
جامعة الملك سعود
عمادة شؤون القبول والتسجيل

البوابة االلكترونية
  : 12:47الوقت

التاريخ : 1443/10/9
3 من 1صفحة 

رصد الغياب

   King Saud University                                                 

Deanship of Admission and Registration                 

                                                     Edugate                   

Time : 12:47                                                                
Date: 10/05/2022                                                         

علم األحياءاسم المقررالرياض- طالبالمقر
محاضرةالنشاطبدون درجةالدرجة

61394الشعبة109 حينرمز المقرر

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

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

متأخر  بعذر؟غائبالتأخيربدون عذربعذراسم الطالبرقم الطالب تسلسل
  ◇◇◈   020حمد بن فهد بن علي الحنايا443100064 1
  ◇◇◇   000فارس بن محمد بن فارس الزهراني443100095 2
  ◇◇◈   010محمد بن ماهر بن نظمي القطب443100120 3
  ◇◇◇   020عبدالله بن فهد بن علي االحيدب443100131 4
  ◇◇◇   010أحمد بن محمد بن احمد الناخبي443100147 5
  ◇◇◇   010عبدالرحمن بن هاني بن صالح الدين السرجاني443100151 6
  ◇◇◈   010فارس بن عبدالعزيز بن محمد البسام443100181 7
  ◇◇◈   030عبدالملك بن محمد بن شائع القحطاني443100212 8
  ◇◇◇   010عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز العلي443100240 9

  ◇◇◈   030سعد بن فهد بن مبارك القميزي443100242 10
  ◇◇◈   020خالد بن ماجد بن ابراهيم الفارس443100269 11
  ◇◇◈   010نظمي بن منتصر بن نظمي القطب443100315 12
  ◇◇◈   030بدر بن عبدالرحمن بن ناصر الغازي443100326 13
  ◇◇◇   000الوليد بن زياد بن زهدي محاسن443100376 14
  ◇◇◇   030حمد بن عبدالعزيز بن عبدالله اليحي443100397 15
  ◇◇◇   010نواف بن طارق بن حسن المالكي443100448 16
  ◇◇◇   040علي بن سلمان بن علي بن طالب443100536 17
  ◇◇◈   020أحمد بن سليم بن خليل العازمي443101727 18



جامعة الملك سعود
عمادة شؤون القبول والتسجيل

البوابة االلكترونية
  : 12:47الوقت

التاريخ : 1443/10/9
3 من 2صفحة 

رصد الغياب

   King Saud University                                                 

Deanship of Admission and Registration                 

                                                     Edugate                   

Time : 12:47                                                                
Date: 10/05/2022                                                         

علم األحياءاسم المقررالرياض- طالبالمقر
محاضرةالنشاطبدون درجةالدرجة

61394الشعبة109 حينرمز المقرر

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

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

متأخر  بعذر؟غائبالتأخيربدون عذربعذراسم الطالبرقم الطالب تسلسل
  ◇◇◈   010بدر بن محمد بن مسفر المطيري443104698 19
  ◇◇◇   020فيصل بن محمد بن حمزه المنضور443104718 20
  ◇◇◇   040ابراهيم بن محمد بن ابراهيم العلياني443104734 21
  ◇◇◇   050ريان بن رمضان بن غرم الله الزهراني443104758 22
  ◇◇◇   020عبدالله بن خالد بن عبدالله الهديب443104772 23
  ◇◇◈   070فيصل بن مدلهم بن عايض الرشيدي443104774 24
  ◇◇◇   050عادل بن سعد بن علي القحطاني443104814 25
  ◇◇◈   0100يحي بن هادي بن يحي العسيري443104838 26
  ◇◇◇   020غنام بن راشد بن غنام الغنام443104858 27
  ◇◇◈   020عبدالمجيد بن كافي بن عبدالرحمن المطيري443104876 28
  ◇◇◈   010فيصل بن علي بن محمد الزامل443104915 29
  ◇◇◈   020عبدالرحمن بن فهد بن علي معوضه443104950 30
  ◇◇◇   040فيصل بن محمد بن عبدالله الخريف443104971 31
  ◇◇◇   030ناصر بن خالد بن عبدالله بن عبيد443104982 32
  ◇◇◇   000يزيد بن فهد بن محمد بن خنين443105008 33
  ◇◇◈   080مؤيد بن مناور بن خلف المطيرى443105041 34
  ◇◇◈   130سلمان بن جمعان بن سعيد الزهراني443105070 35
  ◇◇◈   060عبداالله بن نوار بن شجاع البقمي443105077 36



جامعة الملك سعود
عمادة شؤون القبول والتسجيل

البوابة االلكترونية
  : 12:47الوقت

التاريخ : 1443/10/9
3 من 3صفحة 

رصد الغياب

   King Saud University                                                 

Deanship of Admission and Registration                 

                                                     Edugate                   

Time : 12:47                                                                
Date: 10/05/2022                                                         

علم األحياءاسم المقررالرياض- طالبالمقر
محاضرةالنشاطبدون درجةالدرجة

61394الشعبة109 حينرمز المقرر

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

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

متأخر  بعذر؟غائبالتأخيربدون عذربعذراسم الطالبرقم الطالب تسلسل
  ◇◇◈   160عبدالمجيد بن رميزان بن عميت العنزي443105105 37
  ◇◇◇   010عبدالله  سعيد  عمر باحطاب443105616 38
  ◇◇◇   000نواف بن عبدالله بن احمد الزهراني443105635 39
  ◇◇◇   000احمد بن اسامه بن عبدالرحمن السويلم443105726 40
  ◇◇◈   020كريم  محمد اسماعيل  امين قصيباتي443105803 41
  ◇◇◇   030مالك بن ناجي بن صالح السلمي443106001 42
  ◇◇◇   030رزين بن محمد بن ابراهيم الذهبي443106319 43
  ◇◇◇   000فواز بن خالد بن مسلم الدوسري443170038 44


