
شطر الطالب  

 هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 
كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

   سلم 101االسالمية الثقافة الى المدخل 175المطلق منصور خالد

   سلم 103االسالم فى االقتصادى النظام اسس 217عتيق ال عبدالرحمن إسماعيل

 سلم 1105التجويد  241المطلق منصور خالد

  الفقه أصول  سلم 3413(3)  280الوذيح آل سعيد فهد

   سلم 101االسالمية الثقافة الى المدخل 305عتيق ال عبدالرحمن إسماعيل

   سلم 101االسالمية الثقافة الى المدخل 313حبشان ال مرضي محمد فهد

   سلم 101االسالمية الثقافة الى المدخل 321الخرعان محمد ابراهيم عبدالمجيد

   سلم 101االسالمية الثقافة الى المدخل 329العرجاني فهاد عبدالهادي

   سلم 103االسالم فى االقتصادى النظام اسس 397المطلق منصور خالد

   ريض 4620المهنة اخالقيات 495محمد محمد عبدالحميد عبدالباسط

   عال 4321والمترجمات البرمجة لغات 499ابوالعال فهيم محمود احمد

  المقال كتابة  نجم 2320(1)  196خفاجه احمد فريد ايمن

   كيم 1010عامة كيمياء 41القحطاني سلطان فهد

   سلم 104االسالم فى السياسى النظام اسس 233الدوسرى وقيان عمار نايف

  القرآن علوم  سلم 2107(2)  262العرجاني فهاد عبدالهادي

  التحليلي التفسير  سلم 2110(2)  268المسعود ابراهيم طارق

 سلم 4306(6) عقيدة  297اللحيان عبدهللا محسن راشد

   سلم 104االسالم فى السياسى النظام اسس 409المسعود ابراهيم طارق

08:00 - 10:00

مقررات التالوة والحفظ ومشاريع التخرج واإلختبارات العملية يتم تحديد مواعيدها داخل األقسام

   االحد1441-04-18

10:00 - 12:00

  11/27/2019

1



شطر الطالب  

 هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 
كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

مقررات التالوة والحفظ ومشاريع التخرج واإلختبارات العملية يتم تحديد مواعيدها داخل األقسام

   نجم 4850األمريكي األدب 234حواري عامر محمد عمر

   نال 3520البيانات في التنقيب 76الغولي احمد سيف عابد

   عرب 101اللغوية المهارات 174الدريهم احمد عبدهللا سعد

  القرآن علوم  سلم 1106(1)  242المطلق منصور خالد

   عرب 101اللغوية المهارات 251الدريهم احمد عبدهللا سعد

   عرب 101اللغوية المهارات 391الدريهم احمد عبدهللا سعد

   عرب 220اللغوية المهارات 438الهزاع محمد حمد

   عرب 103العربي التحرير 267الهزاع محمد حمد

 سلم 3305(5) عقيدة  287اللحيان عبدهللا محسن راشد

   سلم 4410والحدود الجنايات فقه 296رشود آل عبدهللا راشد رياض

   عرب 103العربي التحرير 404الهزاع محمد حمد

   قان 4090الجوي القانون 477الدوسرى منصور ناصر بدر

   عرب 250عربي تحرير 490الهزاع محمد حمد

10:00 - 12:00

08:00 - 10:00

 االثنين1441-04-19

  11/27/2019
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شطر الطالب  

 هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 
كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

مقررات التالوة والحفظ ومشاريع التخرج واإلختبارات العملية يتم تحديد مواعيدها داخل األقسام

   ريض 1050التفاضل حساب 2صالح سليم محمد محمود

   هال 3761الحاسب شبكات نظم 56الغولي احمد سيف عابد

   نجم 3160التطبيقية اللغويات 218مشام عبدالقادر الجياللي عبدالرحمن

   سلم 2601النبوية السيرة 273الدوسرى وقيان عمار نايف

 ريض 142(1) الرياضيات  311السهلي عبدهللا مسعود عبدهللا

 ريض 142(1) الرياضيات  319الحرشان ابراهيم فهد انس

 ريض 142(1) الرياضيات  327الدوسري حمود عبدهللا

 ريض 142(1) الرياضيات  335الدوسري حمود عبدهللا

   مال 211الشركات مالية مبادىء 390النتيفات عبدالرحمن قينان محسن

   مال 321االستثمار أساسيات 395هللا فضل . ادم عبدالواحد

   مال 211الشركات مالية مبادىء 411الفكي حامد محمد كمال

   ريض 122الرياضيات مبادئ 421الدوسري حمود عبدهللا

   قان 3050الخاص العقوبات قانون 468الكبيرى معجب علي محمد

   قان 4160والعقاب اإلجرام علم 469الكبيرى معجب علي محمد

   عال 4600المتعددة الوسائط نظم تطوير 87الحربي فالح فهد رائد

   ريض 2240التحليلية والهندسة الجبر 121الحرشان ابراهيم فهد انس

   ريض 3320المتعدد والتكامل التفاضل حساب 142السهلي عبدهللا مسعود عبدهللا

  المجرد الجبر -ll4450 ريض  156المحمدي الشادلي عبدالوهاب

 نجم 1250(2) القواعد  200لبابنه خلف سليم علي

   نجم 3930لألعمال اإلنجليزية اللغة 227حواري عامر محمد عمر

   سلم 3408األسرة فقه 286رشود آل عبدهللا راشد رياض

   سلم 4211األسانيد دراسة 294المسعود ابراهيم طارق

   305 تسقالدولية األعمال إدارة 398منصور حمد احمد مصطفى

   دار 222-العامة العالقات 445القحطاني سعيد محمد عبدالرحمن

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

الثالثاء1441-04-20

  11/27/2019

3



شطر الطالب  

 هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 
كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

مقررات التالوة والحفظ ومشاريع التخرج واإلختبارات العملية يتم تحديد مواعيدها داخل األقسام

  الخطي الجبر -l2250 ريض  129علي ياسين فتحي منصور

   ريض 4530األمثلية طرق 168الدعيس سعيد سعيد فؤاد

   سلم 1108التفسير أصول 243الدوسري سعود عجب غانم

  المعامالت فقه  سلم 3407(2)  279الخرعان محمد ابراهيم عبدالمجيد

   قصد 102الكلي مباديءاالقتصاد 372ابراهيم محمد موسى احمديه

   قصد 102الكلي مباديءاالقتصاد 381ابراهيم محمد موسى احمديه

   ادر 491االستراتيجية األدارة 408عباس اديب عبدالباسط انس

   ثقف 251المهنة أخالقيات 448الشغاثرة عبدهللا محمد مبارك

   قان 4230الجنائي اإلجراءات قانون 479الكبيرى معجب علي محمد

   ريض 1060التكامل حساب 112السهلي عبدهللا مسعود عبدهللا

   ريض 3260الرياضية البرمجة 146الدعيس سعيد سعيد فؤاد

   نجم 11270 القراءة 183لبابنه خلف سليم علي

   نجم 3250شكسبير عصر نهاية حتى المسرحية 224حواري عامر محمد عمر

  الفقه أصول  سلم 2412(2)  266الدوسرى وقيان عمار نايف

   سلم 4409والوصية والوقف واألطعمة والنذور األيمان فقه 299اللحيان عبدهللا محسن راشد

 ريض 143(2) الرياضيات  342الدوسري غصين راكان

 ريض 143(2) الرياضيات  349الدوسري غصين راكان

 ريض 143(2) الرياضيات  356الحرشان ابراهيم فهد انس

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

االربعاء1441-04-21

  11/27/2019

4



شطر الطالب  

 هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 
كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

مقررات التالوة والحفظ ومشاريع التخرج واإلختبارات العملية يتم تحديد مواعيدها داخل األقسام

   عال 1101الحاسب اساسيات 8سعد احمد سعد الطاهر

   تقن 1400اآللي الحاسب مهارات 102الحربي فالح فهد رائد

   تقن 1400اآللي الحاسب مهارات 172الشريدة علي محمد

   نجم 3550عشر الثامن القرن في الرواية 219عبده ثابت سلطان خالد

  الحديث علوم  سلم 1203(2)  253رشود بن مبارك عبدهللا راشد

   تقن 1400اآللي الحاسب مهارات 258سعد احمد سعد الطاهر

   تقن 140الحاسب مهارات 306الحربي فالح فهد رائد

   تقن 140الحاسب مهارات 314موسى سعيد موسى مزمل

   تقن 140الحاسب مهارات 322سعد احمد سعد الطاهر

   تقن 140الحاسب مهارات 330الشريدة علي محمد

  الخطي الجبر  -ll3280 ريض  461المحمدي الشادلي عبدالوهاب

   حاسب 110االلي الحاسب مبادئ 417الشريدة علي محمد

   هال 2471التجميع ولغة الحاسب معمارية 44عايدي علي وليد

   عال 3801الحاسبات أمن 65موسى سعيد موسى مزمل

   فيز 22180- الرياضيات لطالب عامة فيزياء 124تنيبور موسى وداعه عوض

   نجم 2150االنجليزي األدب إلى مدخل 194عبدالمطلب علي محمد عبدالمطلب

   نجم 4180البحث طرائق 231عبدالمطلب علي محمد عبدالمطلب

   نفس 1202التربوي والتقويم القياس 293األسمري محمد ابراهيم

   حسب 103المالية المحاسبة مباديء 360الدين شهاب التوم يوسف الرسول حسب

   حسب 103المالية المحاسبة مباديء 367الدين شهاب التوم يوسف الرسول حسب

   ادر 320العمليات إدارة 400عباس اديب عبدالباسط انس

   قان 4200الجنائية السياسة 470الكبيرى معجب علي محمد

   حسب 103المالية المحاسبة مباديء 507الدين شهاب التوم يوسف الرسول حسب

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

  الخميس1441-04-22

  11/27/2019

5



شطر الطالب  

 هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 
كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

مقررات التالوة والحفظ ومشاريع التخرج واإلختبارات العملية يتم تحديد مواعيدها داخل األقسام

   نجم 1230والمحادثة االستماع مهارات 10الدوسري عبدهللا مفلح طارق

   نجم 1230والمحادثة االستماع مهارات 180الحقباني علي عبدهللا عبدالرحمن

   نجم 1290واالستماع المحادثة 185الدوسري مسفر شايع حسن

   نجم 3570العربية إلى االنجليزية من الترجمة 213صقر ال عبدهللا ناصر نوح

 163 نجمالكتابة  310الدوسري عبدهللا مفلح طارق

 163 نجمالكتابة  318الدوسري عبدهللا مفلح طارق

 163 نجمالكتابة  326الدوسري عبدهللا مفلح طارق

 163 نجمالكتابة  334الدوسري عبدهللا مفلح طارق

   مال 301المتقدمة الشركات مالية 393عباس اديب عبدالباسط انس

   هاب 3111والحاسب االنسان بين التفاعل 498الحربي فالح فهد رائد

   سلم 102المجتمع وبناء االسالم 123المطلق منصور خالد

   سلم 102المجتمع وبناء االسالم 195حبشان ال مرضي محمد فهد

   نجم 3140االجتماعي اللغة علم 225الدوسري عبدهللا مفلح طارق

 سلم 2205(2) حديث  263العرجاني فهاد عبدالهادي

   سلم 3414الفقهية القواعد 292اللحيان عبدهللا محسن راشد

   سلم 102المجتمع وبناء االسالم 359الوذيح آل سعيد فهد

   سلم 102المجتمع وبناء االسالم 366رشود بن مبارك عبدهللا راشد

   دار 112االعمال ادرة مبادئ 423الشغاثرة عبدهللا محمد مبارك

   قان 4210للبحار الدولي القانون 480الدوسرى منصور ناصر بدر

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

   السبت 1441-04-24

  11/27/2019

6



شطر الطالب  

 هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 
كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

مقررات التالوة والحفظ ومشاريع التخرج واإلختبارات العملية يتم تحديد مواعيدها داخل األقسام

   عال 1111المتقطعة الرياضيات 29موسى سعيد موسى مزمل

   احص 2040اإلحصائية الطرق 126علي ياسين فتحي منصور

 نجم 2260الصوتيات  211عبدالمطلب علي محمد عبدالمطلب

   سلم 1201التحليلي الحديث علم الى مدخل 247الدوسري سعود عجب غانم

  الفقه أصول  سلم 1411(1)  256الدوسرى وقيان عمار نايف

 سلم 3304(4) عقيدة  282الدوسرى وقيان عمار نايف

   حسب 104اإلدارية المحاسبة مباديء 377اسماعيل ادم يوسف احمد

   حسب 104اإلدارية المحاسبة مباديء 384اسماعيل ادم يوسف احمد

   عمل 201األعمال في مقدمة 471الدوسرى منصور ناصر بدر

   ريض 4560المتماسك الجسم ديناميكا 505محمد محمد عبدالحميد عبدالباسط

  المحاسبة مبادئ  حسب 110(1)  419الفكي حامد محمد كمال

   عال 3401الخوارزميات وتصميم تحليل 64عايدي علي وليد

  عادية تفاضلية معادالت  -ll3340 ريض  144الهقيان محمد كامل محمد

   نجم 11280 - الكتابة 187الحقباني علي عبدهللا عبدالرحمن

   نجم 3650عشر السابع القرن نهاية حتى الشعر 220عبده ثابت سلطان خالد

 سلم 2206(3) حديث  269اليوسف عبدهللا علي

   سلم 3602واالحتساب الدعوة 290اللحيان عبدهللا محسن راشد

   نهج 140والبحث والتفكير التعلم مهارات 338النتيفات فهد محمد

   نهج 140والبحث والتفكير التعلم مهارات 345الدوسري مبارك عويس محمد

   نهج 140والبحث والتفكير التعلم مهارات 352الدوسري مبارك عويس محمد

   مال 231والتأمين الخطر إدارة أساسيات 394الدوسري معجب حمد سالم

   دار 254االنجليزية باللغة مكتبية أعمال 439القحطاني سعيد محمد عبدالرحمن

   احص 2010واالحتماالت اإلحصاء مبادئ 481الدعيس سعيد سعيد فؤاد

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

   االحد 1441-04-25

  11/27/2019
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شطر الطالب  

 هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 
كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

مقررات التالوة والحفظ ومشاريع التخرج واإلختبارات العملية يتم تحديد مواعيدها داخل األقسام

   نجم 1210القراءة مهارات 4الحارثي سعد سعيد عبدهللا

   عال 2311البيانات تراكيب 50بنعمار مهدي لسعد

   عال 3001والمهنية األخالقية الممارسات 57الحجاج سالم الهادي محمد

   احص 3280احصائية حزم 140الحرشان ابراهيم فهد انس

   نجم 1210القراءة مهارات 176مشام عبدالقادر الجياللي عبدالرحمن

   نجم 3560المعاني علم 216خفاجه احمد فريد ايمن

   نجم 1210القراءة مهارات 239الحارثي سعد سعيد عبدهللا

 سلم 3208(5) حديث  289المسعود ابراهيم طارق

 161 نجمالقواعد  308الحارثي سعد سعيد عبدهللا

 161 نجمالقواعد  324الحارثي سعد سعيد عبدهللا

 161 نجمالقواعد  316الحارثي سعد سعيد عبدهللا

 161 نجمالقواعد  332الحارثي سعد سعيد عبدهللا

   دار 1152 والسكرتارية المكاتب اعمال 435القحطاني سعيد محمد عبدالرحمن

   ادر 231اإلدارة علم 387الدوسري معجب حمد سالم

   حسب 217ـ1ـ المتوسطة المحاسبة 414علي يوسف صالح محمد

 نجل 112-قواعد  427عبده ثابت سلطان خالد

   ريض 2311التفاضل حساب تطبيقات و الالنهائية المتسلسالت 119علي ياسين فتحي منصور

   ريض 4360الجزئية التفاضلية المعادالت في مقدمة 162السهلي عبدهللا مسعود عبدهللا

   قصد 101الجزئي االقتصاد مباديء 358الجميل علي سليمان احمد

   قصد 101الجزئي االقتصاد مباديء 365الجميل علي سليمان احمد

   نجم 2160االنجليزية اللغة إلى مدخل 199حامد الهادي الكريم عوض الصديق

   نجم 4760الحاسب باستخدام اللغة تعلم 228حامد الهادي الكريم عوض الصديق

   نهج 1102العامة التدريس استراتيجيات 284النتيفات فهد محمد

   سلم 4209الموضوعي الحديث 295المسعود ابراهيم طارق

   دار 255التنظيمي السلوك 493القحطاني سعيد محمد عبدالرحمن

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

 االثنين 1441-04-26

  11/27/2019
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شطر الطالب  

 هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 
كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

مقررات التالوة والحفظ ومشاريع التخرج واإلختبارات العملية يتم تحديد مواعيدها داخل األقسام

   هال 1111المنطقي التصميم 24الغولي احمد سيف عابد

   عال 4990المشاريع إدارة 78سعد احمد سعد الطاهر

  إكتوارية رياضيات  - I2321 ريض  133الهقيان محمد كامل محمد

   فيز 23150- التقليدية الميكانيكا 164تنيبور موسى وداعه عوض

 نجم 2270الترجمة  203الدوسري مسفر شايع حسن

   نجم 4150اللغة في خاصة موضوعات 238عمر محمد الخير عبدهللا

 سلم 1204(1) حديث  257الدوسري سفر عايض سرحان

 سلم 4415الفرائض  298المواش ناصر محمد

   نما 201اإلدارية المعلومات نظم 375هللا فضل . ادم عبدالواحد

   نما 201اإلدارية المعلومات نظم 382هللا فضل . ادم عبدالواحد

   قان 4050واإلفالس التجارية األوراق 473الدوسرى منصور ناصر بدر

   عال 2401الحسابية النظرية 39ابوالعال فهيم محمود احمد

   ريض 3350المتجهات تحليل 150الهقيان محمد كامل محمد

   نجم 3670االنجليزية إلى العربية من الترجمة 221الحقباني علي عبدهللا عبدالرحمن

   سلم 2308والنحل الملل 272المطلق منصور خالد

   165 نجموالمحادثة االستماع 339الدوسري مسفر شايع حسن

   165 نجموالمحادثة االستماع 346الدوسري مسفر شايع حسن

   165 نجموالمحادثة االستماع 353الدوسري مسفر شايع حسن

   ادر 215لألعمال القانونية البيئة 386حبشان ال فهد مرضي عبدالحكيم

   ادر 215لألعمال القانونية البيئة 413الفكي حامد محمد كمال

   نجل 111-ومحادثة استماع 426حواري عامر محمد عمر

   دار 220اإلدارة في الحاسب تطبيقات 441الشغاثرة عبدهللا محمد مبارك

   قان 4220والشخصي العيني الضمان أحكام 478الدوسرى منصور ناصر بدر

10:00 - 12:00

08:00 - 10:00

الثالثاء 1441-04-27

  11/27/2019
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شطر الطالب  

 هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 
كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

مقررات التالوة والحفظ ومشاريع التخرج واإلختبارات العملية يتم تحديد مواعيدها داخل األقسام

   نجم 1220الكتابة مهارات 6حماله ابو محمد بنعيسى محمد

  عادية تفاضلية معادالت  -l3330 ريض  138محمد محمد عبدالحميد عبدالباسط

   نجم 1220الكتابة مهارات 178حماله ابو محمد بنعيسى محمد

   نجم 1220الكتابة مهارات 249حماله ابو محمد بنعيسى محمد

  المعامالت فقه  سلم 3406(1)  283المسعود ابراهيم طارق

 162 نجمالقراءة  309مشام عبدالقادر الجياللي عبدالرحمن

 162 نجمالقراءة  317مشام عبدالقادر الجياللي عبدالرحمن

 162 نجمالقراءة  325مشام عبدالقادر الجياللي عبدالرحمن

 162 نجمالقراءة  333مشام عبدالقادر الجياللي عبدالرحمن

   مال 413األصول تقييم 406عباس اديب عبدالباسط انس

   نجل 110-وكتابة قراءة 425حواري عامر محمد عمر

   نال 2511البيانات قواعد نظم اساسيات 483بنعمار مهدي لسعد

   ريض 4430التوبولوجي في مقدمة 158المحمدي الشادلي عبدالوهاب

   نجم 2170الترجمة إلى مدخل 198عبدالمطلب علي محمد عبدالمطلب

   نجم 4120والبرجماتية األسلوب 232عمر محمد الخير عبدهللا

  الحديث علوم  سلم 1202(1)  244الخرعان محمد ابراهيم عبدالمجيد

  الموضوعي التفسير  سلم 4113(2)  301الدوسري سعود عجب غانم

   ادر 201األعمال في مقدمة 363الحمدي حسين محمد فؤاد

   ادر 201األعمال في مقدمة 370الحمدي حسين محمد فؤاد

   مال 411الشركات تقييم 401منصور حمد احمد مصطفى

   قان 4070الفقه أصول 475الدوسرى منصور ناصر بدر

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

االربعاء 1441-04-28

  11/27/2019
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شطر الطالب  

 هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 
كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

مقررات التالوة والحفظ ومشاريع التخرج واإلختبارات العملية يتم تحديد مواعيدها داخل األقسام

   عال 11301 الحاسب برمجة 26ابوالعال فهيم محمود احمد

   هاب 4140المتقدمة البرمجيات هندسة 85الحجاج سالم الهادي محمد

  المجرد الجبر  -I2450 ريض  134الهقيان محمد كامل محمد

   نجم 4280المهنة أخالقيات 236الحقباني علي عبدهللا عبدالرحمن

  العبادات فقه  سلم 2404(3)  265المسعود ابراهيم طارق

   امب 223البشرية الموارد إدارة 376الشغاثرة عبدهللا محمد مبارك

   امب 223البشرية الموارد إدارة 380النتيفات عبدالرحمن قينان محسن

  المقال كتابة  نجم 2420(2)  458لبابنه خلف سليم علي

   عال 22301 الحاسب برمجة 36الحجاج سالم الهادي محمد

   عال 3701التشغيل نظم 58عايدي علي وليد

  الحقيقي التحليل  -l3460 ريض  148عرار شحاده مصطفى مراد

   علم 1400االتصال مهارات 248النتيفات عبدالرحمن قينان محسن

  العبادات فقه  سلم 2405(4)  271الدوسري سعود عجب غانم

  العربي النحو  عرب 3211(1)  285الهزاع محمد حمد

   مال 323المالية والمؤسسات األسواق 396الدوسري معجب حمد سالم

   دار 2223 والسكرتارية المكاتب أعمال 443حبشان ال فهد مرضي عبدالحكيم

   140 علماالتصال مهارات 463الفكي حامد محمد كمال

   140 علماالتصال مهارات 464الشغاثرة عبدهللا محمد مبارك

   140 علماالتصال مهارات 465القحطاني سعيد محمد عبدالرحمن

   قان 4080القانوني التدريب 476الدوسرى منصور ناصر بدر

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

  الخميس 1441-04-29

  11/27/2019
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شطر الطالب  

 هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 
كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

مقررات التالوة والحفظ ومشاريع التخرج واإلختبارات العملية يتم تحديد مواعيدها داخل األقسام

   نجم 2250اإلنجليزي األدب تاريخ 202حواري عامر محمد عمر

   نجم 4860والصرف النحو علم 235حامد الهادي الكريم عوض الصديق

   سلم 3309المعاصرة والتيارات المذاهب 288العرجاني فهاد عبدالهادي

   دار 213-االدارية التقارير اعداد 491القحطاني سعيد محمد عبدالرحمن

  عامة فيزياء  (I)1010 فيز  12ابوصافي احمد يوسف عاصم

  التحليلي التفسير  سلم 2109(1)  261رشود بن مبارك عبدهللا راشد

   وسل 1201واالتصال التعليم تقنيات 274دحيم آل عبدالرحمن مسفر بريكان

  األعمال في اإلحصاء  ادر 110(1)  362منصور حمد احمد مصطفى

  األعمال في اإلحصاء  ادر 110(1)  369منصور حمد احمد مصطفى

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

   السبت 1441-05-02

  11/27/2019
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شطر الطالب  

 هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 
كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

مقررات التالوة والحفظ ومشاريع التخرج واإلختبارات العملية يتم تحديد مواعيدها داخل األقسام

   ريض 3370العددي التحليل 136محمد محمد عبدالحميد عبدالباسط

   نجم 4130اللغة اكتساب 212عبدالمطلب علي محمد عبدالمطلب

 سلم 1302(2) عقيدة  254الدوسري سفر عايض سرحان

  التحليلي التفسير  سلم 3111(3)  277رشود بن مبارك عبدهللا راشد

   حسب 232التكاليف محاسبة 416علي يوسف صالح محمد

   221 امبالتنظيمي السلوك 466النتيفات عبدالرحمن قينان محسن

   عال 3601الحاسوبي الرسوم 67موسى سعيد موسى مزمل

   ريض 2301الريضية للمسائل المرئية البرمجة) حاسوبية رياضيات 117علي ياسين فتحي منصور

 احص 2150(1) احتمال  160الدعيس سعيد سعيد فؤاد

   نجم 11140- القواعد 190صقر ال عبدهللا ناصر نوح

   نجم 2310المتقدمة القراءة 191خفاجه احمد فريد ايمن

 سلم 1301(1) عقيدة  245الوذيح آل سعيد فهد

 سلم 2303(3) عقيدة  270اليوسف عبدهللا علي

   نهج 1105الخاصة التدريس استراتيجيات 302النتيفات فهد محمد

   امب 201األعمال إدارة في عامة مفاهيم 364حبشان ال فهد مرضي عبدالحكيم

   امب 201األعمال إدارة في عامة مفاهيم 371حبشان ال فهد مرضي عبدالحكيم

   311 امباألعمال أخالقيات 467حرشان ال ابراهيم حمد ايمن

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

   االحد 1441-05-03

  11/27/2019
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شطر الطالب  

 هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 
كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

مقررات التالوة والحفظ ومشاريع التخرج واإلختبارات العملية يتم تحديد مواعيدها داخل األقسام

 ريض 2290الميكانيكا  131صالح سليم محمد محمود

 نجم 2430المحادثة  208حامد الهادي الكريم عوض الصديق

   سلم 3210النبوي الحديث تخريج 281اليوسف عبدهللا علي

  األعمال في اإلحصاء  ادر 113(2)  374الجميل علي سليمان احمد

  األعمال في اإلحصاء  ادر 113(2)  383الجميل علي سليمان احمد

   ادر 212األعمال في التنبؤ 388علي يوسف صالح محمد

   ادر 212األعمال في التنبؤ 412الفكي حامد محمد كمال

   ريض 3510رياضية حزم 152الهقيان محمد كامل محمد

 نجم 1930المفردات  189لبابنه خلف سليم علي

  العبادات فقه  سلم 2403(2)  264الخرعان محمد ابراهيم عبدالمجيد

   166 نجماألعمال ادارة في قراءات 340عبده ثابت سلطان خالد

   166 نجماألعمال ادارة في قراءات 347عبده ثابت سلطان خالد

   166 نجماألعمال ادارة في قراءات 354عبده ثابت سلطان خالد

   مال 415الدولية الشركات مالية 407الحمدي حسين محمد فؤاد

   دار 214-االدارية المعلومات نظم 492الشغاثرة عبدهللا محمد مبارك

   نجل 120-متخصصة قراءة 437لبابنه خلف سليم علي

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

 االثنين 1441-05-04

  11/27/2019
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شطر الطالب  

 هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 
كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

مقررات التالوة والحفظ ومشاريع التخرج واإلختبارات العملية يتم تحديد مواعيدها داخل األقسام

  العبادات فقه  سلم 1402(1)  255المواش ناصر محمد

 سلم 3207(4) حديث  278الخرعان محمد ابراهيم عبدالمجيد

   تسق 201التسويق مباديء 373حرشان ال ابراهيم حمد ايمن

   تسق 201التسويق مباديء 379حرشان ال ابراهيم حمد ايمن

   ريض 3270األعداد نظرية 154عرار شحاده مصطفى مراد

   سلم 1401الفقه علم إلى المدخل 246الدوسري سفر عايض سرحان

   أدر 1102التربوي والتخطيط اإلدارة 304دحيم آل ظافر هذال فهد

   167 نجماألعمال إدارة في الكتابة 341صقر ال عبدهللا ناصر نوح

   167 نجماألعمال إدارة في الكتابة 348صقر ال عبدهللا ناصر نوح

   نفس  1203العلمي البحث مناهج 246الدوسري مبارك عويس محمد

   167 نجماألعمال إدارة في الكتابة 355صقر ال عبدهللا ناصر نوح

   مال 341العقاري االستثمار اساسيات 399ابراهيم محمد موسى احمديه

10:00 - 12:00

08:00 - 10:00

الثالثاء 1441-05-05

  11/27/2019

15


