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

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

   سلم 101االسالمية الثقافة الى المدخل 57الدوسرى تميم دخيل موضى

   ريض 4530األمثلية طرق 89صقر ال مزيد مالك

   سلم 101االسالمية الثقافة الى المدخل 95زعير ال سعيد غدير

   سلم 101االسالمية الثقافة الى المدخل 124الدوسرى تميم دخيل موضى

 سلم 1105التجويد  144قاسم ال محمد منيرة

  الشعر وموسيقا العروض  عرب 2902(2)  184مغيرة ال سعود نهالء

   سلم 103االسالم فى االقتصادى النظام اسس 199رضوان علي ابراهيم فاطمه

   سلم 103االسالم فى االقتصادى النظام اسس 218رضوان علي ابراهيم فاطمه

   نال 3520البيانات في التنقيب 275العبيد الطيب عبدهللا رفقه

   سلم 103االسالم فى االقتصادى النظام اسس 280رضوان علي ابراهيم فاطمه

   سلم 103االسالم فى االقتصادى النظام اسس 481المثقال منفي احمد فكرات

   سلم 103االسالم فى االقتصادى النظام اسس 306رضوان علي ابراهيم فاطمه

   سلم 3408األسرة فقه 399المثقال منفي احمد فكرات

   سلم 101االسالمية الثقافة الى المدخل 587الدوسرى تميم دخيل موضى

 سلم 1105التجويد  605عبيد آل صالح نوره

   سلم 102المجتمع وبناء االسالم 26الحسين عبدالكريم تركي الزهره

   سلم 102المجتمع وبناء االسالم 132رضوان علي ابراهيم فاطمه

   سلم 102المجتمع وبناء االسالم 149الحسين عبدالكريم تركي الزهره

   هال 2471التجميع ولغة الحاسب معمارية 177العبيد الطيب عبدهللا رفقه

   سلم 4253والمواريث الفرائض فقه 178المبرد عبدالرحمن عبدالعزيز ابتهال

  األدبية النصوص  عرب 3703(3)  205مغيرة ال سعود نهالء

   سلم 102المجتمع وبناء االسالم 238الحسين عبدالكريم تركي الزهره

   عرب 427الخطاب تحليل 243محمد ابراهيم فتحي محمد غاده

   سلم 102المجتمع وبناء االسالم 296الحسين عبدالكريم تركي الزهره

 سلم 2205(2) حديث  377عاتي آل بنيان محمد أشواق

 سلم 4415الفرائض  411عاتي آل مبارك دانية

   عرب 3503القديم العربي النثر 447الدوسري مبارك ظافر بتالء

   سلم 4253والمواريث الفرائض فقه 504الحسين عبدالكريم تركي الزهره

 سلم 2205(2) حديث  518المثقال منفي احمد فكرات

  والتجويد الكريم القرآن  سلم 3343(4) 523الدوسرى تميم دخيل موضى

   االحد1441-04-18

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

مقررات التالوة والحفظ ومشاريع التخرج واإلختبارات العملية يتم تحديد مواعيدها داخل األقسام
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شطر الطالبات كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

   عرب 101اللغوية المهارات 51الدوسري ابراهيم غزالن

   عرب 101اللغوية المهارات 123مغيرة ال سعود نهالء

  القرآن علوم  سلم 1106(1)  148ابراهيم بابكر حسن سعاد

   عرب 2102العرب عند اللغوي البحث 181التوم بابكر برعي ماجده

   عرب 101اللغوية المهارات 182الردعان عبدهللا منيرة

  الحديث العربي الشعر  عرب 417(2)  232محمد ابراهيم فتحي محمد غاده

   عال 4300المترجمات بناء 299العبيد الطيب عبدهللا رفقه

   سلم 4410والحدود الجنايات فقه 409عاتي آل مبارك دانية

   عرب 220اللغوية المهارات 440القرون أحمد منيره

   عرب 101اللغوية المهارات 465القرون أحمد منيره

   نهج 1102العامة التدريس استراتيجيات 493النجار احمد كمال فاطمه

  القرآن علوم  سلم 1106(1)  606عبيد آل صالح نوره

   عرب 103العربي التحرير 19محمد عمر ادم محاسن

   عرب 103العربي التحرير 88الدوسري ابراهيم غزالن

   عرب 103العربي التحرير 185السبيعي سعد مي

   عرب 301العلمي البحث مناهج 216مغيرة ال سعود نهالء

   عرب 103العربي التحرير 249الردعان عبدهللا منيرة

   نجم 3930لألعمال اإلنجليزية اللغة 338ابراهيم محجوب علي كوثر

   عرب 103العربي التحرير 381التوم بابكر برعي ماجده

   سلم 3602واالحتساب الدعوة 403عاتي آل بنيان محمد أشواق

 عرب 2623(2) النحو  531التوم بابكر برعي ماجده

 االثنين1441-04-19

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00
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شطر الطالبات كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

   ريض 1050التفاضل حساب 4ماجد ال راشد محمد ريم

   ترف 201نموها ومراحل االطفال رسوم 65احمد حاج الحسن عبدالرحمن زينب

   عرب 3103المعاجم علم 197الحقباني محمد صفاء

   هال 3761الحاسب شبكات نظم 206الغولي احمد سيف عابد

   نجم 3160التطبيقية اللغويات 281احمد عمر احمد بتول

   سلم 2601النبوية السيرة 387المثقال منفي احمد فكرات

  المعامالت فقه  سلم 3406(1)  489قاسم ال محمد منيرة

  القرآن علوم  سلم 2107(2)  376ابراهيم بابكر حسن سعاد

 نجل 112-قواعد  495لحيان ال شايع نهى

 نجل 112-قواعد  501البشر سفران ابراهيم منى

   سلم 4473النبوية السيرة فقه 507الحمدان مبخوت محمد منى

   ريض 1050التفاضل حساب 538صقر ال مزيد مالك

   ريض 1050التفاضل حساب 540محيميد ال عبدالهادي هياء

   روض 100األطفال رياض في مدخل 29شامه محمد عبدالمطلب نهاد

  المجرد الجبر -ll4450 ريض  73عبدالكريم حسين محمد اميره

 عرب 2101اللسانيات  166الحقباني محمد صفاء

   عال 3801الحاسبات أمن 227خوجلي محمد احمد محمد اشراقه

  الحديث العربي الشعر  عرب 413(1)  228الدوسري محمد هديب عجيبة

 نجم 1250(2) القواعد  248ابراهيم محجوب علي كوثر

   ريض 2240التحليلية والهندسة الجبر 290صقر ال احمد مفلح اميره

   عال 4800الحاسبات أمن 316الغريض أحمد طارق عهود

   ريض 3320المتعدد والتكامل التفاضل حساب 346صقر ال احمد مفلح اميره

 سلم 3208(5) حديث  402المثقال منفي احمد فكرات

   سوق 154-الخدمات تسويق 436القاطري فتحي آمنه

   حاسب 1203التشغيل نظم 458الحامد نشاط خلود

   حاسب 2303المعلومات امن مبادئ 470الفضلي مفلح حمد بشائر

الثالثاء1441-04-20

10:00 - 12:00

08:00 - 10:00
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شطر الطالبات كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

   ريض 2220الحاسب لطالب الخطي الجبر 134الخرعان أحمد منيرة

   سلم 1108التفسير أصول 604ابراهيم بابكر حسن سعاد

   سلم 1108التفسير أصول 152محمد عبدهللا عوض غاده

 عرب 2205(3) النحو  183الدوسري محمد هديب عجيبة

   عال 4990المشاريع إدارة 282الغريض أحمد طارق عهود

  الخطي الجبر -l2250 ريض  313يونس علي محمود سماح

   نجم 4150اللغة في خاصة موضوعات 359الوكيل محمد عوض منال

  الفقه أصول  سلم 1411(1)  370عقيلي علي محمد فريده

  المعامالت فقه  سلم 3407(2)  392عاتي آل مبارك دانية

   حاسب 2301المتنقلة االجهزة تطبيقات 467القحطاني مسفر حمد ساره

   حاسب 2401والتبديل التوجيه 476الصخابره جفين محمد انوار

  والتجويد الكريم القرآن  سلم 3333(3)  526محمد عبدهللا عوض غاده

   ترب 101األسالمية التربية أصول 15يوسف الفضل بشير انعام

   ريض 1060التكامل حساب 63خضير آل راشد مشاعل

   نجم 11270 القراءة 138عيساوي عبدهللا محمد هللا هبة

 عرب 1203(1) النحو  140التوم بابكر برعي ماجده

   عرب 323القديم العربي النقد 214محمد عمر ادم محاسن

   نجم 3250شكسبير عصر نهاية حتى المسرحية 297الحصان ناصر نداء

   ريض 3260الرياضية البرمجة 355الرزامي محمد يحى افراح

  التحليلي التفسير  سلم 2110(2)  382الحسين عبدالكريم تركي الزهره

   سلم 4409والوصية والوقف واألطعمة والنذور األيمان فقه 412عاتي آل مبارك دانية

   احص 150االحصاء مبادئ 433الخرعان أحمد منيرة

 عرب 2613(1) النحو  532السبيعي سعد مي

10:00 - 12:00

االربعاء 1441-04-21

08:00 - 10:00
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شطر الطالبات كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

   عال 3001والمهنية األخالقية الممارسات 208السيد خليل عبده اماني

   عال 1101الحاسب اساسيات 21الحامد نشاط خلود

   تقن 1400اآللي الحاسب مهارات 34الفضلي مفلح حمد بشائر

   نفس 221التربوي النفس علم 67يوسف الفضل بشير انعام

   تقن 1400اآللي الحاسب مهارات 91الصخابره جفين محمد انوار

   تقن 1400اآللي الحاسب مهارات 118الصخابره جفين محمد انوار

 عرب 3206(4) النحو  201الردعان عبدهللا منيرة

   نجم 2250اإلنجليزي األدب تاريخ 250ريشنا باالك. ديفان. جيتا

   نجم 3550عشر الثامن القرن في الرواية 285ريشنا باالك. ديفان. جيتا

   عال 3000المهنية والممارسات المهارات 324الغريض أحمد طارق عهود

  الخطي الجبر  -ll3280 ريض  336عطية محمد عطية شاديه

   تقن 1400اآللي الحاسب مهارات 372العمار محمد روابي

  الفقه أصول  سلم 3413(3)  393عقيلي علي محمد فريده

  447نهى شايع ال لحياننجل 110-وكتابة قراءة

   نجل 110-وكتابة قراءة 424البشر سفران ابراهيم منى

   نهج 4853عامة مناهج 510احمد حاج الحسن عبدالرحمن زينب

   نهج 4853عامة مناهج 597النجار احمد كمال فاطمه

  عامة فيزياء  (I)1010 فيز  47سعده البهي محمود منى

 عرب 2204(2) النحو  174الحقباني محمد صفاء

  الحديث العربي النثر  عرب 414(1)  226الدوسري ابراهيم غزالن

   نجم 2150االنجليزي األدب إلى مدخل 236صقر آل مزيد رشاء

   عال 4731النظم وادارة برمجة 253السيد خليل عبده اماني

   فيز 22180- الرياضيات لطالب عامة فيزياء 300الدوسري مبارك فهد ايمان

   نجم 4180البحث طرائق 345الوكيل محمد عوض منال

 سلم 4306(6) عقيدة  410الدوسرى تميم دخيل موضى

   سوق 225المستهلك سلوك 438القاطري فتحي آمنه

   حاسب 1201متخصصة قراءة 460علي شيخ شيخ ريشما

   روض 110اإلسالم في الطفل 486السلمان احمد محمود عائده

   نجل 120-متخصصة قراءة 496الشغيثري سعد مزيد اشواق

   نجم 4180البحث طرائق 622ريشنا باالك. ديفان. جيتا

08:00 - 10:00

  الخميس 1441-04-22

10:00 - 12:00
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شطر الطالبات كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

   ريض 4420الدالي التحليل في مقدمة 86عطية محمد عطية شاديه

   عال 1111المتقطعة الرياضيات 121موسى سعيد موسى مزمل

   سلم 1201التحليلي الحديث علم الى مدخل 168المثقال منفي احمد فكرات

 عرب 2303(3) الصرف  186المحمسة سالم منيرة

   عرب 423الحديث االدبي النقد 234محمد ابراهيم فتحي محمد غاده

 نجم 2260الصوتيات  269صقر آل مزيد أمجاد

   نجم 4130اللغة اكتساب 270عيساوي عبدهللا محمد هللا هبة

   احص 2040اإلحصائية الطرق 302الرزامي محمد يحى افراح

   نال 3620البيانات قواعد وتطبيق تصميم 311السيد خليل عبده اماني

   نجم 4860والصرف النحو علم 353الشغيثري سعد مزيد اشواق

 سلم 3304(4) عقيدة  395الدوسرى تميم دخيل موضى

   حاسب 2302الشبكات ادارة 463بنكريم . معمر لبنى

   حاسب 2402الشبكات وصيانة تركيب 478القحطاني مسفر حمد ساره

   نجل 111-ومحادثة استماع 494الحصان ناصر نداء

   نجل 111-ومحادثة استماع 500كليب ال مبارك عويس رفعة

   سلم 1201التحليلي الحديث علم الى مدخل 603عبيد آل صالح نوره

   وسل 241واالتصال التعليم تقنيات 76السلمان احمد محمود عائده

   نفس 102التفكير مهارات  تنمية 20شامه محمد عبدالمطلب نهاد

   نجم 11280 - الكتابة 150الردعان محمد سالم ساره

   عال 2401الحسابية النظرية 160خوجلي محمد احمد محمد اشراقه

   عرب 3804االستماع مهارات 207مغيرة ال سعود نهالء

   عال 3401الخوارزميات وتصميم تحليل 223عايدي علي وليد

   نجم 3650عشر السابع القرن نهاية حتى الشعر 292الحصان ناصر نداء

  عادية تفاضلية معادالت  -l3330 ريض  327يونس علي محمود سماح

  عادية تفاضلية معادالت  -ll3340 ريض  351عبدالكريم حسين محمد اميره

  التحليلي التفسير  سلم 2109(1)  375محمد عبدهللا عوض غاده

 سلم 2206(3) حديث  383الحمدان مبخوت محمد منى

  العربي النحو  عرب 3211(1)  398مغيرة ال سعود نهالء

   حاسب 1204الحاسب صيانة 456سليمان آل ناصر نمشة

   سوق 226التسويق في الحاسب وتقنية تطبيقات 498القاطري فتحي آمنه

  العربي النحو  عرب 3211(1)  608السبيعي سعد مي

 عرب 1301(1) الصرف  147القرون أحمد منيره

   االحد1441-04-25

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00
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شطر الطالبات كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

   نجم 1210القراءة مهارات 13لحيان ال شايع نهى

   نجم 1210القراءة مهارات 36الرشود فواز عبدهللا لما

   نجم 1210القراءة مهارات 97كليب ال مبارك عويس رفعة

   نجم 1210القراءة مهارات 125ريشنا باالك. ديفان. جيتا

   نجم 1210القراءة مهارات 137ابراهيم محجوب علي كوثر

   عال 2311البيانات تراكيب 193الصياح أحمد صبحي دعاء

 عرب 3304(4) الصرف  198التوم بابكر برعي ماجده

   نجم 3560المعاني علم 279عيساوي عبدهللا محمد هللا هبة

  المجرد الجبر  -I2450 ريض  321المواش مبارك محمد وعد

   حاسب 110االلي الحاسب مبادئ 420الصخابرة خريزان هند

   حاسب 1101المعلومات وتقنية الحاسب مهارات 450سليمان آل ناصر نمشة

   سلم 4353القرآن علوم 508ابراهيم بابكر حسن سعاد

   نجم 1210القراءة مهارات 599قرون ال احمد أميره

   روض 331الطفولة مشكالت 68شامه محمد عبدالمطلب نهاد

   سوق 222-البيع عمليات إدارة 437الدوسري برجس ريم

   نفس 113التربوي البحث مباديء 33السلمان احمد محمود عائده

   ريض 4360الجزئية التفاضلية المعادالت في مقدمة 82يونس علي محمود سماح

 عرب 3302(2) الصرف  167المحمسة سالم منيرة

   عرب 415السعودي االدب 221المحمسة سالم منيرة

   نجم 2160االنجليزية اللغة إلى مدخل 247كليب ال مبارك عويس رفعة

   عال 4311المتقدمة البرمجة 257علي شيخ شيخ ريشما

   ريض 2311التفاضل حساب تطبيقات و الالنهائية المتسلسالت 283سليمان ادريس علي روضة

   نجم 4760الحاسب باستخدام اللغة تعلم 339الوكيل محمد عوض منال

   نفس 1202التربوي والتقويم القياس 405بعيبن لحرش عزيز نادية

   نجم 4760الحاسب باستخدام اللغة تعلم 619احمد عمر احمد بتول

10:00 - 12:00

 االثنين1441-04-26

08:00 - 10:00

  7

12/1/2019  



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

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

   فيز 23150- التقليدية الميكانيكا 84سعده البهي محمود منى

   هال 1111المنطقي التصميم 107الغولي احمد سيف عابد

  المعاني علم  عرب 2402(2)  176القرون أحمد منيره

  القديم العربي الشعر  عرب 2502(2)  187ابوالحسن عبدالماجد علي سعاد

 عرب 426(2) اللسانيات  237التوم بابكر برعي ماجده

 نجم 2270الترجمة  251صقر آل مزيد رشاء

  إكتوارية رياضيات  - I2321 ريض  320سليمان ادريس علي روضة

   احص 3280احصائية حزم 332الرزامي محمد يحى افراح

 سلم 1204(1) حديث  371الحمدان مبخوت محمد منى

 سلم 3207(4) حديث  391الحمدان مبخوت محمد منى

  األدبية النصوص  عرب 2702(2)  441الدوسري مبارك ظافر بتالء

   حاسب 2403الحاسوبية الجنائية األدلة 474العمار محمد روابي

 سلم 1204(1) حديث  521المثقال منفي احمد فكرات

   نفس 3753النفسية الصحة 529احمد حاج الحسن عبدالرحمن زينب

  1 -النمو نفس علم  نفس 111-  16شامه محمد عبدالمطلب نهاد

  المعاني علم  عرب 1401(1)  111محمد عمر ادم محاسن

   نجم 1290واالستماع المحادثة 145ابراهيم محجوب علي كوثر

   عرب 337نحوية تطبيقات 212المحمسة سالم منيرة

   عال 4600المتعددة الوسائط نظم تطوير 307العبيد الطيب عبدهللا رفقه

   سلم 2308والنحل الملل 386رضوان علي ابراهيم فاطمه

   قصد 151الجزئي االقتصاد مبادئ 429القاطري فتحي آمنه

   نجم 1604العلمية للتخصصات االنجليزية اللغة 516الردعان عبدهللا ندى

الثالثاء1441-04-27

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00
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شطر الطالبات كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

   نجم 1220الكتابة مهارات 27الدوسري عبدهللا مها

   روض 236لعب نفس علم 71احمد حاج الحسن عبدالرحمن زينب

   عرب 1202النحو إلى مدخل 101المحمسة سالم منيرة

   نجم 1220الكتابة مهارات 112ابراهيم محجوب علي كوثر

   نجم 1220الكتابة مهارات 127الوكيل محمد عوض منال

  الحديث علوم  سلم 1202(1)  162زعير ال سعيد غدير

   نجم 1220الكتابة مهارات 175الحصان ناصر نداء

   عرب 3404البديع علم 200الحقباني محمد صفاء

   نجم 3570العربية إلى االنجليزية من الترجمة 272احمد عمر احمد بتول

   نجم 1220الكتابة مهارات 329الردعان محمد سالم ساره

  المحاسبة مبادئ  حسب 110(1)  418الدوسري برجس ريم

   حاسب 11102 الحاسب برمجة 445العمار محمد روابي

   سلم 4153الفرق و األديان 506زعير ال سعيد غدير

   نال 2511البيانات قواعد نظم اساسيات 511بنعمار مهدي لسعد

  الحديث علوم  سلم 1202(1)  598الحمدان مبخوت محمد منى

   نجم 1220الكتابة مهارات 613صقر آل مزيد أمجاد

   ريض 4430التوبولوجي في مقدمة 77عبدالكريم حسين محمد اميره

   احص 1050الحاسب لطلبة واالحتماالت االحصاء 142النمشان نمشان إسراء

  القديم العربي الشعر  عرب 2501(1)  172ابوالحسن عبدالماجد علي سعاد

 عرب 419االسلوبية  225الردعان عبدهللا منيرة

   عال 3601الحاسوبي الرسوم 239المزوغي الصادق الفة

   نجم 2170الترجمة إلى مدخل 245الحصان ناصر نداء

   احص 2010واالحتماالت اإلحصاء مبادئ 263حمدان ال دخيل رحاب

   نجم 3140االجتماعي اللغة علم 334عيساوي عبدهللا محمد هللا هبة

   نجم 4120والبرجماتية األسلوب 348احمد عمر احمد بتول

 سلم 3305(5) عقيدة  400المثقال منفي احمد فكرات

   حاسب 2305االنترنت مواقع وإدارة إنشاء 472الصخابرة خريزان هند

   عال 3600الحاسوبي الرسم 542المزوغي الصادق الفة

   ترب 1204التدريس مهنة أخالقيات 545يوسف الفضل بشير انعام

   روض 120األطفال تربية في حديثة اتجاهات 46احمد حاج الحسن عبدالرحمن زينب

االربعاء1441-04-28

10:00 - 12:00

08:00 - 10:00
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12/1/2019  



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

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

   عال 11301 الحاسب برمجة 114ابوالعال فهيم محمود احمد

   عرب 2602القديم العربي النقد 192محمد عمر ادم محاسن

  المقال كتابة  نجم 2420(2)  261الدوسري عبدهللا مها

   نجم 4280المهنة أخالقيات 354احمد عمر احمد بتول

  العبادات فقه  سلم 2404(3)  379رضوان علي ابراهيم فاطمه

  اإلسالمية الدراسات تدريس طرائق  نهج 3813(1)  535النجار احمد كمال فاطمه

   نجم 2220 اإلنجليزية اللغة 25ريشنا باالك. ديفان. جيتا

   سلم 104االسالم فى السياسى النظام اسس 79عاتي آل بنيان محمد أشواق

   علم 1400االتصال مهارات 99الدوسري محمد هديب عجيبة

   علم 1400االتصال مهارات 100الزنان راشد عبدالرحمن حوريه

   علم 1400االتصال مهارات 136الزنان راشد عبدالرحمن حوريه

   علم 1400االتصال مهارات 173الزنان راشد عبدالرحمن حوريه

   عال 3701التشغيل نظم 210الصياح أحمد صبحي دعاء

   سلم 104االسالم فى السياسى النظام اسس 222عاتي آل بنيان محمد أشواق

   سلم 104االسالم فى السياسى النظام اسس 259ابراهيم بابكر حسن سعاد

   سلم 104االسالم فى السياسى النظام اسس 349ابراهيم بابكر حسن سعاد

  الحقيقي التحليل  -l3460 ريض  362عطية محمد عطية شاديه

   سلم 3309المعاصرة والتيارات المذاهب 401رضوان علي ابراهيم فاطمه

   علم 154االتصال مهارات 432الزنان راشد عبدالرحمن حوريه

   علم 154االتصال مهارات 466الزنان راشد عبدالرحمن حوريه

   سلم 104االسالم فى السياسى النظام اسس 487ابراهيم بابكر حسن سعاد

   علم 1400االتصال مهارات 596الزنان راشد عبدالرحمن حوريه

  الخميس1441-04-29

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00
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شطر الطالبات كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

   نجم 1230والمحادثة االستماع مهارات 23الرشود فواز عبدهللا لما

   حاسب 1103الحاسب شبكات أساسيات 441المزوغي الصادق الفة

   نجم 1230والمحادثة االستماع مهارات 40صقر آل مزيد شادن

   روض 335والتقويم القياس 72بعيبن لحرش عزيز نادية

   عرب 1807العربية المكتبة 105السبيعي سعد مي

   نجم 1230والمحادثة االستماع مهارات 130صقر آل مزيد شادن

   نجم 1230والمحادثة االستماع مهارات 158البشر سفران ابراهيم منى

 سلم 1301(1) عقيدة  164الدوسرى تميم دخيل موضى

   عرب 3503القديم العربي النثر 204محمد عمر ادم محاسن

   ريض 3370العددي التحليل 325عطية محمد عطية شاديه

   دار 112االعمال ادرة مبادئ 343الدوسري برجس ريم

   نجم 4850األمريكي األدب 350ريشنا باالك. ديفان. جيتا

  الحديث علوم  سلم 1203(2)  358الحمدان مبخوت محمد منى

  التحليلي التفسير  سلم 3111(3)  390ابراهيم بابكر حسن سعاد

   ريض 2540العددية الطرائق 482صقر ال مزيد مالك

   نفس 4863تربوي تقويم 509السلمان احمد محمود عائده

 سلم 1301(1) عقيدة  602عبيد آل صالح نوره

   نجم 1230والمحادثة االستماع مهارات 615صقر آل مزيد أمجاد

   نجم 1230والمحادثة االستماع مهارات 617الردعان عبدهللا ندى

   روض 151والحركية الفنية المهارات تنمية 38السلمان احمد محمود عائده

 احص 2150(1) احتمال  80الرزامي محمد يحى افراح

   عال 22301 الحاسب برمجة 155قيراط . مصطفى سهيله

   هاب 3101البرمجيات هندسة 219الصياح أحمد صبحي دعاء

   عرب 420المعرفة نظريات 224محمد عمر ادم محاسن

   نجم 2310المتقدمة القراءة 229درع ال عبدالعزيز ريم

   ريض 2301الريضية للمسائل المرئية البرمجة) حاسوبية رياضيات 277سليمان ادريس علي روضة

   نهج 1105الخاصة التدريس استراتيجيات 415النجار احمد كمال فاطمه

   حاسب 1202االنترنت تقنيات 452سليمان آل ناصر نمشة

   سوق 1227 االنجليزية باللغة تسويق 497الدوسري برجس ريم

 سلم 3133(3) العقيدة  525المثقال منفي احمد فكرات

   االحد 1441-05-03

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00
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شطر الطالبات كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

  عامة فيزياء  (II)1040 فيز  102الدوسري مبارك فهد ايمان

  األدبية النصوص  عرب 2702(2)  191ابوالحسن عبدالماجد علي سعاد

   هاب 4141المتقدمة البرمجيات هندسة 235السيد خليل عبده اماني

   عرب 444تطبيقي بحث مشروع 244محمد ابراهيم فتحي محمد غاده

 نجم 2430المحادثة  266قرون ال احمد أميره

   هاب 4140المتقدمة البرمجيات هندسة 304خوجلي محمد احمد محمد اشراقه

 ريض 2290الميكانيكا  318يونس علي محمود سماح

  الموضوعي التفسير  سلم 3112(1)  406ابراهيم بابكر حسن سعاد

  الموضوعي التفسير  سلم 3112(1)  607محمد عبدهللا عوض غاده

   نهج 333التدريس الى المدخل 45السلمان احمد محمود عائده

   عرب 1601النصوص وتحليل النقد الى مدخل 110محمد عمر ادم محاسن

 نجم 1930المفردات  153درع ال عبدالعزيز ريم

  األدبية النصوص  عرب 2701(1)  163محمد ابراهيم فتحي محمد غاده

   عرب 347العرب عند اللغوي البحث 213التوم بابكر برعي ماجده

   عال 3501االصطناعي الذكاء 215علي شيخ شيخ ريشما

   نجم 3660الكالم تحليل 335صقر آل مزيد رشاء

   ريض 3510رياضية حزم 367سليمان ادريس علي روضة

  العبادات فقه  سلم 2403(2)  378رضوان علي ابراهيم فاطمه

   وسل 1201واالتصال التعليم تقنيات 388السلمان احمد محمود عائده

   سلم 3210النبوي الحديث تخريج 394الحمدان مبخوت محمد منى

   سوق 152التسويق مبادئ 427القاطري فتحي آمنه

   حاسب 1206واالنترنت الشبكات بروتوكوالت 461بنكريم . معمر لبنى

   حاسب 2304المهنة أخالقيات 469الفضلي مفلح حمد بشائر

 االثنين

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00

1441-05-04
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شطر الطالبات كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

   روض 352اللغوية والمهارات المفاهيم تنمية 75شامه محمد عبدالمطلب نهاد

   عرب 1803القراءة مهارات 106السبيعي سعد مي

   عرب 3507القديم العربي الشعر قضايا 196ابوالحسن عبدالماجد علي سعاد

   عال 3821الويب تطبيقات برمجة 260قيراط . مصطفى سهيله

   عال 4820الويب تطبيقات 287قيراط . مصطفى سهيله

  العبادات فقه  سلم 1402(1)  369الحسين عبدالكريم تركي الزهره

   ريض 122الرياضيات مبادئ 422خضير آل راشد مشاعل

   ريض 1104المتقطعة الرياضيات 443ماجد ال راشد محمد ريم

   ترب 4933التربية اجتماعيات 503يوسف الفضل بشير انعام

   ريض 3270األعداد نظرية 69سليمان ادريس علي روضة

  الشعر وموسيقا العروض  عرب 1901(1)  109محمد ابراهيم فتحي محمد غاده

   نجم 11140- القواعد 154عيساوي عبدهللا محمد هللا هبة

   سلم 1401الفقه علم إلى المدخل 165المثقال منفي احمد فكرات

   كيم 1010عامة كيمياء 169خشيبه ال حسن جاسي نوره

  القديم العربي الشعر  عرب 329(3)  209ابوالحسن عبدالماجد علي سعاد

  المقال كتابة  نجم 2320(1)  241كليب ال مبارك عويس رفعة

  الفقه أصول  سلم 2412(2)  380عاتي آل مبارك دانية

   سلم 3414الفقهية القواعد 404زعير ال سعيد غدير

   سلم 1401الفقه علم إلى المدخل 601عبيد آل صالح نوره

   روض 212واألجتماعية الدينية التربية 39بعيبن لحرش عزيز نادية

08:00 - 10:00

10:00 - 12:00
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شطر الطالبات كليات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز باألفالج هـ1441/1440جدول االختبارات النهائي الفصل الدراسي االول 

الشعبة اسم المحاضررمز المقرراسم المقررالوقت اليوم التاريخ

   عرب 2403البيان علم 190محمد عمر ادم محاسن

  الحديث العربي النثر  عرب 418(2)  240محمد ابراهيم فتحي محمد غاده

   نجم 2110األدبي النقد إلى مدخل 265الشغيثري سعد مزيد اشواق

   نجم 3670االنجليزية إلى العربية من الترجمة 293الدوسري عبدهللا مها

   ريض 3350المتجهات تحليل 365عبدالكريم حسين محمد اميره

  العبادات فقه  سلم 2405(4)  385رضوان علي ابراهيم فاطمه

   أدر 1102التربوي والتخطيط اإلدارة 492السلمان احمد محمود عائده

األربعاء 1441-05-0608:00 - 10:00
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