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 وزارة التعليم العالي
 جـامعة المـلك فهـد للبـترول والمعــادن

 كلية الدراسـات المسـاندة والتطبيقية

IAS DEPARTMENT 
 

 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية
 

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 

King Fahd University of Petroleum and Minerals 

College of Applied and Supporting Studies 

 (161جدول مراقبة االختبار النهائي )

 مهمة منسق المسارات:

 متابعة تواجد األساتذة حسب المواقع المحددة لهم بحيث يكون توزيع األساتذة كما يلي:

 مهمة منسق لوحات األساتذة التعريفية:

لوحاا  األسااتذة حساب امقاام المسااما  ال مدياة والزوجياة بحياث يكاون امقاام المسااما  متابعة وضع 

ال مدية على الكمسي األمامي وامقاام المسااما  الزوجياة علاى الكمساي الوااوي ويكاون جلاو  ال ا ب 

خلف هذه اللوحا  مباشمة، بحيث تعبأ الكماساي اوً  باأوث وام بعاد تكاماث جلاو  ال ا ب يااوم ال الاب 

وث في كث مسام بتوزيع اوماق األسئلة واألجوبة حسب تسلسالها ولاي  بشاكث عشاوائي، لكاي تتحااق األ

 عملية توزيع الوماذج )الوموذج األوث وم الواوي وم األوث ...(.

 وم ياوم بجمع هذه اللوحا  التعمي ية لألساتذة حسب تسلسلها وتسليمها لمئي  ال تمة.

 

 الكماسي المساما  اسم اًستاذ مقم اًستاذ

 (30-1)  بن علي الخلي ي د/ واصم 1

 (30-1)  د/ مس م الاح اوي 2

 (30-1)  د/ خالد آث سليمان 3

 (30-1)  عبدالمحمن السعديد/  4

 (30-1)  د/ خالد الغامدي 5

 (30-1)  د/ حسن السودي 6

 (30-1)  د / عبدالعزيز ابوصام 7

 (30-1)  سعيد الاح اوي د / 8

 (30-1)  السلميد / موسى  9

 (30-1)  عبدالمحمن السعدي/  د 10

 (30-1)  د /عبدالمحمن الخالدي 11

 (30-1)  د / عبد هللا المشوخي 12

 (30-1)  حافظ افضثد /  13

 (30-1)  عصام الحميداند /  14
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 وزارة التعليم العالي
 جـامعة المـلك فهـد للبـترول والمعــادن

 كلية الدراسـات المسـاندة والتطبيقية

IAS DEPARTMENT 
 

 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية
 

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 

King Fahd University of Petroleum and Minerals 

College of Applied and Supporting Studies 

 (161جدول مراقبة االختبار النهائي )

 
       .األولى الفترة :

 ). يوايم ( م 2017 - 01 - 17 الموافق ) الواوي مبيع ( هـ 19/04/1438 الو واء يوم موعد االختبار:
 صباحا 9:00صباحا إلى  8:00من الساعة  :وقت االختبار

 
 :  المادة
  (.40( ، وعدد المساما  )523( ، وعدد   بها )24س م )اإلوسان في اإلعدد الشعب للمادة حاوق 

 

 
 

 -الفترة:المشرفون على 
 د. خالد الغامدي الفترة :رئيس  .1
 مس م الاح اويد.  مساعد رئيس الفترة : .2
 واصم بن علي الخلي يد.  : منسق المسارات .3
 خالد آث سليمان د. : منسق لوحات األساتذة التعريفية .4

 
 الكراسي المسارات اسم االستاذ رقم االستاذ

 (30-1) 4 – 1 بن علي الخليفي / ناصر د 1

 (30-1)  د / عبدالعزيز ابوصام 

 (30-1)   13 – 5 د / مسفر القحطاني 2

 (30-1)  د / سعيد الاح اوي 

 (30-1)  د / موسى السلمي 

 (30-1)     20 – 14 د / خالد آل سليمان 3

 (30-1)  د /عبدالمحمن الخالدي 

 (30-1)  د / عبد هللا المشوخي 

 (30-1)  24 – 21 د/ عبدالرحمن السعدي 4

 (30-1)  حافظ افضثد /  

 (30-1)  32 – 25 د/ خالد الغامدي 5

 (30-1)  عصام الحميداند /  

 (30-1) 40 - 33 د/ حسن السندي 6

 (30-1)  د / عبدهللا إبماهيم الحاج 

 (30-1)  د / عبدالكميم الزهماوي 
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 وزارة التعليم العالي
 جـامعة المـلك فهـد للبـترول والمعــادن

 كلية الدراسـات المسـاندة والتطبيقية

IAS DEPARTMENT 
 

 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية
 

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 

King Fahd University of Petroleum and Minerals 

College of Applied and Supporting Studies 

 (161جدول مراقبة االختبار النهائي )

 مهمة منسق المسارات:

 حسب المواقع المحددة لهم بحيث يكون توزيع األساتذة كما يلي:متابعة تواجد األساتذة 

 مهمة منسق لوحات األساتذة التعريفية:

متابعة وضع لوحاا  األسااتذة حساب امقاام المسااما  ال مدياة والزوجياة بحياث يكاون امقاام المسااما  

جلاو  ال ا ب ال مدية على الكمسي األمامي وامقاام المسااما  الزوجياة علاى الكمساي الوااوي ويكاون 

خلف هذه اللوحا  مباشمة، بحيث تعبأ الكماساي اوً  باأوث وام بعاد تكاماث جلاو  ال ا ب يااوم ال الاب 

األوث في كث مسام بتوزيع اوماق األسئلة واألجوبة حسب تسلسالها ولاي  بشاكث عشاوائي، لكاي تتحااق 

 عملية توزيع الوماذج )الوموذج األوث وم الواوي وم األوث ...(.

 بجمع هذه اللوحا  التعمي ية لألساتذة حسب تسلسلها وتسليمها لمئي  ال تمة. وم ياوم

 

 الكماسي المساما  اسم اًستاذ مقم اًستاذ

 (30-1)  بن علي الخلي ي د/ واصم 1

 (30-1)  د/ مس م الاح اوي 2

 (30-1)  د/ خالد آث سليمان 3

 (30-1)  عبدالمحمن السعديد/  4

 (30-1)  د/ خالد الغامدي 5

 (30-1)  د/ حسن السودي 6

 (30-1)  د / عبدالعزيز ابوصام 7

 (30-1)  سعيد الاح اوي د / 8

 (30-1)  د / موسى السلمي 9

 (30-1)  عبدالمحمن السعدي/  د 10

 (30-1)  د /عبدالمحمن الخالدي 11

 (30-1)  د / عبد هللا المشوخي 12

 (30-1)  حافظ افضثد /  13

 (30-1)  عصام الحميداند /  14
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 وزارة التعليم العالي
 جـامعة المـلك فهـد للبـترول والمعــادن

 كلية الدراسـات المسـاندة والتطبيقية

IAS DEPARTMENT 
 

 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية
 

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 

King Fahd University of Petroleum and Minerals 

College of Applied and Supporting Studies 

 (161جدول مراقبة االختبار النهائي )

 
       .ةالواوي الفترة :

 ). يوايم ( م 2017 - 01 - 17 الموافق ) الواوي مبيع ( هـ 19/04/1438 الو واء يوم موعد االختبار:

 صباحا 10:15صباحا إلى  9:15من الساعة : وق  اًختبام
 

 
 :  المواد
  (.51، وعدد المساما  ) (695( ، و عدد   بها )19الشعب لمادة اًيمان )عدد 

 
 

 -:(54)مبنى  الفترةالمشرفون على 
  سعيد الاح اوي .د رئيس الفترة : .1
 موسى السلمي د. مساعد رئيس الفترة : .2
 عبدالمحمن السعدي . د : منسق المسارات .3
 عبدالعزيز ابوصام .د  : منسق لوحات األساتذة التعريفية .4

 
 

 الكراسي المسارات اسم االستاذ رقم االستاذ

 (30-1) 16 – 1 د / عبدالعزيز أبوصقر 7

 (30-1)  د/ مس م الاح اوي 

 (30-1)  د/ خالد آث سليمان 

 (30-1)  30 – 17 د / سعيد القحطاني 8

 (30-1)  د/ خالد الغامدي 

 (30-1)  د/ حسن السودي 

 (30-1)  45 – 31 السلميد / موسى  9

 (30-1)  د /عبدالمحمن الخالدي 

 (30-1)  د / عبد هللا المشوخي 

 (30-1)  51 – 46 د / عبدالرحمن السعدي 10

 (30-1)  حافظ افضثد /  

 (30-1)  عصام الحميداند /  
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 وزارة التعليم العالي
 جـامعة المـلك فهـد للبـترول والمعــادن

 كلية الدراسـات المسـاندة والتطبيقية

IAS DEPARTMENT 
 

 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية
 

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 

King Fahd University of Petroleum and Minerals 

College of Applied and Supporting Studies 

 (161جدول مراقبة االختبار النهائي )

 مهمة منسق المسارات:

 األساتذة حسب المواقع المحددة لهم بحيث يكون توزيع األساتذة كما يلي:متابعة تواجد 

 مهمة منسق لوحات األساتذة التعريفية:

متابعة وضع لوحاا  األسااتذة حساب امقاام المسااما  ال مدياة والزوجياة بحياث يكاون امقاام المسااما  

الوااوي ويكاون جلاو  ال ا ب ال مدية على الكمسي األمامي وامقاام المسااما  الزوجياة علاى الكمساي 

خلف هذه اللوحا  مباشمة، بحيث تعبأ الكماساي اوً  باأوث وام بعاد تكاماث جلاو  ال ا ب يااوم ال الاب 

األوث في كث مسام بتوزيع اوماق األسئلة واألجوبة حسب تسلسالها ولاي  بشاكث عشاوائي، لكاي تتحااق 

 ...(.عملية توزيع الوماذج )الوموذج األوث وم الواوي وم األوث 

 وم ياوم بجمع هذه اللوحا  التعمي ية لألساتذة حسب تسلسلها وتسليمها لمئي  ال تمة.

 

 الكماسي المساما  اسم اًستاذ مقم اًستاذ

 (30-1)  بن علي الخلي ي د/ واصم 1

 (30-1)  د/ مس م الاح اوي 2

 (30-1)  د/ خالد آث سليمان 3

 (30-1)  عبدالمحمن السعديد/  4

 (30-1)  خالد الغامديد/  5

 (30-1)  د/ حسن السودي 6

 (30-1)  د / عبدالعزيز ابوصام 7

 (30-1)  سعيد الاح اوي د / 8

 (30-1)  د / موسى السلمي 9

 (30-1)  عبدالمحمن السعدي/  د 10

 (30-1)  د /عبدالمحمن الخالدي 11

 (30-1)  د / عبد هللا المشوخي 12

 (30-1)  حافظ افضثد /  13

 (30-1)  عصام الحميداند /  14
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 وزارة التعليم العالي
 جـامعة المـلك فهـد للبـترول والمعــادن

 كلية الدراسـات المسـاندة والتطبيقية

IAS DEPARTMENT 
 

 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية
 

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 

King Fahd University of Petroleum and Minerals 

College of Applied and Supporting Studies 

 (161جدول مراقبة االختبار النهائي )

 
       .الوالوة الفترة :

 ). يوايم ( م 2017 - 01 - 17 الموافق ) الواوي مبيع ( هـ 19/04/1438 الو واء يوم موعد االختبار:
 ظهما 11:30صباحا إلى  10:30من الساعة  :وقت االختبار

 
 :  المواد
 ( 42( ، وعدد المساما  )565( ، وعدد   بها )20عدد الشعب لمادة اخ قيا  المهوة.) 

 
 

 -الفترة:المشرفون على 
 . عصام الحميداند رئيس الفترة : .1
 عبد هللا المشوخي .د مساعد رئيس الفترة : .2
 حافظ افضث د. : منسق المسارات .3
 الخالديعبدالمحمن  .د : منسق لوحات األساتذة التعريفية .4

 
 

 الكراسي المسارات اسم االستاذ رقم االستاذ

 (30-1) 14 – 1 د /عبدالرحمن الخالدي 11

 (30-1)  د/ مس م الاح اوي 

 (30-1)  د/ خالد آث سليمان 

 (30-1)   21 – 15 د / عبد هللا المشوخي 12

 (30-1)  عبدالمحمن السعديد/  

 (30-1)  د/ خالد الغامدي 

 (30-1)  31 – 22 أفضلد / حافظ  13

 (30-1)  د/ حسن السودي 

 (30-1)  د / عبدالعزيز ابوصام 

 (30-1)  42 – 32 د / عصام الحميدان 14

 (30-1)  سعيد الاح اوي د / 

 (30-1)  د / موسى السلمي 
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 وزارة التعليم العالي
 جـامعة المـلك فهـد للبـترول والمعــادن

 كلية الدراسـات المسـاندة والتطبيقية

IAS DEPARTMENT 
 

 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية
 

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 

King Fahd University of Petroleum and Minerals 

College of Applied and Supporting Studies 

 (161جدول مراقبة االختبار النهائي )

 مهمة منسق المسارات:

 المواقع المحددة لهم بحيث يكون توزيع األساتذة كما يلي:متابعة تواجد األساتذة حسب 

 مهمة منسق لوحات األساتذة التعريفية:

متابعة وضع لوحاا  األسااتذة حساب امقاام المسااما  ال مدياة والزوجياة بحياث يكاون امقاام المسااما  

ال ا ب  ال مدية على الكمسي األمامي وامقاام المسااما  الزوجياة علاى الكمساي الوااوي ويكاون جلاو 

خلف هذه اللوحا  مباشمة، بحيث تعبأ الكماساي اوً  باأوث وام بعاد تكاماث جلاو  ال ا ب يااوم ال الاب 

األوث في كث مسام بتوزيع اوماق األسئلة واألجوبة حسب تسلسالها ولاي  بشاكث عشاوائي، لكاي تتحااق 

 عملية توزيع الوماذج )الوموذج األوث وم الواوي وم األوث ...(.

 ع هذه اللوحا  التعمي ية لألساتذة حسب تسلسلها وتسليمها لمئي  ال تمة.وم ياوم بجم

 

 الكراسي المسارات اسم االستاذ رقم االستاذ

 (30-1)  د / عبدهللا إبماهيم الحاج 15

 (30-1)  د / عبدالكميم الزهماوي 16

 (30-1)  د/ خالد الجميان 17

 (30-1)  العمفج عبدالمعز / ا 18

 (30-1)  افضثد/ حافظ  19

 (30-1)  د / عبدالمحمن هوساوي 20

 (30-1)  د / سعيد العممي 21

 (30-1)  د / عبدهللا العساف 22

 (30-1)  د / محمد الزهماوي 23

 (30-1)  المايم امق د /  24

 (30-1)  ا / محمد الزامث 25

 (30-1)  د / عبدهللا المشوخي 26

 (30-1)  د / عبد المزاق حسين 27

 (30-1)  د / خالد التويجمي 28

 (30-1)  د / عبد المجيد المبامك 29

 (30-1)  د/ عصام ابو غمبية 30

 (30-1)  د / خالد آل سليمان 31
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 وزارة التعليم العالي
 جـامعة المـلك فهـد للبـترول والمعــادن

 كلية الدراسـات المسـاندة والتطبيقية

IAS DEPARTMENT 
 

 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية
 

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 

King Fahd University of Petroleum and Minerals 

College of Applied and Supporting Studies 

 

 (161جدول مراقبة االختبار النهائي )

 
       .المابعة الفترة :

 ). يوايم ( م 2017 - 01 - 17 الموافق ) الواوي مبيع ( هـ 19/04/1438 الو واء يومموعد االختبار: 

 .ظهما 1:30ظهما إلى  12:30من الساعة  :وقت االختبار
 

 :  المواد
 ( 49( ، وعدد المساما  )818( ، وعدد   بها )21عدد الشعب لمادة الوحو الوظي ي.) 

 (.2( ، وعدد المساما  )50( ، وعدد   بها )2والكتابة  ) عدد الشعب لمادة الاماءة 

  (.1( ، وعدد المساما  )16( ، وعدد   بها )1الشعب لمادة اإلعجاز في الامان )عدد 

 
 

 -:(54)مبنى  الفترةالمشرفون على 
   عبدهللا إبماهيم الحاج د. رئيس الفترة : .1
 عبدالكميم الزهماويد.   مساعد رئيس الفترة : .2
 . خالد الجمياند : منسق المسارات .3
 العمفج عبدالمعز / ا : منسق لوحات األساتذة التعريفية .4
 
 

 الكراسي المسارات اسم االستاذ رقم االستاذ

 (30-1) 13 – 1 د / عبدهللا إبراهيم الحاج 15

 (30-1)  د / سعيد العممي 

 (30-1)  د / عبدهللا العساف 

 (30-1)  26 – 14 د / عبدالكريم الزهراني 16

 (30-1)  د / محمد الزهماوي 

 (30-1)  المايم امق د /  

 (30-1)  40 – 27 د / خالد الجريان 17

 (30-1)  ا / محمد الزامث 

 (30-1)  د / عبدهللا المشوخي 

   د / عبد المجيد المبامك 

 (30-1)  49 – 41 العرفج عبدالمعز / أ 18

 (30-1)  د / عبد المزاق حسين 

 (30-1)  د / خالد التويجمي 

 (30-1)  51 – 50 د / حافظ أفضل 19

 (30-1)  د/ عصام ابو غمبية 

 (30-1) 52 د / عبدالرحمن هوساوي 20
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 وزارة التعليم العالي
 جـامعة المـلك فهـد للبـترول والمعــادن

 كلية الدراسـات المسـاندة والتطبيقية

IAS DEPARTMENT 
 

 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية
 

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 

King Fahd University of Petroleum and Minerals 

College of Applied and Supporting Studies 

 
 
 

 (161جدول مراقبة االختبار النهائي )

 مهمة منسق المسارات:

 متابعة تواجد األساتذة حسب المواقع المحددة لهم بحيث يكون توزيع األساتذة كما يلي:

 مهمة منسق لوحات األساتذة التعريفية:

األسااتذة حساب امقاام المسااما  ال مدياة والزوجياة بحياث يكاون امقاام المسااما   متابعة وضع لوحاا 

ال مدية على الكمسي األمامي وامقاام المسااما  الزوجياة علاى الكمساي الوااوي ويكاون جلاو  ال ا ب 

خلف هذه اللوحا  مباشمة، بحيث تعبأ الكماساي اوً  باأوث وام بعاد تكاماث جلاو  ال ا ب يااوم ال الاب 

كث مسام بتوزيع اوماق األسئلة واألجوبة حسب تسلسالها ولاي  بشاكث عشاوائي، لكاي تتحااق  األوث في

 عملية توزيع الوماذج )الوموذج األوث وم الواوي وم األوث ...(.

 وم ياوم بجمع هذه اللوحا  التعمي ية لألساتذة حسب تسلسلها وتسليمها لمئي  ال تمة.

 

 الكراسي المسارات اسم االستاذ رقم االستاذ

 (30-1)  د / عبدهللا إبماهيم الحاج 15

 (30-1)  د / عبدالكميم الزهماوي 16

 (30-1)  د/ خالد الجميان 17

 (30-1)  العمفج عبدالمعز / ا 18

 (30-1)  د/ حافظ افضث 19

 (30-1)  د / عبدالمحمن هوساوي 20

 (30-1)  د / سعيد العممي 21

 (30-1)  د / عبدهللا العساف 22

 (30-1)  د / محمد الزهماوي 23

 (30-1)  المايم امق د /  24

 (30-1)  ا / محمد الزامث 25

 (30-1)  د / عبدهللا المشوخي 26

 (30-1)  د / عبد المزاق حسين 27

 (30-1)  د / خالد التويجمي 28

 (30-1)  د / عبد المجيد المبامك 29

 (30-1)  د/ عصام ابو غمبية 30

 (30-1)  خالد آل سليماند /  31
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 وزارة التعليم العالي
 جـامعة المـلك فهـد للبـترول والمعــادن

 كلية الدراسـات المسـاندة والتطبيقية

IAS DEPARTMENT 
 

 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية
 

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 

King Fahd University of Petroleum and Minerals 

College of Applied and Supporting Studies 

 (161جدول مراقبة االختبار النهائي )

 
       .الخامسة الفترة :

 ). يوايم ( م 2017 - 01 - 17 الموافق ) الواوي مبيع ( هـ 19/04/1438 الو واء يوم موعد االختبار:
 عصما 2:45ظهما إلى  1:45من الساعة  :وقت االختبار

 
 :  المواد
  (.49( ، وعدد المساما  )745( ، وعدد   بها )27الكتابة الوظي ية )عدد الشعب لمادة 

 ( 3( ، وعدد المساما  )55( ، وعدد   بها )2عدد الشعب لمادة الســيمة الوبوية.) 

 
 

 
 -الفترة:المشرفون على 

 د.  امق المايم  رئيس الفترة : .1
 عبدهللا العساف د. مساعد رئيس الفترة : .2
 سعيد العممي د. : منسق المسارات .3
 محمد الزهماويد.  : منسق لوحات األساتذة التعريفية .4
 
 

 الكراسي المسارات اسم االستاذ رقم االستاذ

 (30-1)  13 – 1 د / سعيد العمري 21

 (30-1)  د / عبدهللا إبماهيم الحاج 

 (30-1)  د / عبدالكميم الزهماوي 

 (30-1)  25 – 14 د / عبدهللا العساف 22

 (30-1)  الجميان د/ خالد 

 (30-1)  العمفج عبدالمعز / ا 

 (30-1)  30 – 26 د / محمد الزهراني 23

 (30-1)  د/ حافظ افضث 

 (30-1)  د / عبدالمحمن هوساوي 

 (30-1)  41 – 31 د / طارق المقيم 24

 (30-1)  د / عبد المزاق حسين 

 (30-1)  د / خالد التويجمي 

 (30-1)  49 – 42 أ / محمد الزامل 25

 (30-1)  د / عبد المجيد المبامك 

 (30-1)  د/ عصام ابو غمبية 

 (30-1)  52 – 50 د / عبدهللا المشوخي 26

 (30-1)  د / خالد آث سليمان 
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 وزارة التعليم العالي
 جـامعة المـلك فهـد للبـترول والمعــادن

 كلية الدراسـات المسـاندة والتطبيقية

IAS DEPARTMENT 
 

 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية
 

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 

King Fahd University of Petroleum and Minerals 

College of Applied and Supporting Studies 

 (161جدول مراقبة االختبار النهائي )

 مهمة منسق المسارات:

 توزيع األساتذة كما يلي: متابعة تواجد األساتذة حسب المواقع المحددة لهم بحيث يكون

 مهمة منسق لوحات األساتذة التعريفية:

متابعة وضع لوحاا  األسااتذة حساب امقاام المسااما  ال مدياة والزوجياة بحياث يكاون امقاام المسااما  

ال مدية على الكمسي األمامي وامقاام المسااما  الزوجياة علاى الكمساي الوااوي ويكاون جلاو  ال ا ب 

مباشمة، بحيث تعبأ الكماساي اوً  باأوث وام بعاد تكاماث جلاو  ال ا ب يااوم ال الاب خلف هذه اللوحا  

األوث في كث مسام بتوزيع اوماق األسئلة واألجوبة حسب تسلسالها ولاي  بشاكث عشاوائي، لكاي تتحااق 

 عملية توزيع الوماذج )الوموذج األوث وم الواوي وم األوث ...(.

 لألساتذة حسب تسلسلها وتسليمها لمئي  ال تمة.وم ياوم بجمع هذه اللوحا  التعمي ية 

 

 الكراسي المسارات اسم االستاذ رقم االستاذ

 (30-1)  د / عبدهللا إبماهيم الحاج 15

 (30-1)  د / عبدالكميم الزهماوي 16

 (30-1)  د/ خالد الجميان 17

 (30-1)  العمفج عبدالمعز / ا 18

 (30-1)  د/ حافظ افضث 19

 (30-1)  عبدالمحمن هوساويد /  20

 (30-1)  د / سعيد العممي 21

 (30-1)  د / عبدهللا العساف 22

 (30-1)  د / محمد الزهماوي 23

 (30-1)  المايم امق د /  24

 (30-1)  ا / محمد الزامث 25

 (30-1)  د / عبدهللا المشوخي 26

 (30-1)  د / عبد المزاق حسين 27

 (30-1)  د / خالد التويجمي 28

 (30-1)  د / عبد المجيد المبامك 29

 (30-1)  د/ عصام ابو غمبية 30

 (30-1)  د / خالد آل سليمان 31
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 (161جدول مراقبة االختبار النهائي )

 
       .السادسة الفترة :

 ). يوايم ( م 2017 - 01 - 17 الموافق ) الواوي مبيع ( هـ 19/04/1438 الو واء يوم موعد االختبار:
 عصما 4:00عصما إلى  3:00من الساعة  :وقت االختبار

 
 

 :  المواد
 ( 22عدد الشعب لمادة مهاما  اًتصاث) ( 44( ، وعدد المساما  )580، وعدد   بها.) 

  (.2( ، وعدد المساما  )28( ، وعدد   بها )2)  فاه المعام   الماليةعدد الشعب لمادة 

 
 

 -الفترة:المشرفون على 
  خالد التويجميد.  رئيس الفترة : .1
 عصام ابو غمبية د.  مساعد رئيس الفترة : .2
 عبد المزاق حسيند.  : منسق المسارات .3
 عبد المجيد المبامكد.  : منسق لوحات األساتذة التعريفية .4
 

 الكراسي المسارات اسم االستاذ رقم االستاذ

 (30-1) 8 – 1 د / عبد الرزاق حسين 27

 (30-1)  إبماهيم الحاج د / عبدهللا 

 (30-1)  د / عبدالكميم الزهماوي 

 (30-1)  22 – 9 د / خالد التويجري 28

 (30-1)  د/ خالد الجميان 

 (30-1)  العمفج عبدالمعز / ا 

 (30-1)  34 – 23 د / عبد المجيد المبارك 29

 (30-1)  د/ حافظ افضث 

 (30-1)  د / عبدالمحمن هوساوي 

 (30-1)  44 – 35 عصام أبو غربية/  د 30

 (30-1)  د / سعيد العممي 

 (30-1)  د / عبدهللا العساف 

 (30-1)  46 – 45 د / خالد آل سليمان 31

 (30-1)  د / محمد الزهماوي 
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