
جامعة الملك سعود
عمادة شؤون القبول والتسجيل

البوابة االلكترونية
  : 12:51الوقت

التاريخ : 1443/10/9
3 من 1صفحة 

رصد الغياب

   King Saud University                                                 

Deanship of Admission and Registration                 

                                                     Edugate                   

Time : 12:51                                                                
Date: 10/05/2022                                                         

علم األحياءاسم المقررالرياض- طالبالمقر
محاضرةالنشاطبدون درجةالدرجة

61384الشعبة109 حينرمز المقرر

    اسم رئيس القسم : ......................................... االمجد الجيالني  منصور اسم أستاذ المقرر :

   التوقيع  :  .........................................                                                                                                         التوقيع  :  ...................................................

متأخر  بعذر؟غائبالتأخيربدون عذربعذراسم الطالبرقم الطالب تسلسل
  ◇◇◇   000عبدالله بن عيد بن عبدالله اللبدي443100050 1
  ◇◇◇   130ثامر بن عوض بن عبدالله العنزي443100062 2
  ◇◇◇   020اسامه بن محمد بن طالب الشنقيطي443100078 3
  ◇◇◇   010عبدالرحمن بن فهد بن احمد االحيدب443100084 4
  ◇◇◇   000عبدالله بن فيصل بن عبدالله العويس443100090 5
  ◇◇◇   010فيصل بن ابراهيم بن صالح الشويعر443100097 6
  ◇◇◇   000زياد بن محمد بن هيال العتيبي443100106 7
  ◇◇◇   000يزيد بن خالد بن سرور المطيري443100122 8
  ◇◇◇   030خالد بن صالح بن مبارك المنزل443100128 9

  ◇◇◇   000لؤي بن حسين بن محمد الحديثى443100140 10
  ◇◇◇   010محمد بن هارون بن سليمان الطخيم443100144 11
  ◇◇◇   030نواف بن حسين بن حسن القحطاني443100158 12
  ◇◇◇   120سلطان بن صالح بن عائض البلوي443100162 13
  ◇◇◇   000زياد بن عبدالرحمن بن مناحي الحبردي443100164 14
  ◇◇◇   010تركي بن محمد بن عبدالعزيز الحقباني443100170 15
  ◇◇◇   010مشاري بن محمد بن عايض عسيري443100214 16
  ◇◇◇   010هاشم بن سعود بن هاشم جليدان443100222 17
  ◇◇◇   000محمد بن عبدالله بن محمد العريني443100232 18



جامعة الملك سعود
عمادة شؤون القبول والتسجيل

البوابة االلكترونية
  : 12:51الوقت

التاريخ : 1443/10/9
3 من 2صفحة 

رصد الغياب

   King Saud University                                                 

Deanship of Admission and Registration                 

                                                     Edugate                   

Time : 12:51                                                                
Date: 10/05/2022                                                         

علم األحياءاسم المقررالرياض- طالبالمقر
محاضرةالنشاطبدون درجةالدرجة

61384الشعبة109 حينرمز المقرر

    اسم رئيس القسم : ......................................... االمجد الجيالني  منصور اسم أستاذ المقرر :

   التوقيع  :  .........................................                                                                                                         التوقيع  :  ...................................................

متأخر  بعذر؟غائبالتأخيربدون عذربعذراسم الطالبرقم الطالب تسلسل
  ◇◇◇   020عمر بن احمد بن صنيتان العتيبي443100236 19
  ◇◇◇   020خالد بن فهيد بن سالم السبيعي443100254 20
  ◇◇◇   000عبدالعزيز بن احمد بن عبدالله االسمري443100261 21
  ◇◇◇   010عبدالله بن يحيى بن علي الشهري443100290 22
  ◇◇◇   020عمر بن محمد بن جهالن العمري443100292 23
  ◇◇◇   000نزار بن عبدالله بن عقاب الفعر443100295 24
  ◇◇◇   020عبدالحميد بن حسن بن علي الصومالي443100307 25
  ◇◇◇   010عبدالله بن عايد بن محمد العنزي443100348 26
  ◇◇◇   060عبداالله بن احمد بن ابراهيم ال يحيى443100354 27
  ◇◇◇   110صالح بن عمار بن عبدالرحمن الرحمه443100388 28
  ◇◇◇   100موسى بن محمد بن موسى الشمراني443100393 29
  ◇◇◇   000فهد بن محمد بن فهد آل حبشان443100405 30
  ◇◇◇   000محمد بن نايف بن فايز السليماني443100414 31
  ◇◇◇   000فيصل بن توفيق بن سليمان العبدالله443100415 32
  ◇◇◇   000سعود بن محمد بن اسماعيل العقيلي443100428 33
  ◇◇◇   010مشعل بن عبدالله بن صالح الجبرين443100429 34
  ◇◇◇   000تركي بن عبداألله بن احمد صلوي443105600 35
  ◇◇◇   000مهند بن وليد بن محمد عواد443105642 36



جامعة الملك سعود
عمادة شؤون القبول والتسجيل

البوابة االلكترونية
  : 12:51الوقت

التاريخ : 1443/10/9
3 من 3صفحة 

رصد الغياب

   King Saud University                                                 

Deanship of Admission and Registration                 

                                                     Edugate                   

Time : 12:51                                                                
Date: 10/05/2022                                                         

علم األحياءاسم المقررالرياض- طالبالمقر
محاضرةالنشاطبدون درجةالدرجة

61384الشعبة109 حينرمز المقرر

    اسم رئيس القسم : ......................................... االمجد الجيالني  منصور اسم أستاذ المقرر :

   التوقيع  :  .........................................                                                                                                         التوقيع  :  ...................................................

متأخر  بعذر؟غائبالتأخيربدون عذربعذراسم الطالبرقم الطالب تسلسل
  ◇◇◇   000طالل بن احمد بن حيدر الغدير443105670 37
  ◇◇◇   000نظمي بن عادل بن نظمي القطب443105712 38
  ◇◇◇   010عبدالله بن خالد بن عبدالله الفاضل443105739 39
  ◇◇◇   010محمد بن راشد بن محمد الحديثي443105752 40
  ◇◇◇   000مشعل بن يوسف بن جاسم الهميلي443105789 41


