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 1 بكلية الرتبية جلنة االعداد العامإعداد 

 الكلية الدور القاعة املسجلني احملاضر املقرر اسم املقرر الشعبة الوقت التاريخ اليوم

 كلية اللغات والرتمجة االرضي 34 50 اخلميس عبداهلل محد وفاء اإلنسان حقوق سلم 105 39317 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية اللغات والرتمجة االرضي 28 17 املهيدب حممد ابراهيم هيله اإلنسان حقوق سلم 105 39399 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية ادارة اعمال االرضي 28 53 الباهلي عبداهلل سليمان اريج اإلنسان حقوق سلم 105 65215 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية ادارة اعمال االرضي 25 22 العتيبى صاحل خبيت شفاقه اإلنسان حقوق سلم 105 65211 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية ادارة اعمال االرضي 23 50 الشمالن عبدالرمحن ناصر هاجر اإلنسان حقوق سلم 105 52114 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية ادارة اعمال االرضي 25 24 املهيدب حممد ابراهيم هيله اإلنسان حقوق سلم 105 50788 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية اآلداب االرضي 6-3 51 اخلميس عبداهلل بن محد أمل اإلنسان حقوق سلم 105 65207 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية اآلداب االرضي 1 19 حلواني حسن علي سحر اإلنسان حقوق سلم 105 65206 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية اآلداب االرضي 2 11 اخلميس عبداهلل بن محد أمل اإلنسان حقوق سلم 105 62829 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية اآلداب االرضي 19 26 العتيبى صاحل خبيت شفاقه اإلنسان حقوق سلم 105 62828 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية اآلداب االرضي 2مدرج  50 رقيب آل ابراهيم بن سعود نوره اإلنسان حقوق سلم 105 62718 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية اآلداب االرضي 9 34 الشهيل حممد ابراهيم ساره اإلنسان حقوق سلم 105 54055 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية احلقوق األول 16 35 اخلميس عبداهلل محد وفاء اإلنسان حقوق سلم 105 44345 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية احلقوق األول 14/15 51 الضرغام مبارك راشد خلود اإلنسان حقوق سلم 105 44346 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية احلقوق األول 12/13 55 رقيب آل ابراهيم بن سعود نوره اإلنسان حقوق سلم 105 46784 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية العلوم الطبية الثاني 26- 25 50 الباهلي عبداهلل سليمان اريج اإلنسان حقوق سلم 105 46708 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية العلوم الطبية الثاني 28-27 48 الشهيل حممد ابراهيم ساره اإلنسان حقوق سلم 105 46525 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية العلوم االرضي 42 53 الباهلي عبداهلل سليمان اريج اإلنسان حقوق سلم 105 54838 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية العلوم االرضي 37 23 حلواني حسن علي سحر اإلنسان حقوق سلم 105 46524 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية احلاسب االرضي G36 52 الشهيل حممد ابراهيم ساره اإلنسان حقوق سلم 105 65552 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد



 
 
 
 
 

 2 بكلية الرتبية جلنة االعداد العامإعداد 

 كلية احلاسب االرضي G40 37 الباهلي عبداهلل سليمان اريج اإلنسان حقوق سلم 105 41909 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية التمريض االرضي 21 28 الشواهنه عبداهلل اسعد بنت امريه اإلنسان حقوق سلم 105 40240 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية طب االسنان الثاني 26 34 الشواهنه عبداهلل اسعد بنت امريه اإلنسان حقوق سلم 105 34548 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد

 كلية اآلداب االرضي 3مدرج  49 املنصور منصور صاحل ريم التنموي ودورها املرأة سلم 109 67048 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية اآلداب االرضي 37-36 54 املنصور منصور صاحل ريم التنموي ودورها املرأة سلم 109 67046 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية اآلداب االرضي 52-51 56 املطرودى ابراهيم حممد هدى التنموي ودورها املرأة سلم 109 67036 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية اآلداب االرضي 50 28 املطرودى ابراهيم حممد هدى التنموي ودورها املرأة سلم 109 67049 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية اآلداب االرضي 4مدرج 36 شبيب بن سليمان عبدالعزيز عبري التنموي ودورها املرأة سلم 109 67045 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية اللغات والرتمجة االرضي 37 50 املطرودى ابراهيم حممد هدى التنموي ودورها املرأة سلم 109 51826 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية اللغات والرتمجة االرضي 35 41 املنصور منصور صاحل ريم التنموي ودورها املرأة سلم 109 56693 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية احلقوق األول 10 17 العتيبى صاحل خبيت شفاقه التنموي ودورها املرأة سلم 109 51828 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية احلقوق األول 9 22 ابابطني عبداللطيف عبدالرمحن مها التنموي ودورها املرأة سلم 109 65473 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية احلقوق األول 11 12 العتيبى صاحل خبيت شفاقه التنموي ودورها املرأة سلم 109 51825 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية ادارة اعمال االرضي 45 12 ابابطني عبداللطيف عبدالرمحن مها التنموي ودورها املرأة سلم 109 66960 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية ادارة اعمال االرضي 30 29 العتيبى صاحل خبيت شفاقه التنموي ودورها املرأة سلم 109 66963 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية ادارة اعمال االرضي 45 29 املطرودى ابراهيم حممد هدى التنموي ودورها املرأة سلم 109 66962 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد

 كلية ادارة اعمال االرضي 44 52 شبيب بن سليمان عبدالعزيز عبري التنموي ودورها املرأة سلم 109 66961 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية العلوم الطبية الثاني 32 24 املطرودى ابراهيم حممد هدى التنموي ودورها املرأة سلم 109 67009 ص 10:00 ص 08:00 28/10/1443 األحد
 كلية اللغات والرتمجة الثاتي 30 52 الشيخ آل عبدالعزيز عبداهلل العنود اإلسالم يف األسرة سلم 102 36559 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 والرتمجةكلية اللغات  الثاني 35 43 اخلميس عبداهلل بن محد أمل اإلسالم يف األسرة سلم 102 36561 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية الرتبية G 82 41 الضرغام مبارك راشد خلود اإلسالم يف األسرة سلم 102 68959 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية اآلداب االرضي 2مدرج  44 الشمالن عبدالرمحن ناصر هاجر اإلسالم يف األسرة سلم 102 36616 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد



 
 
 
 
 

 3 بكلية الرتبية جلنة االعداد العامإعداد 

 كلية اآلداب االرضي 6 22 اخلميس عبداهلل بن محد أمل اإلسالم يف األسرة سلم 102 36854 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية اآلداب االرضي 3-1 39 الشيخ عبداهلل ال اجلوهرة اإلسالم يف األسرة سلم 102 62711 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية اآلداب االرضي 9 24 العبداهلل عبداهلل حممد حواء اإلسالم يف األسرة سلم 102 62821 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية الصيدلة االرضي 41-40 47 الرباهيم صاحل حممد هند اإلسالم يف األسرة سلم 102 36562 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية الصيدلة االرضي 2-1 37 الطشالن  سعد  حممد بنت شروق اإلسالم يف األسرة سلم 102 36594 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية العلوم الطبية الثاني 5-2 37 الشعالن زيد عبداهلل ابتهاج اإلسالم يف األسرة سلم 102 36578 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية العلوم الطبية الثاني 7 11 الشيباني  ضوحيي بن عوض بدور اإلسالم يف األسرة سلم 102 36584 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية العلوم الطبية الثاني 26 33 الشيخ ال  عبداهلل اجلوهرة اإلسالم يف األسرة سلم 102 36744 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية العلوم الطبية الثاني 28 33 العتيبى صاحل خبيت شفاقه اإلسالم يف األسرة سلم 102 36651 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية العلوم االرضي 43 46 الشهيل حممد ابراهيم ساره اإلسالم يف األسرة سلم 102 36663 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية احلاسب االرضي G47 46 الطشالن  سعد  حممد بنت شروق اإلسالم يف األسرة سلم 102 36670 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية التمريض االرضي 19 46 الشمالن عبدالرمحن ناصر هاجر اإلسالم يف األسرة سلم 102 36749 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية ادارة االعمال االرضي 25 41 الشعالن زيد عبداهلل ابتهاج اإلسالم يف األسرة سلم 102 36768 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية ادارة االعمال االرضي 24 42 الرباهيم صاحل حممد هند اإلسالم يف األسرة سلم 102 51958 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية ادارة االعمال االرضي 28 48 الضرغام مبارك راشد خلود اإلسالم يف األسرة سلم 102 65214 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية ادارة االعمال االرضي 23 43 الشيخ ال  عبداهلل اجلوهرة اإلسالم يف األسرة سلم 102 65550 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية ادارة االعمال االرضي 26 41 زيد بن عبدالرمحن حممد خلود اإلسالم يف األسرة سلم 102 36617 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية احلقوق األول 16 44 الضرغام مبارك راشد خلود اإلسالم يف األسرة سلم 102 43604 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية احلقوق األول 15 38 القحطاني عايض ناصر مجيله اإلسالم يف األسرة سلم 102 46418 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية احلقوق األول 20 42 الشعالن زيد عبداهلل ابتهاج اإلسالم يف األسرة سلم 102 51536 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية اللغات والرتمجة الثاني 36 12 زيد بن عبدالرمحن حممد خلود اإلسالمي االقتصادي النظام سلم 103 36565 م 12:30 ص 10:30 28/10/1443 األحد
 كلية اآلداب االرضي 52 27 جابر بن عبداهلل حممد نوره الطيب الفقه سلم 106 67067 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني



 
 
 
 
 

 4 بكلية الرتبية جلنة االعداد العامإعداد 

 كلية اآلداب االرضي 3-1 42 اللهيم عبدالعزيز ناصر اهلام الطيب الفقه سلم 106 67035 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية اآلداب االرضي 9-6 41 اللهيم عبدالعزيز ناصر اهلام الطيب الفقه سلم 106 67037 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية العلوم الطبية الثاني 32-31 40 العمر سليمان ابراهيم نوره الطيب الفقه سلم 106 39228 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية العلوم الطبية االول 14-12 41 اجلابر  سعود بن خالد بنت جنود الطيب الفقه سلم 106 39230 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية العلوم الطبية الثاني 28-27 38 جابر بن عبداهلل حممد نوره الطيب الفقه سلم 106 39233 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية العلوم الطبية الثاني 26-25 44 الشيخ آل عبدالرمحن حممد نوف الطيب الفقه سلم 106 62832 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية العلوم الطبية الثاني 8- 7 41 جابر بن عبداهلل حممد نوره الطيب الفقه سلم 106 67004 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية العلوم الطبية الثاني 2-1 40 الشيخ آل عبدالرمحن حممد نوف الطيب الفقه سلم 106 67005 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية العلوم الطبية الثاني 6-5 40 الشيخ آل عبدالرمحن حممد نوف الطيب الفقه سلم 106 67006 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية احلقوق االول 15 40 اجلابر  سعود بن خالد بنت جنود الطيب الفقه سلم 106 44047 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية العلوم االرضي 42 42 اخلريصى محد ناصر عواطف الطيب الفقه سلم 106 46527 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية العلوم االرضي 43 42 الطيار عقيل امحد االء الطيب الفقه سلم 106 56215 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية التمريض االول F6 38 مهنا بن عبداهلل حممد امينه الطيب الفقه سلم 106 39227 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 التمريضكلية  االول F12 30 مهنا بن عبداهلل حممد امينه الطيب الفقه سلم 106 39226 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية التمريض األول F8 48 الطيار عقيل امحد االء الطيب الفقه سلم 106 53312 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية التمريض األول F9 37 عسريى ابراهيم حممد ريشه الطيب الفقه سلم 106 54871 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية التمريض األول F7 39 الضوحيى عبدالعزيز تركى نوف الطيب الفقه سلم 106 61312 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية اللغات والرتمجة االرضي 21 10 الرفيق ناصر سعود هند الطيب الفقه سلم 106 56514 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية اللغات والرتمجة االرضي 22 29 جواهر الفوزان الطيب الفقه سلم 106 56647 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية ادارة اعمال االرضي 23 41 العيسى عبداهلل بن حممد وفاء الطيب الفقه سلم 106 61687 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية ادارة اعمال االرضي 24 14 الرفيق ناصر سعود هند الطيب الفقه سلم 106 61690 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية ادارة اعمال االرضي 25 48 اللهيم عبدالعزيز ناصر اهلام الطيب الفقه سلم 106 66953 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
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 كلية ادارة اعمال االرضي 24 23 الضوحيى عبدالعزيز تركى نوف الطيب الفقه سلم 106 66955 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية احلقوق األول 14 35 الفوزان ناصر حممد جواهر الطيب الفقه سلم 106 66870 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية احلقوق األول 16 40 الشيخ آل عبدالرمحن حممد نوف الطيب الفقه سلم 106 66871 ص 10:00 ص 08:00 29/10/1443 االثنني
 كلية التمريض األول F13 29 الشمالن عبدالرمحن ناصر هاجر املهنة اخالقيات سلم 107 39211 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية احلاسب االرضي G47 55 اخلريصى محد ناصر عواطف املهنة اخالقيات سلم 107 39234 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية احلاسب االرضي G40 52 الشمراني حمي علي مريم املهنة اخالقيات سلم 107 40035 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية احلاسب االرضي G36 26 الطشالن  سعد  حممد بنت شروق املهنة اخالقيات سلم 107 41760 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية احلقوق االول 15/16 60 الشواهنه عبداهلل اسعد بنت امريه املهنة اخالقيات سلم 107 39395 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية احلقوق االول 12/10 51 عطيه سعيد حممد امساء املهنة اخالقيات سلم 107 46428 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية احلقوق االول 13/14 57 عطيه سعيد حممد امساء املهنة اخالقيات سلم 107 46813 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية العلوم االرضي G034 22 ابابطني عبداللطيف عبدالرمحن مها املهنة اخالقيات سلم 107 41910 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية العلوم االرضي G.42 33 الطشالن  سعد  حممد بنت شروق املهنة اخالقيات سلم 107 44280 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية العلوم االرضي G037 26 الشواهنه عبداهلل اسعد بنت امريه املهنة اخالقيات سلم 107 45096 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية الطب االرضي 6 39 أريج سليمان الباهلي املهنة اخالقيات سلم 107 35426 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية الطب االرضي 54 39 الشمالن عبدالرمحن ناصر هاجر املهنة اخالقيات سلم 107 65743 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية الطب االرضي 44 44 والء التوجيري املهنة اخالقيات سلم 107 65751 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية العلوم الطبية االول 10 12 الشيباني  ضوحيي بن عوض بدور املهنة اخالقيات سلم 107 52116 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية العلوم الطبية االول 14-12 54 اخلريصى محد ناصر عواطف املهنة اخالقيات سلم 107 54474 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية علوم الرياضة  االول 2-1 53 عطيه سعيد حممد امساء املهنة اخالقيات سلم 107 56292 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية علوم الرياضة  االول 4-3 49 الشهري معافا ال على حيدر فاطمة املهنة اخالقيات سلم 107 56520 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية علوم الرياضة  االول 5 32 القحطانى فالح فهد نوف املهنة اخالقيات سلم 107 56821 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية اللغات والرتمجة االرضي 23 21 القحطانى شتوى فرج جلوس املهنة اخالقيات سلم 107 56649 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
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 كلية اآلداب االرضي 6-3 40 الشمراني حمي علي مريم املهنة اخالقيات سلم 107 65213 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية اآلداب االرضي 2مدرج  51 الشهري معافا ال على حيدر فاطمة املهنة اخالقيات سلم 107 65216 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية اآلداب االرضي 50 27 العتييب امسريان علي غزالن املهنة اخالقيات سلم 107 65469 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية اآلداب االرضي 1 34 الفاضل على حممد امل املهنة اخالقيات سلم 107 51537 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية ادارة اعمال االرضي 26 39 الشيباني  ضوحيي بن عوض بدور املهنة اخالقيات سلم 107 65223 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية ادارة اعمال األرضي 24 49 الفاضل على حممد امل املهنة اخالقيات سلم 107 65471 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 ادارة اعمال كلية االرضي 25 47 القحطاني  علي  عائض  مسريه املهنة اخالقيات سلم 107 65560 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية ادارة اعمال االرضي 28 51 عطيه سعيد حممد امساء املهنة اخالقيات سلم 107 65212 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية الرتبية G 82 25 الشيباني  ضوحيي بن عوض بدور املهنة اخالقيات سلم 107 68955 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية طب االسنان االول  2- 1 43 غزالن العتييب املهنة اخالقيات سلم 107 55540 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني

 كلية السياحة واالثار LG 17-14 49 القحطاني  علي  عائض  مسريه املهنة اخالقيات سلم 107 39397 م 12:30 ص 10:30 29/10/1443 االثنني
 كلية الرتبية G 77 37 أباخليل محد عثمان علياء النبوية السرية يف دراسات سلم 100 39314 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية احلاسب االول F17 33 احلميضى سليمان حممد امساء النبوية السرية يف دراسات سلم 100 67181 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية احلاسب االول F15 42 أباخليل محد عثمان علياء النبوية السرية يف دراسات سلم 100 67180 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية احلاسب االول F16 16 احلميضى سليمان حممد امساء النبوية السرية يف دراسات سلم 100 67179 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية اآلداب االرضي 47 22 باجابر مزاحم سامل ماجده النبوية السرية يف دراسات سلم 100 67041 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية اآلداب االرضي 36 22 باجابر مزاحم سامل ماجده النبوية السرية يف دراسات سلم 100 67038 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية اآلداب االرضي 37 21 الدباسى ابراهيم عبدالرمحن عفراء النبوية السرية يف دراسات سلم 100 39315 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية ادارة اعمال A 36 39 أباخليل محد عثمان علياء النبوية السرية يف دراسات سلم 100 66949 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية ادارة اعمال A 50 50 احلميضى سليمان حممد امساء النبوية السرية يف دراسات سلم 100 52111 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية ادارة اعمال A 43 47 احلميضى سليمان حممد امساء النبوية السرية يف دراسات سلم 100 50784 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية ادارة اعمال A 36 16 باجابر مزاحم سامل ماجده النبوية السرية يف دراسات سلم 100 44341 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
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 كلية اللغات والرتمجة الثاني 35 43 الدباسى ابراهيم عبدالرمحن عفراء النبوية السرية يف دراسات سلم 100 46798 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية اللغات والرتمجة الثاني 36 13 الدباسى ابراهيم عبدالرمحن عفراء النبوية السرية يف دراسات سلم 100 46431 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية احلقوق G 19 26 أباخليل محد عثمان علياء النبوية السرية يف دراسات سلم 100 44340 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية احلقوق G 20 16 باجابر مزاحم سامل ماجده النبوية السرية يف دراسات سلم 100 44339 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية احلقوق G 22 32 باجابر مزاحم سامل ماجده النبوية السرية يف دراسات سلم 100 44338 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية الرتبية G 71 58 باجابر مزاحم سامل ماجده النبوية السرية يف دراسات سلم 100 44337 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية العمارة والتخطيط االرضي 11- 8 41 احلميضى سليمان حممد امساء النبوية السرية يف دراسات سلم 100 41758 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية العلوم االرضي 42 40 الدباسى ابراهيم عبدالرمحن عفراء النبوية السرية يف دراسات سلم 100 39208 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية الرتبية G 66 48 مذهان الفدعان بن حممد بنت رفعه معاصرة قضايا سلم 108 68958 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية احلقوق G 18 22 الشيخ ال عبدالرمحن حممد نوره معاصرة قضايا سلم 108 46802 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية اللغات والرتمجة الثاني 30 51 املغرية عبداحملسن بن فهد منتها معاصرة قضايا سلم 108 44365 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية احلقوق G 27/28 53 القحطاني  علي  عائض  مسريه معاصرة قضايا سلم 108 44366 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية احلقوق G 25/26 49 املنصور منصور صاحل ريم معاصرة قضايا سلم 108 44368 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية احلاسب االول F37 29 مطرود بن عبداهلل على هند معاصرة قضايا سلم 108 65561 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية احلاسب االول F26 43 الشلهوب صاحل ابراهيم اميان معاصرة قضايا سلم 108 39401 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية احلاسب االرضي G47 50 الشيخ آل عبدالعزيز عبداهلل العنود معاصرة قضايا سلم 108 40036 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية احلاسب االول F35 25 الشلهوب صاحل ابراهيم اميان معاصرة قضايا سلم 108 67183 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية احلاسب االرضي F40 53 زيد بن عبدالرمحن حممد خلود معاصرة قضايا سلم 108 39210 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية احلاسب االرضي G36 57 الشيخ ال عبدالرمحن حممد نوره معاصرة قضايا سلم 108 53602 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية احلاسب االرضي G16 51 املطريي هجاد مطر جنالء معاصرة قضايا سلم 108 54891 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية اآلداب االرضي 3- 1 50 الشيخ ال عمر عبدالعزيز سلطانه معاصرة قضايا سلم 108 65472 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية اآلداب االرضي 9- 6 49 القحطاني  علي  عائض  مسريه معاصرة قضايا سلم 108 41918 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
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 كلية اآلداب االرضي 50 21 املطريي هجاد مطر جنالء معاصرة قضايا سلم 108 670446 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية اآلداب االرضي 2مدرج  49 الشيخ ال عمر عبدالعزيز سلطانه معاصرة قضايا سلم 108 41763 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية ادارة اعمال A 33-31 54 املطريي هجاد مطر جنالء معاصرة قضايا سلم 108 66959 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية ادارة اعمال A 35 44 الفدعان  مذهان بن حممد بنت رفعه معاصرة قضايا سلم 108 66958 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية ادارة اعمال A 40-39 62 الشيخ آل عبدالعزيز عبداهلل العنود معاصرة قضايا سلم 108 66957 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية ادارة اعمال A 38 34 الشيخ ال عبدالرمحن حممد نوره معاصرة قضايا سلم 108 66956 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 والتخطيطكلية العمارة  االرضي 5+  4 50 املطريي هجاد مطر جنالء معاصرة قضايا سلم 108 65562 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية الطب االرضي 6 36 زيد بن عبدالرمحن حممد خلود معاصرة قضايا سلم 108 35429 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية الطب االرضي 44 37 مطرود بن عبداهلل على هند معاصرة قضايا سلم 108 43925 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء
 كلية الطب االرضي 54 35 الشيخ ال العنود معاصرة قضايا سلم 108 43926 م 03:00 م 01:00 1/11/1443 الثالثاء


