





هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاوية/  الفرتة
  6-4/زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

قامسنيًأبوًداودPAD370SAD6867S 276إدارةًخدؿاتًصوقة

اجملؿوع

االحد/ اليوم
1440/4/2التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
1








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثة/ الفرتة

9-7/ زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ًاؿلًدؿـفوريADS 401MAD89420201إدارةًاجلودة

ًٌاحًدالؿهADS 401NAD85420214إدارةًاجلودة

داـقهًاؾعاؿوديADS 401PAD88420207إدارةًاجلودة

ًاميانًعدقـاتADS 401TAD97420213إدارةًاجلودة

97

ًفقامًبـهابيADS 401UAD56420206إدارةًاجلودة

56

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبADS4019420111إدارةًاجلودة

االحد/ اليوم

1440/4/2التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
2








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثة/ الفرتة

9-7/ زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

PAD436QAD75420101تؼققمًبراؿجًحؽوؿقة

PAD436QAD20420102تؼققمًبراؿجًحؽوؿقة

95

PAD436SAD70420105تؼققمًبراؿجًحؽوؿقة

PAD436SAD20420104تؼققمًبراؿجًحؽوؿقة

90

PAD436UAD70420107تؼققمًبراؿجًحؽوؿقة

PAD436UAD20420108تؼققمًبراؿجًحؽوؿقة

20

ؿـريةًاؾزاقديPAD436WAD86420112تؼققمًبراؿجًحؽوؿقة

86

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD4366420111تؼققمًبراؿجًحؽوؿقة

ؿيًاؾنـقان

ـرػاـاًغقث

ـرػاـاًغقث

االحد/ اليوم

1440/4/2التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
3








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

األوىل/  الفرتة
  3-1/زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

PAD322MAD2467S 274تطوقرًتـظقؿي

PAD322MAD2467S 273تطوقرًتـظقؿي

PAD322MAD2467S 272تطوقرًتـظقؿي

PAD322MAD2367S 271تطوقرًتـظقؿي

95

PAD322NAD2467S 270تطوقرًتـظقؿي

PAD322NAD2467S 269تطوقرًتـظقؿي

PAD322NAD2467S 268تطوقرًتـظقؿي

PAD322NAD2467S 267تطوقرًتـظقؿي

96

PAD322RAD2467S 259تطوقرًتـظقؿي

PAD322RAD2467S 260تطوقرًتـظقؿي

PAD322RAD2367S 264تطوقرًتـظقؿي

71

اـمصارًاؾصقعريPAD322SAD9167S 265تطوقرًتـظقؿي

91

PAD322TAD7367S 276تطوقرًتـظقؿي

PAD322TAD2567S 275تطوقرًتـظقؿي

98

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD322667G 064تطوقرًتـظقؿي

االثىني/اليوم
1440/4/3التاريخ 

ذريقنًأبوًوردة

ـيرقنًخقاط

بدورًبؽري

دارةًعالف

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
4








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

األوىل/  الفرتة
  3-1/زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ADS407MAD2467F 173احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

ADS407MAD2467F 172احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

ADS407MAD2467F 171احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

ADS407MAD2467F 170احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

96

صلاحًاؾصوؿاؾيADS407NAD8567F 165احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

85

ADS407TAD2367F 169احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

ADS407TAD2367F 168احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

ADS407TAD2267F 167احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

ADS407TAD2267F 166احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

90

ADS407WAD7467F 176احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

ADS407WAD2367F 174احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

97

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبADS407667G 064احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

ػموقةًعلدًاؾػماح

دارهًبادفل

ذقؿاءًؿودى

الثالثاء/اليوم
1440/4/4التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
5








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاويه/  الفرتة
 6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ًدلىًذقخPS111KAD8967T 365اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

89

PS111MAD2867T 369اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

PS111MAD2867T 370اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

PS111MAD2867T 371اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

PS111MAD2767T 372اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

83

 ًداؾيًاؾلارPS111NAD8767S 276اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

87

PS111QAD2767S 275اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

PS111QAD2767S 274اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

PS111QAD2667S 273اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

80

PS111RAD2967S 272اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

PS111RAD2867S 271اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

PS111RAD2867S 270اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

85

ارقجًاؾزبنPS111SAD8967T 376اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

89

علريًاؾيرور

ًداؾيًاؾلار

ًداؾيًاؾلار

1440/4/4التاريخ 
الثالثاء/ اليوم

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
6








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاويه/  الفرتة
 6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

PS111TAD2567T 359اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

PS111TAD2667T 360اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

PS111TAD2667T 364اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

77

PS111UAD2967T 366اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

PS111UAD2867T 367اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

PS111UAD2867T 368اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

85

عارػًدؽرPS111WAD8967S 265اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

89

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPS1111067G 064اؾـظامًاؾيقاديًاؾيعودي

ًدلىًذقخ

ًدلىًذقخ

الثالثاء/ اليوم
1440/4/4التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
7








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثة/  الفرتة
9-7/زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ًرقمًاؾشرقػPAD312MAD9567T 365تـؿقةًادلواردًاؾلشرقة

95

PAD312RAD2467T 359تـؿقةًادلواردًاؾلشرقة

PAD312RAD2467T 360تـؿقةًادلواردًاؾلشرقة

PAD312RAD2567T 364تـؿقةًادلواردًاؾلشرقة

PAD312RAD2567T 366تـؿقةًادلواردًاؾلشرقة

98

PAD312TAD2467T 367تـؿقةًادلواردًاؾلشرقة

PAD312TAD2467T 368تـؿقةًادلواردًاؾلشرقة

PAD312TAD2367T 369تـؿقةًادلواردًاؾلشرقة

PAD312TAD2367T 370تـؿقةًادلواردًاؾلشرقة

94

PAD312UAD2467T 371تـؿقةًادلواردًاؾلشرقة

PAD312UAD2467T 372تـؿقةًادلواردًاؾلشرقة

PAD312UAD2467T 373تـؿقةًادلواردًاؾلشرقة

PAD312UAD2467T 374تـؿقةًادلواردًاؾلشرقة

96

ًبدورًبؽريPAD312WAD9767T 376تـؿقةًادلواردًاؾلشرقة

97

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD312767G 064تـؿقةًادلواردًاؾلشرقة

الثالثاء/ اليوم
1440/4/4التاريخ 

تغرقدًاؾيؾقؿاـي

رقمًاؾشرقػ

علريًاخلضري

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
8








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

األوىل/  الفرتة

  3-1/زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

PAD461KAD2467F 173ادراةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

PAD461KAD2467F 172ادراةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

PAD461KAD2467F 171ادراةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

PAD461KAD2467F 170ادراةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

96

PAD461MAD7267F 176ادراةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

PAD461MAD2567F 174ادراةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

97

ابرارًؼرذيPAD461RAD8567F 165ادراةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

471

والءًؿيمادي

علؾهًؿودى

االربعاء/اليوم

  هـ1440/4/5التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
9








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

األوىل/  الفرتة

  3-1/زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ECON307MAD2367S 274اؼمصادقاتًادلاؾقةًاؾعاؿة

ECON307MAD2367S 273اؼمصادقاتًادلاؾقةًاؾعاؿة

ECON307MAD2367S 272اؼمصادقاتًادلاؾقةًاؾعاؿة

ECON307MAD2467S 271اؼمصادقاتًادلاؾقةًاؾعاؿة

93

ECON307NAD2467S 270اؼمصادقاتًادلاؾقةًاؾعاؿة

ECON307NAD2467S 269اؼمصادقاتًادلاؾقةًاؾعاؿة

ECON307NAD2467S 268اؼمصادقاتًادلاؾقةًاؾعاؿة

ECON307NAD2367S 267اؼمصادقاتًادلاؾقةًاؾعاؿة

95

دورًخقاطECON307QAD6467S 265اؼمصادقاتًادلاؾقةًاؾعاؿة

64

ECON307RAD6967S 276اؼمصادقاتًادلاؾقةًاؾعاؿة

ECON307RAD2567S 275اؼمصادقاتًادلاؾقةًاؾعاؿة

94

ECON307WAD2267S 259اؼمصادقاتًادلاؾقةًاؾعاؿة

ECON307WAD2267S 260اؼمصادقاتًادلاؾقةًاؾعاؿة

44

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبECON307767G 064اؼمصادقاتًادلاؾقةًاؾعاؿة

جودًعشؼان

فاؾةًاؾعطاس

فاؾةًاؾعطاس

دورًخقاط

االربعاء/اليوم

  هـ1440/4/5التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
10








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاويه/  الفرتة

 6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

PAD351MAD2767T 359حبوثًاؾعؿؾقات

PAD351MAD2767T 360حبوثًاؾعؿؾقات

PAD351MAD2967T 364حبوثًاؾعؿؾقات

83

PAD351NAD2467T 366حبوثًاؾعؿؾقات

PAD351NAD2367T 367حبوثًاؾعؿؾقات

PAD351NAD2367T 368حبوثًاؾعؿؾقات

PAD351NAD2367T 369حبوثًاؾعؿؾقات

93

PAD351RAD2467T 375حبوثًاؾعؿؾقات

PAD351RAD2467T 374حبوثًاؾعؿؾقات

PAD351RAD2567T 373حبوثًاؾعؿؾقات

PAD351RAD2567T 372حبوثًاؾعؿؾقات

98

اؿلًترؽيماـيPAD351SAD9567T 376حبوثًاؾعؿؾقات

95

اميانًعدقـاتPAD351WAD8667T 365حبوثًاؾعؿؾقات

86

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD351567G 064حبوثًاؾعؿؾقات

  هـ1440/4/5التاريخ 

االربعاء/اليوم

ـيرقنًؿال

اميانًعدقـات

اؿلًترؽيماـي

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
11








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاويه/  الفرتة

 6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ECON102KAD2567S 275ؿلادئًاالؼمصادًاؾؽؾي

ECON102KAD2567S 274ؿلادئًاالؼمصادًاؾؽؾي

ECON102KAD2567S 273ؿلادئًاالؼمصادًاؾؽؾي

ECON102KAD2567S 272ؿلادئًاالؼمصادًاؾؽؾي

100

ؽاروؾنيًخانECON102MAD9467S 265ؿلادئًاالؼمصادًاؾؽؾي

فاؾةًاؾؼلؾيECON102NAD9167S 276ؿلادئًاالؼمصادًاؾؽؾي

ECON102RAD2467S 266ؿلادئًاالؼمصادًاؾؽؾي

ECON102RAD2467S 264ؿلادئًاالؼمصادًاؾؽؾي

ECON102RAD2367S 260ؿلادئًاالؼمصادًاؾؽؾي

ECON102RAD2367S 267ؿلادئًاالؼمصادًاؾؽؾي

94

ECON102WDA2567S 271ؿلادئًاالؼمصادًاؾؽؾي

ECON102WDA2467S 270ؿلادئًاالؼمصادًاؾؽؾي

ECON102WDA2467S 269ؿلادئًاالؼمصادًاؾؽؾي

ECON102WDA2467S 268ؿلادئًاالؼمصادًاؾؽؾي

97

فاؾةًاؾؼلؾي

ؽاروؾنيًخان

فاؾةًاؾؼلؾي

االربعاء/اليوم

  هـ1440/4/5التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
12








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثه / الفرتة

 9-7/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ؿفاًاالـدجياـيECON101KAD9467T 365ؿلادئًاالؼمصادًاجلزئي

94

ECON101MAD2567T 372ؿلادئًاالؼمصادًاجلزئي

ECON101MAD2567T 371ؿلادئًاالؼمصادًاجلزئي

ECON101MAD2567T 370ؿلادئًاالؼمصادًاجلزئي

75

ECON101NAD2367T 366ؿلادئًاالؼمصادًاجلزئي

ECON101NAD2367T 367ؿلادئًاالؼمصادًاجلزئي

ECON101NAD2367T 368ؿلادئًاالؼمصادًاجلزئي

ECON101NAD2367T 369ؿلادئًاالؼمصادًاجلزئي

92

  هـ1440/4/5التاريخ 

ؿفاًاالـدجياـي

مسقوةًخقاط

األربعاء / اليوم

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
13








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثه / الفرتة

 9-7/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

مسقوةًخقاطECON101QAD8567T 376ؿلادئًاالؼمصادًاجلزئي

ECON101RAD3067T 359ؿلادئًاالؼمصادًاجلزئي

ECON101RAD3067T 360ؿلادئًاالؼمصادًاجلزئي

ECON101RAD3067T 364ؿلادئًاالؼمصادًاجلزئي

90

ECON101SAD2867T 375ؿلادئًاالؼمصادًاجلزئي

ECON101SAD2767T 374ؿلادئًاالؼمصادًاجلزئي

ECON101SAD2767T 373ؿلادئًاالؼمصادًاجلزئي

86

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبECON101767G 064ؿلادئًاالؼمصادًاجلزئي

ؿفاًاالـدجياـي

مسقوةًخقاط

األربعاء / اليوم

  هـ1440/4/5التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
14








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

األوىل/  الفرتة

  3-1/زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

PAD333MAD7167F 176ؿوازـةًوؿاؾقةًعاؿة

PAD333MAD2567F 174ؿوازـةًوؿاؾقةًعاؿة

96

PAD333NAD2967F 173ؿوازـةًوؿاؾقةًعاؿة

PAD333NAD2967F 172ؿوازـةًوؿاؾقةًعاؿة

PAD333NAD2867F 171ؿوازـةًوؿاؾقةًعاؿة

86

ؿشاعلًؼربانPAD333RAD8967F 165ؿوازـةًوؿاؾقةًعاؿة

175

PAD333SAD3267F 166ؿوازـةًوؿاؾقةًعاؿة

PAD333SAD3267F 167ؿوازـةًوؿاؾقةًعاؿة

46

PAD333WAD3267F 170ؿوازـةًوؿاؾقةًعاؿة

PAD333WAD3167F 169ؿوازـةًوؿاؾقةًعاؿة

PAD333WAD3167F 168ؿوازـةًوؿاؾقةًعاؿة

86

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD333967G 064ؿوازـةًوؿاؾقةًعاؿة

اخلميس/ اليوم

  هـ1440/4/6التاريخ 

ـيرقنًؿال

بدرقةًاجلفين

بدرقةًاجلفين

بدرقةًاجلفين

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
15








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاويه/  الفرتة

 6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

PS101MAD2867S 275ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

PS101MAD2867S 274ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

PS101MAD2867S 273ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

84

PS101NAD2867S 272ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

PS101NAD2767S 271ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

PS101NAD2767S 270ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

82

اهلامًاؾعالنPS101PAD8467S 276ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

84

PS101QAD2867F 174ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

PS101QAD2767F 173ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

PS101QAD2767F 172ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

82

اهلامًاؾعالن

اهلامًاؾعالن

ارقجًاؾزبن

اخلميس/ اليوم

  هـ1440/4/6التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
16








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاويه/  الفرتة

 6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

علريًاؾيرورPS101RAD7867S 265ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

78

PS101TAD2467F 171ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

PS101TAD2467F 170ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

PS101TAD2467F 169ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

72

ذافرًاؾيؾؿيPS101UAD9567F 176ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

95

PS101WAD2767S 259ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

PS101WAD2667S 260ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

PS101WAD2667S 264ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

86

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPS101967G 064ؿلادئًاؾعؾومًاؾيقادقة

ارقجًاؾزبن

علريًاؾيرور

اخلميس/ اليوم

  هـ1440/4/6التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
17








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثه / الفرتة

  9-7/ زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ADS404NAD7567S 276تؼققمًاؾرباؿجًاحلؽوؿقة

ADS404NAD2667S 275تؼققمًاؾرباؿجًاحلؽوؿقة

101

ADS404QAD2567S 274تؼققمًاؾرباؿجًاحلؽوؿقة

ADS404QAD2467S 273تؼققمًاؾرباؿجًاحلؽوؿقة

ADS404QAD2467S 272تؼققمًاؾرباؿجًاحلؽوؿقة

ADS404QAD2467S 271تؼققمًاؾرباؿجًاحلؽوؿقة

97

صقمهًادلـدقلADS404SAD9267S 265تؼققمًاؾرباؿجًاحلؽوؿقة

92

ADS404WAD2767S 270تؼققمًاؾرباؿجًاحلؽوؿقة

ADS404WAD2667S 269تؼققمًاؾرباؿجًاحلؽوؿقة

ADS404WAD2667S 268تؼققمًاؾرباؿجًاحلؽوؿقة

86

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبADS404667G 064تؼققمًاؾرباؿجًاحلؽوؿقة

اخلميس/ اليوم

  هـ1440/4/6التاريخ 

فلهًؼزاز

اميانًاؾؼقم

بيؿهًروقرب

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
18








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثه / الفرتة

  9-7/ زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

PAD432UAD7767F 165إدارةًادلشروعاتًاؾعاؿة

PAD432UAD2667F 166إدارةًادلشروعاتًاؾعاؿة

103

PAD432WAD2467F 167إدارةًادلشروعاتًاؾعاؿة

PAD432WAD2467F 168إدارةًادلشروعاتًاؾعاؿة

PAD432WAD2567F 169إدارةًادلشروعاتًاؾعاؿة

PAD432WAD2567F 170إدارةًادلشروعاتًاؾعاؿة

86

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD432467G 064إدارةًادلشروعاتًاؾعاؿة

عزةًاؾغاؿدي

دهىًذعلني

اخلميس/ اليوم

  هـ1440/4/6التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
19








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثه / الفرتة

  9-7/ زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ADS303KAD2567T 372إدارةًادلواردًاؾلشرقة

ADS303KAD2567T 371إدارةًادلواردًاؾلشرقة

ADS303KAD2567T 370إدارةًادلواردًاؾلشرقة

ADS303KAD2467T 369إدارةًادلواردًاؾلشرقة

99

ذروقًاؾعمقيبADS303MAD9567T 365إدارةًادلواردًاؾلشرقة

95

ADS303NAD2567T 368إدارةًادلواردًاؾلشرقة

ADS303NAD2567T 367إدارةًادلواردًاؾلشرقة

ADS303NAD2467T 368إدارةًادلواردًاؾلشرقة

ADS303NAD2467T 364إدارةًادلواردًاؾلشرقة

98

فقامًبـهابيADS303PAD9267T 376إدارةًادلواردًاؾلشرقة

92

ADS303QAD3067T 375إدارةًادلواردًاؾلشرقة

ADS303QAD3067T 374إدارةًادلواردًاؾلشرقة

ADS303QAD2967T 373إدارةًادلواردًاؾلشرقة

86

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبADS303467G 064إدارةًادلواردًاؾلشرقة

علريًاخلضري

تغرقدًاؾيؾقؿاـي

فقامًبـهابي

اخلميس/ اليوم

  هـ1440/4/6التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
20








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

األوىل / الفرتة

  3-1/ زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ADS405DAD7167F 176إدارةًاخلدؿاتًاؾصوقة

ADS405DAD2567F 174إدارةًاخلدؿاتًاؾصوقة

96

ADS405KAD2467F 173إدارةًاخلدؿاتًاؾصوقة

ADS405KAD2467F 172إدارةًاخلدؿاتًاؾصوقة

ADS405KAD2367F 171إدارةًاخلدؿاتًاؾصوقة

ADS405KAD2367F 170إدارةًاخلدؿاتًاؾصوقة

94

عؿرًاؾشرؼيADS405SAD8767F 165إدارةًاخلدؿاتًاؾصوقة

87

ADS405UAD2467F 169إدارةًاخلدؿاتًاؾصوقة

ADS405UAD2467F 168إدارةًاخلدؿاتًاؾصوقة

ADS405UAD2367F 167إدارةًاخلدؿاتًاؾصوقة

ADS405UAD2367F 166إدارةًاخلدؿاتًاؾصوقة

86

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبADS405867G 064إدارةًاخلدؿاتًاؾصوقة

94

االحد/ اليوم

هـ. 1440/4/9التاريخ 

فدىًزؽي

حمؿدًاحلـاوي

فدىًزؽي

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
21








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاويه / الفرتة

 6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ؿـالًمحودهACCT101MAD8767T 376ؿلادئًاحملادلة

87

ACCT101NAD2767T 375ؿلادئًاحملادلة

ACCT101NAD2767T 374ؿلادئًاحملادلة

ACCT101NAD2667T 373ؿلادئًاحملادلة

80

رقمًصؼرACCT101PAD7167S 265ؿلادئًاحملادلة

71

ؿفاًاؾصاقغACCT101QAD8967T 365ؿلادئًاحملادلة

ACCT101RAD2867S 266ؿلادئًاحملادلة

ACCT101RAD2867S 267ؿلادئًاحملادلة

56

رقمًصؼر

االحد/ اليوم

ؿـالًمحوده

هـ. 1440/4/9التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
22








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاويه / الفرتة

 6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ACCT101SAD2867T 359ؿلادئًاحملادلة

ACCT101SAD2767T 360ؿلادئًاحملادلة

ACCT101SAD2767T 364ؿلادئًاحملادلة

82

ACCT101UAD2967T 366ؿلادئًاحملادلة

ACCT101UAD2967T 367ؿلادئًاحملادلة

ACCT101UAD2967T 368ؿلادئًاحملادلة

87

ACCT101WAD2967T 369ؿلادئًاحملادلة

ACCT101WAD2867T 370ؿلادئًاحملادلة

57

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبACCT101767G 064ؿلادئًاحملادلة

ؿفاًاؾصاقغ

رغداءًاؾرؿؾي

ؿفاًاؾصاقغ

االحد/ اليوم

هـ. 1440/4/9التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
23








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاويه / الفرتة

 6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

رقمًؿشاطPAD421MAD8167S 276إدارةًاجلودةًيفًاألجفزةًاحلؽوؿقة

81

PAD421RAD2567S 275إدارةًاجلودةًيفًاألجفزةًاحلؽوؿقة

PAD421RAD2467S 274إدارةًاجلودةًيفًاألجفزةًاحلؽوؿقة

PAD421RAD2467S 273إدارةًاجلودةًيفًاألجفزةًاحلؽوؿقة

PAD421RAD2467S 272إدارةًاجلودةًيفًاألجفزةًاحلؽوؿقة

97

PAD421SAD3267S 271إدارةًاجلودةًيفًاألجفزةًاحلؽوؿقة

PAD421SAD3167S 270إدارةًاجلودةًيفًاألجفزةًاحلؽوؿقة

63

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD421867G 064إدارةًاجلودةًيفًاألجفزةًاحلؽوؿقة

ؿرامًؿافني

اروهًباعلاد

االحد/ اليوم

هـ. 1440/4/9التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
24








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثة/ الفرتة

9-7/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ACCT231MAD2967T 359حمادلةًحؽوؿقة

ACCT231MAD2867T 360حمادلةًحؽوؿقة

ACCT231MAD2867T 364حمادلةًحؽوؿقة

85

ACCT231RAD2467T 375حمادلةًحؽوؿقة

ACCT231RAD2467T 374حمادلةًحؽوؿقة

ACCT231RAD2467T 373حمادلةًحؽوؿقة

ACCT231RAD2367T 372حمادلةًحؽوؿقة

95

ػفدةًاؾيدقريACCT231SAD8767T 376حمادلةًحؽوؿقة

87

ACCT231UAD2467T 371حمادلةًحؽوؿقة

ACCT231UAD2467T 370حمادلةًحؽوؿقة

ACCT231UAD2467T 369حمادلةًحؽوؿقة

ACCT231UAD2367T 368حمادلةًحؽوؿقة

95

ػارؿةًؽؿالACCT231WAD9467T 365حمادلةًحؽوؿقة

94

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبACCT231567G 064حمادلةًحؽوؿقة

ػفدةًاؾيدقري

االحد/ اليوم

ػفدةًاؾيدقري

جوفرهًاؾؼوطاـي

هـ. 1440/4/9التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
25








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثة/ الفرتة

9-7/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ADS307KAD2467S 271أداؾقبًوررقًاؾعؿل

ADS307KAD2467S 270أداؾقبًوررقًاؾعؿل

ADS307KAD2467S 269أداؾقبًوررقًاؾعؿل

ADS307KAD2367S 268أداؾقبًوررقًاؾعؿل

95

ADS307NAD2167S 259أداؾقبًوررقًاؾعؿل

ADS307NAD2167S 260أداؾقبًوررقًاؾعؿل

ADS307NAD2167S 264أداؾقبًوررقًاؾعؿل

63

ADS307SAD2467S 275أداؾقبًوررقًاؾعؿل

ADS307SAD2467S 274أداؾقبًوررقًاؾعؿل

ADS307SAD2467S 273أداؾقبًوررقًاؾعؿل

ADS307SAD2367S 272أداؾقبًوررقًاؾعؿل

95

دورًؿفرانADS307TAD9467S 276أداؾقبًوررقًاؾعؿل

ؿقيونًػؾؿلانADS307WAD9467S 265أداؾقبًوررقًاؾعؿل

94

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبADS307667G 064أداؾقبًوررقًاؾعؿل

دورًؿفران

ـدىًاؾعؿودي

خدجيةًاؾعؿودي

هـ. 1440/4/9التاريخ 

االحد/ اليوم

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
26








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاويه / الفرتة

 6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

PAD343MAD2567T 375احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

PAD343MAD2567T 374احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

PAD343MAD2567T 373احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

PAD343MAD2467T 372احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

99

ػموقةًعلدًاؾػماحPAD343PAD7967T 365احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

PAD343QAD2467T 371احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

PAD343QAD2467T 370احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

PAD343QAD2467T 369احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

PAD343QAD2367T 368احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

95

PAD343RAD2467T 359احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

PAD343RAD2467T 360احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

PAD343RAD2367T 364احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

71

ذقؿاءًؿودىPAD343SAD8867T 376احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

88

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD343867G 064احلؽوؿةًاالؾؽرتوـقة

دعاءًاؾرػاعي

ؿـىًاؾرػاعي

اروىًمجلًاؾؾقل

االثىني/ اليوم

هـ. 1440/4/10التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
27








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثه/ الفرتة

9-7/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

اؿقؿةًاؾغػاريADS305KAD93420206دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

صقمهًادلـدقلADS305MAD89420207دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

ADS305NAD76420213دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

ADS305NAD20420212دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

96

صػقهًاؾزفراـيADS305QAD94420214دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

ADS305SAD77420208دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

ADS305SAD20420209دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

20

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبADS3056420111دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

97

ؿشاعلًؼربان

هـ. 1440/4/10التاريخ 

االثىني/ اليوم

عطوفًعشؼي

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
28








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثه/ الفرتة

9-7/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

عـودًاؾيلعانPAD341MAD92420105إدارةًحمؾقة

ابرارًؼرذيPAD341NAD89420112إدارةًحمؾقة

ـفىًاؾؽرقمPAD341UAD72420101إدارةًحمؾقة

ـفىًاؾؽرقمPAD341UAD25420102إدارةًحمؾقة

97

جمدًػاضلPAD341WAD93420207إدارةًحمؾقة

93

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD3418420111إدارةًحمؾقة

PAD462NAD32420203اؾؼقادةًاؾػعاؾة

PAD462NAD31420204اؾؼقادةًاؾػعاؾة

63

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD4626420111اؾؼقادةًاؾػعاؾة

االثىني/ اليوم

هـ. 1440/4/10التاريخ 

ذروقًاؾعمقيب

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
29








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاويه / الفرتة

 6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ADS408NAD2467S 274إدارةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

ADS408NAD2467S 273إدارةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

ADS408NAD2467S 272إدارةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

ADS408NAD2467S 271إدارةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

96

ADS408QAD2467S 259إدارةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

ADS408QAD2467S 260إدارةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

ADS408QAD2367S 264إدارةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

ADS408QAD2367S 266إدارةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

94

ؿـىًاؾرػاعيADS408RAD9067S 265إدارةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

374

ADS408SAD2467S 270إدارةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

ADS408SAD2467S 269إدارةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

ADS408SAD2467S 268إدارةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

ADS408SAD2467S 267إدارةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

96

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبADS408667G 064إدارةًاؾعالؼاتًاؾعاؿة

الثالثاء/ اليوم

 هـ1440/4/11التاريخ 

دلاًػطاـي

ذذاًاخلقال

بيؿةًروقرب

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
30








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاويه / الفرتة

 6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

PAD221MAD8567T 376ـظرقةًاؾمـظقم

PAD221MAD2067T 375ـظرقةًاؾمـظقم

677

PAD221NAD2567T 374ـظرقةًاؾمـظقم

PAD221NAD2567T 373ـظرقةًاؾمـظقم

PAD221NAD2467T 372ـظرقةًاؾمـظقم

PAD221NAD2467T 371ـظرقةًاؾمـظقم

98

PAD221QAD2667T 359ـظرقةًاؾمـظقم

PAD221QAD2567T 360ـظرقةًاؾمـظقم

PAD221QAD2567T 364ـظرقةًاؾمـظقم

76

ـيرقنًخقاط

ـفىًاؾؽرقم

صقمهًادلـدقل

الثالثاء/ اليوم

 هـ1440/4/11التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
31








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاويه / الفرتة

 6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

PAD221RAD2567T 370ـظرقةًاؾمـظقم

PAD221RAD2467T 369ـظرقةًاؾمـظقم

PAD221RAD2467T 368ـظرقةًاؾمـظقم

PAD221RAD2467T 367ـظرقةًاؾمـظقم

97

ـيرقنًخقاطPAD221SAD8767T 365ـظرقةًاؾمـظقم

87

PAD221UAD8067S 276ـظرقةًاؾمـظقم

PAD221UAD2367S 275ـظرقةًاؾمـظقم

103

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD221667G 064ـظرقةًاؾمـظقم

دعاءًغزقز

اـمصارًاؾصقعري

الثالثاء/ اليوم

 هـ1440/4/11التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
32








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثه/ الفرتة

9-7/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

دـاءًفاللECON206MAD89420214ررقًؽؿقة

حاجهًعلداؾرمحنECON206NAD71420206ررقًؽؿقة

حاجهًعلداؾرمحنECON206QAD92420207ررقًؽؿقة

حاجهًعلداؾرمحنECON206RAD86420208ررقًؽؿقة

دـاءًفاللECON206SAD91420213ررقًؽؿقة

دـاءًفاللECON206WAD92420201ررقًؽؿقة

92

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبECON2066420111ررقًؽؿقة

الثالثاء/ اليوم

 هـ1440/4/11التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
33








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثه/ الفرتة

9-7/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

دارةًعالفPAD428MAD33420103االتصالًيفًادلـظؿاتًاؾعاؿة

دارةًعالفPAD428MAD32420104االتصالًيفًادلـظؿاتًاؾعاؿة

65

مسقةًمحقدًاؾدقنPAD428NAD91420105االتصالًيفًادلـظؿاتًاؾعاؿة

عطوفًعشؼيPAD428RAD95420101االتصالًيفًادلـظؿاتًاؾعاؿة

عـودًاؾيلعانPAD428SAD76420107االتصالًيفًادلـظؿاتًاؾعاؿة

76

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD4288420111االتصالًيفًادلـظؿاتًاؾعاؿة

الثالثاء/ اليوم

 هـ1440/4/11التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
34








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاوية / الفرتة

  6-4/ زمه االمتحان
اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ذذاًاخلقالPAD101MAD6667S 276ؿلادئًاإلدارةًاؾعاؿة

66

PAD101RAD2767S 275ؿلادئًاإلدارةًاؾعاؿة

PAD101RAD2767S 274ؿلادئًاإلدارةًاؾعاؿة

54

اخلميس/اليوم

 هـ1440/4/13التاريخ 

دالػةًحرقري

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
35








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاوية / الفرتة

  6-4/ زمه االمتحان
اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

PAD331KAD7167T 376دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

PAD331KAD2567T 375دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

96

PAD331QAD2567T 374دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

PAD331QAD2567T 373دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

PAD331QAD2567T 372دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

PAD331QAD2467T 371دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

99

PAD331RAD2567T 370دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

PAD331RAD2567T 369دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

PAD331RAD2467T 368دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

PAD331RAD2467T 367دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

98

صلاًاؾدحلاذيPAD331SAD9367T 365دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

93

PAD331WAD2467T 366دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

PAD331WAD2367T 364دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

PAD331WAD2367T 360دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

PAD331WAD2367T 359دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

93

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD331567G 064دقادةًعاؿةًوصـاعةًاؾؼرار

مسقوةًخزـدار

عزةًاؾغاؿدي

دهىًذعلني

ـفىًاؾؽرقم

اخلميس/اليوم

 هـ1440/4/13التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
36








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثه/  الفرتة

 9-7/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ADS301KAD72420208ـظمًادلعؾوؿاتًاإلدارقة

ADS301KAD25420209ـظمًادلعؾوؿاتًاإلدارقة

97

ػموقةًعلدًاؾػماحADS301MAD89420214ـظمًادلعؾوؿاتًاإلدارقة

اؼلالًاؾصاحلADS301NAD67420207ـظمًادلعؾوؿاتًاإلدارقة

67

ADS301QAD72420213ـظمًادلعؾوؿاتًاإلدارقة

ADS301QAD25420212ـظمًادلعؾوؿاتًاإلدارقة

97

ADS301RAD70420201ـظمًادلعؾوؿاتًاإلدارقة

ADS301RAD25420202ـظمًادلعؾوؿاتًاإلدارقة

95

اؼلالًاؾصاحلADS301WAD74420206ـظمًادلعؾوؿاتًاإلدارقة

74

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبADS3018420111ـظمًادلعؾوؿاتًاإلدارقة

اخلميس/اليوم

 هـ1440/4/13التاريخ 

ذقؿاءًؿودى

دعاءًاؾرػاعي

دارهًبادفل

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
37








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثه/  الفرتة

 9-7/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

صاػقـازًأبوًرؽلهPAD332MAD81420105اؾمىطقطًاالدرتاتقهي

PAD332NAD72420107اؾمىطقطًاالدرتاتقهي

PAD332NAD23420108اؾمىطقطًاالدرتاتقهي

95

PAD332TAD73420101اؾمىطقطًاالدرتاتقهي

PAD332TAD23420102اؾمىطقطًاالدرتاتقهي

96

دارهًبادفلPAD332UAD80420112اؾمىطقطًاالدرتاتقهي

PAD332WAD30420103اؾمىطقطًاالدرتاتقهي

PAD332WAD29420104اؾمىطقطًاالدرتاتقهي

29

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD3328420111اؾمىطقطًاالدرتاتقهي

صاػقـازًأبوًرؽله

اروىًمجلًاؾؾقل

ؿـالًاؾغاؿدي

اخلميس/اليوم

 هـ1440/4/13التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
38








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

االوىل / الفرتة

3-1/ زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ADS101PAD1867G 74ؿلادئًاؾعؾومًاإلدارقة

ADS101PAD1867G 73ؿلادئًاؾعؾومًاإلدارقة

36

االءًحيامًاؾدقنADS101QAD7267G 76ؿلادئًاؾعؾومًاإلدارقة

72

مسقوةًخزـدارADS101SAD6567G 65ؿلادئًاؾعؾومًاإلدارقة

65

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبADS101567G 064ؿلادئًاؾعؾومًاإلدارقة

ذريقنًأبوًوردة

األحد/ اليوم

 هـ1440/4/16التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
39








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاوية / الفرتة

6-4/ زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ACCT312KAD7067G 76احملادلةًاحلؽوؿقةًؿـظؿاتًغًرحبقة

ACCT312KAD2567G 74احملادلةًاحلؽوؿقةًؿـظؿاتًغًرحبقة

95

ACCT312MAD7367G 65احملادلةًاحلؽوؿقةًؿـظؿاتًغًرحبقة

ACCT312MAD2567G 66احملادلةًاحلؽوؿقةًؿـظؿاتًغًرحبقة

288

ACCT312QAD2367G 70احملادلةًاحلؽوؿقةًؿـظؿاتًغًرحبقة

ACCT312QAD2367G 71احملادلةًاحلؽوؿقةًؿـظؿاتًغًرحبقة

ACCT312QAD2367G 72احملادلةًاحلؽوؿقةًؿـظؿاتًغًرحبقة

ACCT312QAD2367G 73احملادلةًاحلؽوؿقةًؿـظؿاتًغًرحبقة

92

ACCT312WAD3167G 67احملادلةًاحلؽوؿقةًؿـظؿاتًغًرحبقة

ACCT312WAD3067G 69احملادلةًاحلؽوؿقةًؿـظؿاتًغًرحبقة

61

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبACCT312767G 064احملادلةًاحلؽوؿقةًؿـظؿاتًغًرحبقة

اؿقؿةًاؾغػاري

ٌالءًعلدًاؾرمحن

األحد/ اليوم

 هـ1440/4/16التاريخ 

ؿيًاؾنـقان

ٌالءًعلدًاؾرمحن

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
40








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثه / الفرتة

9-7/ زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ابرارًخقاطPAD442KAD95420112إدارةًادلواردًاؾطلقعقة

95

PAD442MAD72420105إدارةًادلواردًاؾطلقعقة

PAD442MAD25420104إدارةًادلواردًاؾطلقعقة

287

PAD442NAD73420101إدارةًادلواردًاؾطلقعقة

PAD442NAD25420102إدارةًادلواردًاؾطلقعقة

98

PAD442RAD71420107إدارةًادلواردًاؾطلقعقة

PAD442RAD25420108إدارةًادلواردًاؾطلقعقة

96

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD4429420111إدارةًادلواردًاؾطلقعقة

96

اميانًاؾؼقم

خدجيةًاؾعؿودي

صػقهًاؾزفراـي

 هـ1440/4/16التاريخ 

األحد/ اليوم

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
41








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثه / الفرتة

9-7/ زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ECON303KAD33420203اؾـؼودًواؾلـوك

ECON303KAD33420204اؾـؼودًواؾلـوك

461

ـفؾةًمسرؼـديECON303MAD92420214اؾـؼودًواؾلـوك

92

ECON303NAD73420201اؾـؼودًواؾلـوك

ECON303NAD25420202اؾـؼودًواؾلـوك

98

ECON303RAD76420206اؾـؼودًواؾلـوك

ECON303RAD25420205اؾـؼودًواؾلـوك

101

امحدًخؾقلECON303SAD91420207اؾـؼودًواؾلـوك

91

ECON303WAD70420213اؾـؼودًواؾلـوك

ECON303WAD25420212اؾـؼودًواؾلـوك

95

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبECON3037420111اؾـؼودًواؾلـوك

ـفؾةًمسرؼـدي

ـفؾةًمسرؼـدي

وؾقدًذطي

اداؿهًػالؾي

األحد/ اليوم

 هـ1440/4/16التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
42








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

األوىل/ الفرتة
3-1/زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ADS306KAD3067F 169اإلدارةًاحملؾقة

ADS306KAD3067F 168اإلدارةًاحملؾقة

ADS306KAD3067F 167اإلدارةًاحملؾقة

90

ADS306MAD7167F 165اإلدارةًاحملؾقة

ADS306MAD2567F 166اإلدارةًاحملؾقة

186

ADS306TAD2567F 173اإلدارةًاحملؾقة

ADS306TAD2467F 172اإلدارةًاحملؾقة

ADS306TAD2467F 171اإلدارةًاحملؾقة

ADS306TAD2467F 170اإلدارةًاحملؾقة

308

ADS306WAD7467F 176اإلدارةًاحملؾقة

ADS306WAD2567F 174اإلدارةًاحملؾقة

99

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبADS306567G 064اإلدارةًاحملؾقة

داـقةًاؾعاؿودي

االثىني/ اليوم
  هـ1440/4/14التاريخ 

ٌاحًدالؿه

رؤىًبادؽوك

رؤىًبادؽوك

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
43








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاوية/  الفرتة
6-4/ زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

PAD201MAD73420201اخالؼقاتًاؾعؿل

PAD201MAD25420202اخالؼقاتًاؾعؿل

98

ـدىًبدويPAD201NAD42420203اخالؼقاتًاؾعؿل

42

دعاءًغزقزPAD201PAD88420214اخالؼقاتًاؾعؿل

88

جوفرةًاؾؼوطاـيPAD201SAD69420206اخالؼقاتًاؾعؿل

69

دعاءًغزقزPAD201WAD75420213اخالؼقاتًاؾعؿل

75

ابرارًؼرذيPAD431QAD86420105إدارةًاؾمـؿقة

161

PAD431RAD71420101إدارةًاؾمـؿقة

PAD431RAD25420102إدارةًاؾمـؿقة

96

PAD431SAD35420103إدارةًاؾمـؿقة

PAD431SAD35420104إدارةًاؾمـؿقة

70

مسرًحؽقمPAD431TAD72420107إدارةًاؾمـؿقة

72

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD4315420111إدارةًاؾمـؿقة

ؿقيونًػؾؿلان

علؾهًؿودى

االءًحيامًاؾدقن

االثىني/ اليوم
  هـ1440/4/17التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
44








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

 9-7/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ADS402KAD77420101اإلدارةًاالدرتاتقهقة

ADS402KAD25420102اإلدارةًاالدرتاتقهقة

102

ADS402MAD71420105اإلدارةًاالدرتاتقهقة

ADS402MAD25420104اإلدارةًاالدرتاتقهقة

96

ADS402SAD76420107اإلدارةًاالدرتاتقهقة

ADS402SAD25420108اإلدارةًاالدرتاتقهقة

72

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبADS4026420111اإلدارةًاالدرتاتقهقة

101

ـدىًبدوي

ـقارهًرضوان

ـدىًبدوي

  هـ1440/4/17التاريخ 
االثىني/ اليوم

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
45








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

 9-7/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

PAD334KAD71420206ـظمًؿعؾوؿاتًإدارقة

PAD334KAD25420205ـظمًؿعؾوؿاتًإدارقة

96

PAD334NAD73420201ـظمًؿعؾوؿاتًإدارقة

PAD334NAD25420202ـظمًؿعؾوؿاتًإدارقة

98

PAD334QAD70420208ـظمًؿعؾوؿاتًإدارقة

PAD334QAD24420209ـظمًؿعؾوؿاتًإدارقة

94

دارهًبادفلPAD334UAD90420214ـظمًؿعؾوؿاتًإدارقة

184

ؿـالًاؾغاؿديPAD334WAD92420207ـظمًؿعؾوؿاتًإدارقة

72

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD3346420111ـظمًؿعؾوؿاتًإدارقة

صلاحًاؾصوؿاؾي

ؿـالًاؾغاؿدي

صلاحًاؾصوؿاؾي

االثىني/ اليوم
  هـ1440/4/17التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
46








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاويه/  الفرتة
 6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ـعقؿةًبوؼريADS406MAD6067F 176إدارةًادلـظؿاتًغريًاؾرحبقة

60

ADS406PAD2667F 174إدارةًادلـظؿاتًغريًاؾرحبقة

ADS406PAD2767F173إدارةًادلـظؿاتًغريًاؾرحبقة

53

ADS406QAD2467F 167إدارةًادلـظؿاتًغريًاؾرحبقة

ADS406QAD2467F 168إدارةًادلـظؿاتًغريًاؾرحبقة

ADS406QAD2467F 169إدارةًادلـظؿاتًغريًاؾرحبقة

ADS406QAD2467F 170إدارةًادلـظؿاتًغريًاؾرحبقة

96

ADS406SAD7367F 165إدارةًادلـظؿاتًغريًاؾرحبقة

ADS406SAD2467F 166إدارةًادلـظؿاتًغريًاؾرحبقة

97

ـقارهًرضوان

ـعقؿةًبوؼري

ـقارهًرضوان

الثالثاء/ اليوم
 هـ1440/4/18التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
47








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاويه/  الفرتة
 6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

PAD324MAD2667G 74أداؾقبًوررقًاؾعؿل

PAD324MAD2567G 73أداؾقبًوررقًاؾعؿل

51

دلاًػطاـيPAD324NAD7967G 76أداؾقبًوررقًاؾعؿل

79

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD324667G 064أداؾقبًوررقًاؾعؿل

رازانًفداقة

الثالثاء/ اليوم
 هـ1440/4/18التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
48








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثه/  الفرتة
 9-7/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

صلاًؿعموقPAD321MAD9467F176دؾوكًتـظقؿي

94

PAD321NAD2467T 359دؾوكًتـظقؿي

PAD321NAD2467T 360دؾوكًتـظقؿي

PAD321NAD2467T 364دؾوكًتـظقؿي

PAD321NAD2467T 366دؾوكًتـظقؿي

96

PAD321PAD2567T 375دؾوكًتـظقؿي

PAD321PAD2567T 374دؾوكًتـظقؿي

PAD321PAD2567T 373دؾوكًتـظقؿي

PAD321PAD2467T 372دؾوكًتـظقؿي

99

عـودًاؾيلعانPAD321QAD8467T 376دؾوكًتـظقؿي

84

مسرًحؽقمPAD321RAD9267T 365دؾوكًتـظقؿي

92

PAD321SAD2567T 371دؾوكًتـظقؿي

PAD321SAD2567T 370دؾوكًتـظقؿي

PAD321SAD2567T 369دؾوكًتـظقؿي

PAD321SAD2467T 368دؾوكًتـظقؿي

99

مسقةًمحقداؾدقن

اؾلمولًاؾشفري

فدىًزؽي

الثالثاء/ اليوم
 هـ1440/4/18التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
49








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاوية/  الفرتة
6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ADS308KAD2567S 270اؾعالؼاتًاؾدوؾقة

ADS308KAD2467S 269اؾعالؼاتًاؾدوؾقة

ADS308KAD2467S 268اؾعالؼاتًاؾدوؾقة

ADS308KAD2467S 267اؾعالؼاتًاؾدوؾقة

97

ADS308NAD7267S 265اؾعالؼاتًاؾدوؾقة

ADS308NAD2467S 266اؾعالؼاتًاؾدوؾقة

96

ADS308QAD7367S 276اؾعالؼاتًاؾدوؾقة

ADS308QAD2567S 275اؾعالؼاتًاؾدوؾقة

98

ADS308UAD2567S 274اؾعالؼاتًاؾدوؾقة

ADS308UAD2467S 273اؾعالؼاتًاؾدوؾقة

ADS308UAD2467S 272اؾعالؼاتًاؾدوؾقة

ADS308UAD2467S 271اؾعالؼاتًاؾدوؾقة

97

ـدىًاؾعاؿودي

فلهًؼزاز

فلهًؼزاز

دورًؿفران

االربعاء/ اليوم
 هـ1440/4/19التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
50








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاوية/  الفرتة
6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

اذهانًاؾربادعيPAD311KAD8867T 376إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

0

PAD311MAD7167T 365إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

PAD311MAD2567T 366إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

96

PAD311NAD2367T 371إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

PAD311NAD2367T 370إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

PAD311NAD2367T 369إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

PAD311NAD2367T 368إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

92

PAD311QAD2467T 375إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

PAD311QAD2467T 374إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

PAD311QAD2367T 373إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

PAD311QAD2367T 372إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

94

PAD311RAD3167T 359إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

PAD311RAD3067T 360إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

PAD311RAD3067T 364إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

30

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD311467G 064إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

ـيرقنًؿال

رازانًفداقة

عزهًاؾغاؿدي

بدورًبؽري

االربعاء/ اليوم
 هـ1440/4/19التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
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هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثه/  الفرتة
9-7/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ADS202MAD7067T 376إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

ADS202MAD2467T 375إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

94

ADS202NAD2567T 374إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

ADS202NAD2467T 373إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

ADS202NAD2467T 372إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

ADS202NAD2467T 371إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

97

ADS202PAD2467T 370إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

ADS202PAD2467T 369إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

ADS202PAD2467T 368إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

ADS202PAD2367T 367إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

95

ADS202RAD7167S 276إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

ADS202RAD2567S 275إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

96

ADS202SAD7267T 365إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

ADS202SAD2567T 366إدارةًاخلدؿةًادلدـقة

97

اؿلًدؿـفوري

اؿلًدؿـفوري

رؤىًبادؽوك

صلاًؿعموق

ؿرامًؿافني

األربعاء/ اليوم
 هـ1440/4/19التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
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هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثه/  الفرتة
9-7/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

PAD401MAD2567S 274ؼراءاتًإدارقةًباالٌؾقزي

PAD401MAD2567S 273ؼراءاتًإدارقةًباالٌؾقزي

PAD401MAD2567S 272ؼراءاتًإدارقةًباالٌؾقزي

PAD401MAD2467S 271ؼراءاتًإدارقةًباالٌؾقزي

99

PAD401NAD2567S 270ؼراءاتًإدارقةًباالٌؾقزي

PAD401NAD2567S 269ؼراءاتًإدارقةًباالٌؾقزي

PAD401NAD2567S 268ؼراءاتًإدارقةًباالٌؾقزي

PAD401NAD2467S 267ؼراءاتًإدارقةًباالٌؾقزي

99

صلاًدحلاذيPAD401TAD8467S 265ؼراءاتًإدارقةًباالٌؾقزي

183

PAD401WAD2367S 264ؼراءاتًإدارقةًباالٌؾقزي

PAD401WAD2267S 260ؼراءاتًإدارقةًباالٌؾقزي

PAD401WAD2267S 259ؼراءاتًإدارقةًباالٌؾقزي

22

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبPAD401867G 064ؼراءاتًإدارقةًباالٌؾقزي

داـهًالًاؾشقخ

داـهًالًاؾشقخ

صلاًدحلاذي

األربعاء/ اليوم
 هـ1440/4/19التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
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هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثاوية/  الفرتة
6-4/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

ENS204KAD2767S 266اؾلقكةًواؾمـؿقة

ENS204KAD2767S 267اؾلقكةًواؾمـؿقة

ENS204KAD2767S 268اؾلقكةًواؾمـؿقة

81

ENS204MAD2567S 273اؾلقكةًواؾمـؿقة

ENS204MAD2467S 272اؾلقكةًواؾمـؿقة

ENS204MAD2467S 271اؾلقكةًواؾمـؿقة

ENS204MAD2467S 270اؾلقكةًواؾمـؿقة

ENS204MAD2467S 269اؾلقكةًواؾمـؿقة

121

ENS204UAD7067S 265اؾلقكةًواؾمـؿقة

ENS204UAD2567S 264اؾلقكةًواؾمـؿقة

95

ENS204WAD8167S 276اؾلقكةًواؾمـؿقة

ENS204WAD2567S 275اؾلقكةًواؾمـؿقة

ENS204WAD2567S 274اؾلقكةًواؾمـؿقة

131

احمقاجاتًخاصةمجقعًاؾشعبENS204667G 064اؾلقكةًواؾمـؿقة

وؾقدًاؾصقعري

وؾقدًاؾصقعري

بـدرًادلر

امحدًصؿان

اخلميس/ اليوم
 هـ1440/4/20التاريخ 

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
54








هـ1440جدول
االختبار
النهائي
لطالبات
التعلين
عن
بعد
للفصل
الدراسي
االول
للعام

الثالثه/  الفرتة
9-7/  زمه االمتحان

اؾشعلةرؼؿفارؿزفاادمًادلـــــــــــــــــاده

عددً

اؾطاؾلات

ؿالحظاتادمًاألدماذةاؾغرػةادللـى

BLB303KAD8167S 276ـظامًاؾعؿلًواؾعؿال

BLB303KAD2567S 275ـظامًاؾعؿلًواؾعؿال

106

BLB303TAD2567S 270ـظامًاؾعؿلًواؾعؿال

BLB303TAD2567S 269ـظامًاؾعؿلًواؾعؿال

 BLB303TAD2467S 268ـظامًاؾعؿلًواؾعؿال

BLB303TAD2467S 267ـظامًاؾعؿلًواؾعؿال

98

BLB303UAD2667S 274ـظامًاؾعؿلًواؾعؿال

BLB303UAD2667S 273ـظامًاؾعؿلًواؾعؿال

BLB303UAD2567S 272ـظامًاؾعؿلًواؾعؿال

BLB303UAD2567S 271ـظامًاؾعؿلًواؾعؿال

102

BLB303WAD7867S 265ـظامًاؾعؿلًواؾعؿال

BLB303WAD2467S 266ـظامًاؾعؿلًواؾعؿال
حمؿدًعلداحملين

خاؾدًخقاط

حمؿدًعلداحملين

خاؾدًخقاط

 هـ1440/4/20التاريخ 
اخلميس/ اليوم

رويدا هارون. أ: إعداد 

عبري آل عواض. رمحه نافع ،  أ. أ: مراجعة هنائية 
55


