعزيز السبت حقق327

6632528E2هشام على عبدالعزيز السبت حقق327

5332368E1سلطان برجس حميدى العبدالكريم حقق327

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

هـ1444 / 7 / 29يوم االثنين الموافق 

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

هـ1444 / 7 / 29يوم االثنين الموافق 

هـ1444 / 7 / 29يوم االثنين الموافق 

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

5683450E2عبدهللا عبدالعزيز فهد العجالن ساس423

4649718E4محمد احمد عواد البديرات حقق312

464952171عبدالستار عبدالحميد محمد سلمي حقق312

678382871عبدالستار عبدالحميد محمد سلمي حقق312

8252530E7محمد ناصر محمد العامر حقق312

8488961E3محمد ناصر محمد العامر حقق312

6286642E1سلطان برجس حميدى العبدالكريم حقق226

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4284364E3عبدالغنى شمس الدين مهدي الكندى ساس355

3787314E4متولى عبدالمؤمن محمد المرسى حقق214

5880621E4متولى عبدالمؤمن محمد المرسى حقق214

7386162E1محمد السيد محمد هيبه حقق214

7959972E2محمد السيد محمد هيبه حقق214

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

428472155علي حسين سالم القحطاني ساس335

5519996E2+E3يوسف محمد علي الغفيص حقق318

6087240E1سعد ناصر عبد العزيز الشثري حقق318

7766410E4على محمد مصلح ال سارى حقق426

8488818E7سلطان برجس حميدى العبدالكريم حقق426

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

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

هـ1444 / 8 / 1يوم الثالثاء الموافق 

هـ1444 / 8 / 1يوم الثالثاء الموافق 

هـ1444 / 8 / 1يوم الثالثاء الموافق 

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

465081E7الشهابي ابراهيم الشهابي الشرقاوي حقق319

7407523E5عبدالستار عبدالحميد محمد سلمي حقق322

7407774E2محمد السيد محمد هيبه حقق322

7766015E4محمد احمد عواد البديرات حقق322

8489517E4محمد احمد عواد البديرات حقق322

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4284143E4محمد فايد الفي الرشيدي ساس321

3605770E1يوسف محمد علي الغفيص حقق113

5590056E2منير علي هاشم ال عبدهللا القرني حقق113

5957981E3منير علي هاشم ال عبدهللا القرني حقق113

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

505653580عبدهللا صالح علي التويجري حقق323

584663577عبدهللا صالح علي التويجري حقق323

588222977عبدهللا صالح علي التويجري حقق323

704653855ياسر فضل عابد السريحى حقق323

59914104E1+E4منير علي هاشم ال عبدهللا القرني حقق117

7912427E5محمد احمد عواد البديرات حقق117

84905108E2+E3االمير تركي آل سعود حقق117

هـ1444 / 8 / 5يوم السبت الموافق 

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

هـ1444 / 8 / 5يوم السبت الموافق 

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

هـ1444 / 8 / 5يوم السبت الموافق 

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

704942925عبدالكريم حمود عبدهللا الدخيل ساس326

5682533E4عبدالعزيز محمد ناصر الناصر حقق316

6621136E1محمد السيد محمد هيبه حقق316

7044974E2احمد محمد عبدالعزيز بن عتيق حقق316

7701748E3احمد محمد عبدالعزيز بن عتيق حقق316

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

588153955احمد عبدالرحمن عبدالكريم الحسين حقق138

5881843E1محمد انور عبدالمجيد جبرتي حقق138

6289241E1محمد انور عبدالمجيد جبرتي حقق138

704661225فهد عبدهللا فهد العرفج حقق138

8488491E2عبدالعزيز عقالء علي العقالء حقق138

8488576E3عبدالعزيز عقالء علي العقالء حقق138

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

508953125عادل عبدالكريم العبدالكريم. د  ساس427

6407738E1عبدالعزيز عقالء علي العقالء حقق233

6407945E1عبدالعزيز عقالء علي العقالء حقق233

6624239E3احمد عبدالرحمن عبدالكريم الحسين حقق233

8300933E3احمد عبدالرحمن عبدالكريم الحسين حقق233

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

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

هـ1444 / 8 / 6يوم األحد الموافق  

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

هـ1444 / 8 / 6يوم األحد الموافق  

هـ1444 / 8 / 6يوم األحد الموافق  
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

77+358928680ابراهيم محمود يسن النحاس ساس230

794182925خالد صالح سلطان السلطان ساس230

428394038عبدهللا عبدالعزيز فهد العجالن ساس234

848821924فيصل محمد احمد العليوى ساس234

6270964E1سليمان عبدهللا سليمان العيسى حقق103

6623743E4سليمان عبدهللا سليمان العيسى حقق103

7372571E3سليمان عبدهللا سليمان العيسى حقق103

7943472E2سليمان عبدهللا سليمان العيسى حقق103

559021421على محمد مصلح ال سارى حقق326

848911721على محمد مصلح ال سارى حقق326

627843055عبدالمحسن مطير عوده العطوي حقق326

627943055عبدالمحسن مطير عوده العطوي حقق326

69059618عبدالرحمن نبيل الصالح حقق326

84890718عبدالرحمن نبيل الصالح حقق326

8253330E7هشام على عبدالعزيز السبت حقق326

848874238ياسر فضل عابد السريحى حقق326

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

6746831E4ناصر على محمد العمره المرى ساس329

488032018فيصل محمد احمد العليوى ساس433

3787598E2محمد ناصر محمد العامر حقق226

5853775E3محمد ناصر محمد العامر حقق226

628352838محمد عبدالعزيز عبدهللا الصالح حقق226

558573338محمد عبدالعزيز عبدهللا الصالح حقق226

5853321E5عبدهللا صالح علي التويجري حقق226

6839150E1عبدالعزيز عبدهللا محمد النوفل حقق226

7934732E7عبدالعزيز عبدهللا محمد النوفل حقق226

7934838E7عبدالعزيز عبدهللا محمد النوفل حقق226

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

464812425علي حسين سالم القحطاني ساس422

4782433E3مساعد فهد سليمان الوهيبي حقق231

7316224E3مساعد فهد سليمان الوهيبي حقق435

7316332E3مساعد فهد سليمان الوهيبي حقق435

7592452E2أسامة علي عبدهللا السالمة حقق435

8374536E2أسامة علي عبدهللا السالمة حقق435

848862755عبدالستار عبدالحميد محمد سلمي حقق435

7207510E7عبداللطيف محمد ال الشيخ حقق405

هـ1444 / 8 / 7يوم االثنين الموافق  

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

هـ1444 / 8 / 7يوم االثنين الموافق  

ظهرًا (3.00)إلى الساعة  (1.00)من الساعة  (الثالثة)الفترة 
هـ1444 / 8 / 7يوم االثنين الموافق  

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

704954638خالد ابراهيم على العلي ساس421

6621333E2معن محمد امين علي القضاه حقق115

7081716E2معن محمد امين علي القضاه حقق115

7521040E2معن محمد امين علي القضاه حقق115

6408214E1الشهابي ابراهيم الشهابي الشرقاوي حقق115

6407212E1الشهابي ابراهيم الشهابي الشرقاوي حقق212

6631412E1الشهابي ابراهيم الشهابي الشرقاوي حقق212

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

629245025ناصر على محمد العمره المرى ساس292

629262038عساف محمد جزاء المطيري ساس292

488063555محمد فايد الفي الرشيدي ساس455

6822632E1سعد محمد سعد الرشيد حقق317

7836632E1سعد محمد سعد الرشيد حقق317

7536059E2عبدالعزيز محمد ناصر الناصر حقق317

7836526E3محمد احمد عواد البديرات حقق317

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

77666418علي حسين سالم القحطاني ساس498

79422625مثال عبدهللا مزيد المطيرى ساس498

842492137عبدالغنى شمس الدين مهدي الكندى ساس498

73221719طالل محمود محمد ضاحى ساس499

740593571عبدالستار عبدالحميد محمد سلمي حقق311

7598465E1محمد السيد محمد هيبه حقق311

82526100E2+E3مسفر محمد سعود السلولي حقق311

6278111E7خالد حسن سالمين بانصر حقق418

7875229E4عصام سعد مشنى الغامدى حقق418

هـ1444 / 8 / 8 يوم الثالثاء الموافق 

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

هـ1444 / 8 / 8 يوم الثالثاء الموافق 

هـ1444 / 8 / 8 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 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

66212104E3+E2عبدالرزاق عمر شيخ نجيب حقق413

6622932E7عبدالستار عبدالحميد محمد سلمي حقق413

6623044E1محمد السيد محمد هيبه حقق413

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

6867331E4محمد احمد عواد البديرات حقق227

7877463E1عادل محمد عبدالرحمن العبيسى حقق227

8524962E2احمد مانع محمد المانع حقق227

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

هـ1444 / 8 / 9 يوم األربعاء الموافق 
ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية)الفترة 

هـ1444 / 8 / 9 يوم األربعاء الموافق 
ظهراً (3.00)إلى الساعة  (1.00)من الساعة   (الثالثة)الفترة 

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

هـ1444 / 8 / 9 يوم األربعاء الموافق 
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