
هـ1444

جدول االختبارات النهائية

إلى يوم  (84700) حقق 426تم تقديم موعد االختبار النهائي للمقرر 

 ظهرا3ً - 1هـ بالفترة الثالثة من الساعة 1444/4/15األربعاء الموافق 

:مالحظة هامة 

للفصل األول من العام الجامعي



مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

736154455سعد العريفي عرب118

7361672E3صالح الزهراني عرب118

7361756E2عادل يوسف عرب118

7362251E4عادل يوسف عرب118

736183955إبراهيم بن عتيق عرب118

736204478عبدالرحمن الدخيل عرب118

736234480عبدالرحمن الدخيل عرب118

7362160E1علي ال مشهور عرب118

7362418E2بريكان ال ظافر عرب118

359649E7سلمان الجربوع عرب101

هـ1444جدول اإلختبارات النهائية للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

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

هـ 1444 / 4 / 12يوم االحد الموافق 

 2

   



مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4509860E1محمد الرقاص سلم 107

5994939E5وليد الحمدان سلم 107

5994860E2علي العميريني سلم 107

8677949E4صالح الغامدي سلم 107

5994140E7عبدالرحمن الطريقي سلم102

5994259E3عبدالعزيز السليمان سلم102

هـ1444 / 4 / 13يوم االثنين الموافق 

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

59940105E1+E7فالح  العريفي سلم100

4509994E2محمد الفوزان سلم108

4510083E3عبدالعزيز المطيري سلم108

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

هـ1444 / 4 / 14يوم الثالثاء الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

847002438سلطان برجس حميدى العبدالكريم حقق426

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4509136E1عبدهللا الناصر سلم103

4509238E1وليد الحمدان سلم103

4397555E2عائض الدوسري سلم105

4509561E7عائض الدوسري سلم105

4509635E4عبدالرحمن المزعل سلم105

593575780بندر العنزي سلم105

847784778زياد التويجري سلم105

7173322E3حسام المجلى عرب100

7173515E3محمد الفوزان عرب100

717378E3عادل يوسف عرب100

7173932E3سعد المطرفي عرب100

هـ1444 / 4 / 15يوم االربعاء الموافق 

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

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

هـ1444 / 4 / 15يوم االربعاء الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

7023024E5الشهابي ابراهيم الشهابي الشرقاوي حقق115

8160714E1معن محمد امين علي القضاه حقق115

8220914E1معن محمد امين علي القضاه حقق115

9160717E1معن محمد امين علي القضاه حقق115

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5590531E5عبدالمحسن محمد العثمان حقق239

5852148E3محمد عبدالكريم محمد البريثن حقق239

8162546E3محمد عبدالكريم محمد البريثن حقق239

5813344E7سعد ناصر عبد العزيز الشثري حقق318

6602871E2يوسف محمد علي الغفيص حقق318

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

3344450E1خالد صالح سلطان السلطان ساس101

686432537عبدهللا جبر صالح الحمادي ساس101

7323840E7ناصر على محمد العمره المرى ساس101

915273938د عبدهللا جمعان محمد الغامدى.أ ساس101

915283325محمد عوض على الحارثى ساس101

594605155عبدهللا عبدالعزيز فهد العجالن ساس423

5326171E3اسامه عبداللطيف عبدالعزيز رباح حقق412

532625E5الشهابي ابراهيم الشهابي الشرقاوي حقق412

8219230E4متولى عبدالمؤمن محمد المرسى حقق412

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

هـ1444 / 4 / 18يوم السبت الموافق 

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

هـ1444 / 4 / 18يوم السبت الموافق 

هـ1444 / 4 / 18يوم السبت الموافق 

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

438043338محمد عوض على الحارثى ساس357

548703125عبدهللا عبدالعزيز فهد العجالن ساس429

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

782042637عبدالكريم حمود عبدهللا الدخيل ساس326

5807777E1عبدالرزاق عمر شيخ نجيب حقق325

6191345E3عصام سعد مشنى الغامدى حقق325

9130732E3عصام سعد مشنى الغامدى حقق325

816037E5خالد حسن سالمين بانصر حقق325

8161532E2مساعد فهد سليمان الوهيبي حقق435

8220445E2مساعد فهد سليمان الوهيبي حقق435

8755918E7عبدالستار عبدالحميد محمد سلمي حقق435

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

7469232E1محمد فايد الفي الرشيدي ساس333

5487137E4منصور بدر صنيتان الحربي ساس436

7156239E3عبدالعزيز عقالء علي العقالء حقق233

7162047E3عبدالعزيز عقالء علي العقالء حقق233

7162118E7محمد انور عبدالمجيد جبرتي حقق233

8163918E7محمد انور عبدالمجيد جبرتي حقق233

9140414E5احمد عبدالرحمن عبدالكريم الحسين حقق233

هـ1444 / 4 / 19يوم األحد الموافق 

هـ1444 / 4 / 19يوم األحد الموافق 

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

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

هـ1444 / 4 / 19يوم األحد الموافق 

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

7487842E1منصور بدر صنيتان الحربي ساس323

4380832E3محمد احمد عواد البديرات حقق227

6905250E3محمد احمد عواد البديرات حقق227

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

382222125عبدالغنى شمس الدين مهدي الكندى ساس252

662983938خالد ابراهيم على العلي ساس252

453264855الشهابي ابراهيم الشهابي الشرقاوي حقق101

78+566859080االمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود حقق101

731463771محمد احمد عواد البديرات حقق101

5852241E4معن محمد امين علي القضاه حقق101

7653440E7معن محمد امين علي القضاه حقق101

9178856E1عبدالرحمن صالح محمد الدبيان حقق101

3856082E3عبدالرحمن صالح محمد الدبيان حقق101

4532879E2عبدالرحمن صالح محمد الدبيان حقق101

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

4380175E3د عبدهللا جمعان محمد الغامدى.أ ساس327

53239137محمد عوض على الحارثى ساس432

702266455مسفر محمد سعود السلولي حقق114

7022738E2عبدالرزاق عمر شيخ نجيب حقق114

7114954E2عبدالرزاق عمر شيخ نجيب حقق114

6603865E1هشام على عبدالعزيز السبت حقق327

711305238سلطان برجس حميدى العبدالكريم حقق327

7622620E7على محمد مصلح ال سارى حقق327

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

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

هـ1444 / 4 / 20يوم االثنين الموافق 

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

هـ1444 / 4 / 20يوم االثنين الموافق 

هـ1444 / 4 / 20يوم االثنين الموافق 

 8

   



مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

7024012E4الشهابي ابراهيم الشهابي الشرقاوي حقق212
7151418E4الشهابي ابراهيم الشهابي الشرقاوي حقق212
7112541E1متولى عبدالمؤمن محمد المرسى حقق212
7620478E3محمد السيد محمد هيبه حقق212

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

8757666E1ابراهيم محمود يسن النحاس ساس430

444673838خالد صالح سلطان السلطان ساس431

6603227E4متولى عبدالمؤمن محمد المرسى حقق214

7113319E5عبدالوهاب محمد عبدهللا الخضيرى حقق214

6490451E3محمد السيد محمد هيبه حقق214

7510858E2محمد السيد محمد هيبه حقق214

913145855مهيدب ابراهيم المهيدب حقق214

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

438032638علي حسين سالم القحطاني ساس335

5411349E1اسامه عبداللطيف عبدالعزيز رباح حقق312

5847217E5محمد احمد عواد البديرات حقق312

763879E5محمد احمد عواد البديرات حقق312

9131068E2محمد ناصر محمد العامر حقق312

9131143E3محمد ناصر محمد العامر حقق312

9160824E7عبدالستار عبدالحميد محمد سلمي حقق312

هـ1444 / 4 / 21يوم الثالثاء الموافق 

هـ1444 / 4 / 21يوم الثالثاء الموافق 

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

هـ1444 / 4 / 21يوم الثالثاء 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

782013338عساف محمد جزاء المطيري ساس440
5803618E7عبدالعزيز محمد ناصر الناصر حقق112
6896133E7عبدالعزيز محمد ناصر الناصر حقق112
7227215E5متولى عبدالمؤمن محمد المرسى حقق112
8205955E2عبدالعزيز عقالء علي العقالء حقق112
9101966E3عبدالعزيز عقالء علي العقالء حقق112

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5170129E4يوسف محمد علي الغفيص حقق113

6602953E3منير علي هاشم ال عبدهللا القرني حقق113

6604734E3منير علي هاشم ال عبدهللا القرني حقق113

5463045E7مساعد فهد سليمان الوهيبي حقق231

5325929E1عبدهللا سعد عبدهللا المقرن حقق411

7314534E1عبدهللا سعد عبدهللا المقرن حقق411

7639027E2ناصر صالح عبدهللا الشماسي حقق411

7697237E2ناصر صالح عبدهللا الشماسي حقق411

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

450264525سلطان برجس حميدى العبدالكريم حقق226

532402738طالل محمود محمد ضاحى ساس420

هـ1444 / 44 / 22يوم األربعاء الموافق 

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

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

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

هـ1444 / 4 / 22يوم األربعاء الموافق 

هـ1444 / 4 / 22يوم األربعاء الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

3822758E3عبدالغنى شمس الدين مهدي الكندى ساس355

5194529E4محمد فايد الفي الرشيدي ساس455

6896051E1هشام على عبدالعزيز السبت حقق326

7151623E5عبدالرحمن نبيل الصالح حقق326

7637815E7على محمد مصلح ال سارى حقق326

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

660654538ناصر على محمد العمره المرى ساس220

6604832E4سعد ناصر عبد العزيز الشثري حقق415

7623347E1يوسف محمد علي الغفيص حقق415

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

382323618محمد عبدالكريم محمد البريثن حقق135

5504514E4عبدالمحسن محمد  العثمان حقق135

6217021E4عبدالمحسن محمد  العثمان حقق135

6604153E2معاذ معال معيض اللويحق  حقق135

9139440E3معاذ معال معيض اللويحق  حقق135

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

هـ1444 / 4 / 23يوم الخميس الموافق  

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

هـ1444 / 4 / 23يوم الخميس الموافق  

هـ1444 / 4 / 23يوم الخميس الموافق  

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

382243238محمد فايد الفي الرشيدي ساس321

458992925خالد صالح سلطان السلطان ساس433

7112428E1عبدالستار عبدالحميد محمد سلمي حقق413

9096530E1عبدالستار عبدالحميد محمد سلمي حقق413

7511173E3عبدالرزاق عمر شيخ نجيب حقق413

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

517042525خالد صالح سلطان السلطان ساس230

8757574E3ابراهيم محمود يسن النحاس ساس230 

6603535E1عبدالمحسن مطير عوده العطوي حقق323

8160830E1عبدالمحسن مطير عوده العطوي حقق323

8160942E2عبدهللا صالح علي التويجري حقق323

8439932E2عبدهللا صالح علي التويجري حقق323

9130428E7سعد محمد سعد الرشيد حقق323

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

هـ1444 / 4 / 25يوم السبت الموافق 

هـ1444 / 4 / 25يوم السبت الموافق 

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

660622138عادل عبدالكريم العبدالكريم ساس427

7829429E3سعد محمد سعد الرشيد حقق317

8496431E3سعد محمد سعد الرشيد حقق317

9096854E1محمد السيد محمد هيبه حقق317

9101546E2عبدالعزيز محمد ناصر الناصر حقق317

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

5484968E3منصور بدر صنيتان الحربيساس222

816485038عبدهللا عبدالعزيز فهد العجالنساس222

44468237عساف محمد جزاء المطيري ساس495

6217113E5فهد عبدهللا فهد العرفج حقق138

6605945E2أسامة علي عبدهللا السالمة حقق138

7156338E2أسامة علي عبدهللا السالمة حقق138

9140545E1احمد عبدالرحمن عبدالكريم الحسين حقق138

9140639E1احمد عبدالرحمن عبدالكريم الحسين حقق138

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

816241538خالد ابراهيم على العلي ساس421

751124E3محمد ناصر محمد العامر حقق319

7830458E3محمد ناصر محمد العامر حقق322

9131255E2محمد ناصر محمد العامر حقق322

8161424E1عبدالستار عبدالحميد محمد سلمي حقق322

هـ1444 / 4 / 26يوم االحد الموافق  

هـ1444 / 4 / 26يوم األحد الموافق  

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

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

هـ1444 / 4 / 26يوم األحد الموافق  

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

6217252E3موسى ابراهيم رشود الكلثم حقق238

8754446E3موسى ابراهيم رشود الكلثم حقق238

660397E5أسامة علي عبدهللا السالمة حقق238

715439E5أسامة علي عبدهللا السالمة حقق238

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

585233325عبدهللا صالح علي التويجري حقق226

622631925عبدهللا صالح علي التويجري حقق226

6603360E3يحيى حسين احمد الشريف حقق226

7640069E2يحيى حسين احمد الشريف حقق226

7623865E1يحيى حسين احمد الشريف حقق320

6603448E4محمد عبدالعزيز عبدهللا الصالح حقق226

7651340E7محمد عبدالعزيز عبدهللا الصالح حقق226

765516078عبدالعزيز عبدهللا محمد النوفل حقق226

875654580عبدالعزيز عبدهللا محمد النوفل حقق226

762373871اسامه عبداللطيف عبدالعزيز رباح حقق320

915252555عبدالعزيز محمد ناصر الناصر حقق320

915262955عبدالعزيز محمد ناصر الناصر حقق320

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

3822373E1عبدهللا عبدالعزيز فهد العجالن ساس234

715585180سليمان عبدهللا سليمان العيسى حقق103

820564778سليمان عبدهللا سليمان العيسى حقق103

7226848E3سلمان مهدى محمد  الزهرانى حقق103

8205851E2سلمان مهدى محمد  الزهرانى حقق103

8448437E2سلمان مهدى محمد  الزهرانى حقق103

هـ1444 / 4 / 27 يوم االثنين الموافق 

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

هـ1444 / 4 / 27يوم االثنين الموافق  

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

هـ1444 / 4 / 27يوم االثنين الموافق  

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

5454848E4عبدالستار عبدالحميد محمد سلمي حقق311

7511098E3+E2مسفر محمد سعود السلولي حقق311

9131361E1محمد السيد محمد هيبه حقق311

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

711202338منصور بدر صنيتان الحربي ساس292

875544325محمد فايد الفي الرشيدي ساس292

3823197E2+E3االمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود حقق117

5815577E1منير علي هاشم ال عبدهللا القرني حقق117

9130523E7عبدهللا برجس جفين الدوسرى حقق117

916061655محمد احمد عواد البديرات حقق117

546283478سليمان عبدهللا سليمان العيسى حقق444

621944280سليمان عبدهللا سليمان العيسى حقق444

6605215E5هانى صالح عبدهللا الحسيانى حقق444

9101710E5هانى صالح عبدهللا الحسيانى حقق444

7653033E4مشاري محمد مصلح السقياني حقق444

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

78291937علي حسين سالم القحطاني ساس498

867821425طالل محمود محمد ضاحى ساس498

86780938عبدهللا جبر صالح الحمادي ساس499

78435418عبداللطيف محمد ال الشيخ حقق405

81619519عثمان طاهر احمد طالبى حقق405

هـ1444 / 4 / 28 يوم الثالثاء الموافق 

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

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

هـ1444 / 4 / 28 يوم الثالثاء الموافق 

هـ1444 / 4 / 28 يوم الثالثاء الموافق 

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

3822126E4عساف محمد جزاء المطيري ساس232

8162347E1خالد صالح سلطان السلطان ساس232

7624025E7ناصر صالح عبدهللا الشماسي حقق215

8469117E7ناصر صالح عبدهللا الشماسي حقق215

7638859E3محمد السيد محمد هيبه حقق215

8285744E2محمد السيد محمد هيبه حقق215

382462878عبدالمجيد كويران هويمل السلمي حقق245

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

382262125عبدهللا جبر صالح الحمادي ساس331

8285926E4محمد انور عبدالمجيد جبرتي حقق136

6216821E4محمد انور عبدالمجيد جبرتي حقق136

62178718فهد ابراهيم محمد الضويان حقق136

6605443E1موسى ابراهيم رشود الكلثم حقق136

8164343E1موسى ابراهيم رشود الكلثم حقق136

914028E5الدين بوزيد حقق136

3824743E2سليمان عبدهللا سليمان العيسى حقق245

7643140E2سليمان عبدهللا سليمان العيسى حقق245

8758242E3سلمان مهدى محمد الزهرانى حقق245

9101848E3سلمان مهدى محمد الزهرانى حقق245

66042221هانى صالح عبدهللا الحسيانى حقق344

765254180عبدالمجيد كويران هويمل السلمي حقق344

769734980عبدالمجيد كويران هويمل السلمي حقق344

82205537عبدالمجيد عبدالرحمن الشعالن حقق344

مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

735623538ناصر على محمد العمره المرى ساس329

532372325علي حسين سالم القحطاني ساس422

6490627E4عبدهللا سعد عبدهللا المقرن حقق316

7638370E1محمد السيد محمد هيبه حقق316

763845155مهيدب ابراهيم المهيدب حقق316

8161179E2احمد محمد عبدالعزيز بن عتيق حقق316

9101682E3احمد محمد عبدالعزيز بن عتيق حقق316

هـ1444 / 4 / 29 يوم األربعاء الموافق 
ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية)الفترة 

هـ1444 / 4 / 29 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 / 4 / 29 يوم األربعاء الموافق 
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مالحظاتالقاعةعدد الطالبالشعبةمدرس الشعبةالمقرر

8756036E1عصام سعد مشنى الغامدى حقق418

875743E5خالد حسن سالمين بانصر حقق418

هـ1444 / 4 / 30 يوم الخميس الموافق 
ظهراً (12.30)إلى الساعة  (10.30)من الساعة   (الثانية)الفترة 
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