
 

 

 -ختبارات :ل لهامة  تعليمات

 : زها االلتزام باالحترازات الصحية وابر  (1

 يسمح بالدخول الطالب/ه بدون كمام .  لن لبس الكمام )  •

 عن التجمعات ( .  االبتعادالتباعد االجتماعي )  •

 لبس القفازات ان امكن وعدم ملمسة االسطح .  •

 قبل االختبار بربع ساعة   االختبارالى قاعة  ر الحضو  (2

 مغادرة قاعة االختبار مباشرة عند االنتهاء من اإلجابة على ورقة االختبار .   (3

اسم املقرر والشعبة واملبنى والبوابة والقاعات   مثلتأكد من بيانات االختبار   (4

 التي تختبر فيها قبل القدوم الى الكلية .  

ل اتصال مباشره برئيس  ظات او استفسارات بشان الجداو في حال وجود ملح (5

 قسمك او مرشدك االكاديمي او أستاذ املقرر .  

األدوات في  نتقالاحضر جميع األدوات التي تحتاجها في االختبار ولن يسمح با (6

 قاعه االختبار من طالب ألخر .   

ول من لدخنرجو التقيد باوج حام في الدخول والخر با للزدتكم وتجنصا على سلمحر 

 . هر في الجدول بوابة املخصصة كما يظى والاملبن



شطر الطالبات جدول االختبارات الفصلية لكليات االفالج 

بوابةالقاعة القاعة القاعة القاعة القاعة  ةالزمن اسم المقرررمز المقررالشعبة أستاذ المقررالمبنىال فتر خال تاري     يومال ال
A4111A3111A2111A1111يالغربية األوىل صباحا9-8مناهج رياض األطفالروض 420250زينب عبد الرحمن الحسن/ د(A)أ -األدب 

B2133B1133يالغربية األوىلصباحا9-8(1)النصوص األدبية عرب 622701غادة محمد فتحي/ دج-األدب 

B1233B3133يالغربية ي القديمعرب 993507سعاد علي عبد الماجد/ دج-األدب  األوىلصباحا9-8قضايا الشعر العرب 

D2122D1122 قية ي  الشر ي دخيل الدورسي/ أد- االدب 
األوىلصباحا9-8المدخل إىل الثقافة االسالميةسلم 27101موض 

D4122D3122 قية ي  الشر ي دخيلد- االدب 
األوىلصباحا9-8المدخل إىل الثقافة االسالميةسلم 214101موض 

D1222 قية ي  الشر األوىلصباحا9-8(5)عقيدة 3305سلم 262موضي الدوسري.أد- االدب 

اقة خوجليالعلميالشماليةالبهو
األوىلصباحا9-8أساسيات الحاسبعال 3121101ارسر

C2144قية األوىلصباحا9-18معادالت تفاضلية عادية ريض 150330عبدالباسط عبدالحميد. دالعلميالشر

A1211A4111A3111A2111A1111يالغربية الثانية صباحا11-10ثقافة الطفلروض 475438أنعام يوسف/ أد(A)أ -األدب 

B2133B1133يالغربية الثانيةصباحا11-10(1)العروض وموسيقا الشعر عرب 331901غادة محمد فتحي/ دج-األدب 

يالشماليةالمشح الثانيةصباحا11-10قراءة متقدمةنجم 2642310عبدالرحمن مشام. أاألدب 

D2122D1122 قية ي  الشر الثانيةصباحا11-10التجويد1105سلم 6عائشة العنيزان.أد- االدب 

D4122D3122 قية ي  الشر الثانيةصباحا11-10(2)فقه معامالت 3407سلم 524فكرات المثقال.أد- االدب 

الثانيةصباحا11-10برمجة و ادارة النظمعال 4494731لسعد بنعمارالعلميالشماليةالبهو

C2144ي.دالعلميالشمالية
الثانيةصباحا11-10كيمياء عامة كيم3761010فهد سلطان القحطان 

قيةالبهو ي ريض 1913460مراد عرار. دالعلميالشر
الثانيةصباحا11-110التحليل الحقيق 

قيةالبهو ي عبده خليل السيد. أالعلميالشر
الثانيةصباحا11-10  مبادئ الحاسب اآلليحاسب-481110أمان 

A4111A3111A2111A1111يالغربية الثالثةظهرا1-12علم نفس لعبروض 442236نهاد عبد المطلب/ د(A)أ -األدب 

يالشماليةالمشح الثالثةظهرا1-12المحادثةنجم 3202430محمد بوحمالة.أاألدب 

يالشماليةالمشح ي. أاألدب  الثالثةظهرا1-12تعلم اللغة باستخدام الحاسبنجم ٣٨٤4760محمد المطير

الثالثةظهرا1-12نظم التشغيل عال 4253701الطاهر سعدالعلميالشماليةالبهو

قيةالبهو ي القرقوري. دالعلميالشر
الثالثةظهرا1-12نظرية األعدادريض 2073270أماب 

قيةالبهو ي القرقوري. دالعلميالشر
الثالثةظهرا1-12الرياضيات المتقطعةريض 5301104أمان 

B2133B1133يالغربية الرابعةمساء3-2(2)العروض وموسيقا الشعر عرب 862902مي سعد السبيعي/ أج-األدب 

B3133B2133يالغربية ي السنة النبويةعرب 1584406محاسن آدم عمر/ دج-األدب 
 
الرابعةمساء3-2البالغة ف

D2122D1122 قية ي  الشر الرابعةمساء3-2(2)علوم القران 1207سلم107سعاد بابكر.أد- االدب 

D4122D3122 قية ي  الشر الرابعةمساء3-2فقه االيمان والنذور4409سلم331فكرات المثقال.أد- االدب 

قيةالبهو ي القرقوري. دالعلميالشر
الرابعةمساء3-2المتسلسالتريض 842311أماب 

قيةالبهو الرابعةمساء3-2الهندسة التفاضليةريض 5964390منصور فتحي. دالعلميالشر

قيةالبهو نتحاسب 1662305عهود الغريض. أالعلميالشر الرابعةمساء3-2إنشاء و إدارة مواقع االنتر

االحد 17/02/1442

1 جدول االختبارات الفصلية لكليات االفالج 



شطر الطالبات جدول االختبارات الفصلية لكليات االفالج 

بوابةالقاعة القاعة القاعة القاعة القاعة  ةالزمن اسم المقرررمز المقررالشعبة أستاذ المقررالمبنىال فتر خال تاري     يومال ال
D1222D4122D3122D2122يالغربية ة أحمد القرون/ أج-األدب  يعرب 373103منير األوىلصباحا9-8التحرير العرب 

D1122 قية ي  الشر األوىلصباحا9-8المذاهب والتيارات3309سلم 269فاطمة رضوان.أد- االدب 

قيةالبهو األوىلصباحا9-8التحليل العدديريض 1413370عبدالباسط عبدالحميد. دالعلميالشر

قيةالبهو األوىلصباحا9-8التوجيه و التبديلحاسب 1822401ريشما. دالعلميالشر

قيةالبهو ة حسير . دالعلميالشر األوىلصباحا9-8مبادئ الرياضياتريض483122أمتر

B3133B2133يالغربية ة سالم المحمسة/ أج-األدب  الثانيةصباحا11-10(3)الرصف عرب 872303منير

B2133B1133يالغربية ة أحمد القرون/ أج-األدب  الثانيةصباحا11-10(1)الرصف عرب 501301منير

يالشماليةالمشح جمةنجم ٣٦١3670حسن شايع.أاألدب  ية  الي  الثانيةصباحا11-10من العربية إىل اإلنجلير 

يالشماليةالمشح الثانيةصباحا11-10علم النحو و الرصفنجم ٤٠٢4860أيمن خفاجة. داألدب 

الثانيةصباحا11-10(طالبات)حساب التفاضل لطالب الحاسب ريض 2961050أفراح الرزامي. دالعلميالشماليةالبهو

قيةالبهو الثانيةصباحا11-10كهرومغناطيسية لطالب الرياضياتفتر  579٤٦٠٠عوض وداعه. دالعلميالشر

A1211A4111A3111A2111A1111يالغربية بية المقارنة ترب 472321انعام يوسف/د(A)أ -األدب  الثالثةظهرا1-12الي 

D2122D1122 قية ي  الشر الثالثةظهرا1-12المدخل إلى علم الفقهسلم171401عائشة العنيزان.أد- االدب 

D4122D3122 قية ي  الشر الثالثةظهرا1-12(6)عقيدة سلم3324306محسن المطيري.دد- االدب 

الثالثةظهرا1-12أساسيات نظم قواعد البياناتنال 4072511لبن  بنكريمالعلميالشماليةالبهو

قيةالبهو الثالثةظهرا1-12الميكانيكاريض 1082290سماح يونسالعلميالشر

قيةالبهو ياء عامة فتر  922180من  البهي.أالعلميالشر الثالثةظهرا1-٢12فتر 

C2144قية الثالثةظهرا1-12قراءة متخصصةنجل-504120علي سليم خلف. دالعلميالشر

A4111A3111A2111A1111يالغربية الرابعةمساء3-2تغذية الطفلروض 422260فاطمة كمال/ د(A)أ -األدب 

B2233B1233يالغربية ي/ أج-األدب 
الرابعةمساء3-2(4)الرصف عرب 1063304غزالن إبراهيم الودعاب 

B4233B3233يالغربية الرابعةمساء3-2األدب السعوديعرب 1674506غادة محمد فتحي/ دج-األدب 

B2133B1133يالغربية الرابعةمساء3-2(2)الرصف عرب 663302عجيبة هديب الدورسي/ أج-األدب 

ي البياناتنال 4654571لسعد بنعمارالعلميالشماليةالبهو
 
الرابعةمساء3-2التنقيب ف

ريض3522220سماح يونسالعلميالشماليةالبهو الرابعةمساء3-2(طالبات)جتر خطي لطالب الحاسب  

C3144C2144قية ية للتخصصات العلميةنجم 601604الصديق عوضالعلميالشر الرابعةمساء3-2اللغة االنجلتر 

االثنير  18/02/1442

2 جدول االختبارات الفصلية لكليات االفالج 



شطر الطالبات جدول االختبارات الفصلية لكليات االفالج 

بوابةالقاعة القاعة القاعة القاعة القاعة  ةالزمن اسم المقرررمز المقررالشعبة أستاذ المقررالمبنىال فتر خال تاري     يومال ال
A1211A4111A3111A2111A1111يالغربية ي رياض األطفالروض 440480زينب عبد الرحمن/ د(A)أ -األدب 

 
األوىلصباحا9-8ندوة ف

B3133يالغربية األوىلصباحا9-8علم البيانعرب 912403محاسن آدم عمر/ دج-األدب 

يالشماليةالمشح األوىلصباحا9-8اساليب التدريسنجم 3164140علي لبابنة.أاألدب 

يالشماليةالمشح ي. أاألدب  ية إىل العربيةنجم ٣٣٧3570محمد المطير جمة من اإلنجلير 
األوىلصباحا9-8الي 

D2122 قية ي  الشر األوىلصباحا9-8فقه االسرةسلم2723408فكرات المثقال.أد- االدب 

D4122D3122 قية ي  الشر األوىلصباحا9-8اإلدارة والتخطيط1102أدر359انعام بشير.دد- االدب 

D1122 قية ي  الشر األوىلصباحا9-8(2)عقيدة 1302سلم 77موضي الدوسري.أد- االدب 

األوىلصباحا9-8تراكيب البياناتعال 4152311دعاء الصياحالعلميالشماليةالبهو

قيةالبهو يةسوق-512227أحمدية موىس أحمد ابراهيم.دالعلميالشر األوىلصباحا9-8تسويق باللغة اإلنجلتر 

C3144C2144قية ي فهد ال حبشان.أالعلميالشر
األوىلصباحا9-8تسويق الخدماتسوق-505154عبد الحكيم مرض 

قيةالبهو األوىلصباحا9-8مبادئ االحصاءاحص 497150روضة ادريسالعلميالشر

A4111A3111A2111A1111يالغربية الثانيةصباحا11-10تقنيات التعليم واالتصالوسل 458241عايدة السلمان/ د(A)أ -األدب 

B3133يالغربية ي/ أج-األدب 
الثانيةصباحا11-10علم البديععرب 1103404غزالن إبراهيم الودعاب 

B2133B1133يالغربية الثانيةصباحا11-10(5)النحو عرب 1253207ماجدة برعي بابكر/ دج-األدب 

B2233B1233يالغربية الثانيةصباحا11-10(6)النحو عرب 1644208ماجدة برعي بابكر/ دج-األدب 

يالشماليةالمشح يةنجم 2942160عبدهللا الخير. داألدب  الثانيةصباحا11-10مدخل اىل اللغه االنجلير 

يالشماليةالمشح الثانيةصباحا11-110- القراءة نجم 2341270خالد سلطان. داألدب 

يالشماليةالمشح الثانيةصباحا11-10أخالقيات المهنةنجم ٤٠٦4280عمر حواري.أاألدب 

D2122 قية ي  الشر الثانيةصباحا11-10(2)التفسير التحليلي2110سلم 175عائشة العنيزان.أد- االدب 

الثانيةصباحا11-210برمجة الحاسب عال 3882301محمد العطيةالعلميالشماليةالبهو

C3144C2144مجياتهاب 4303101دعاء الصياحالعلميالشمالية الثانيةصباحا11-10هندسة الي 

قيةالبهو الثانيةصباحا11-10قراءة و كتابةنجل-485110منال عوض محمد الوكيلالعلميالشر

قيةالبهو الثانيةصباحا11-10قراءة و كتابةنجل-534110هبة عيساوي. أالعلميالشر

D2122D1122 قية ي  الشر الثالثةظهرا1-12(1)عقيدة سلم351301موضي الدوسري.أد- االدب 

D4122D3122 قية ي  الشر الثالثةظهرا1-12(4)حديث 3207سلم 518أشواق العاتي.أد- االدب 

الثالثةظهرا1-112برمجة الحاسب عال 3561301فدوى نرصالعلميالشماليةالبهو

قيةالبهو ي ريض 2154430عبدالوهاب المحمدي. دالعلميالشر ي التبولوج 
 
الثالثةظهرا1-12مقدمة ف

قيةالبهو الثالثةظهرا1-12طرق األمثليةريض 2674530فؤاد دعيس. دالعلميالشر

B3133يالغربية الرابعةمساء3-2تحليل الخطابعرب 195427غادة محمد فتحي/ دج-األدب 

B2233B1233B2133B1133يالغربية الرابعةمساء3-2مهارات الحاسبتقن 31400عهود طارق الغريض/ أج-األدب 

يالشماليةالمشح الرابعةمساء3-2تحليل الكالمنجم ٣٧٩3660أيمن خفاجة. داألدب 

يالشماليةالمشح ي عبده.أاألدب 
الرابعةمساء3-2مهارات الحاسبتقن ٢٠٩1400أماب 

D2122D1122 قية ي  الشر الرابعةمساء3-2مهارات الحاسبتقن1311400رفقة عبد هللا.أد- االدب 

قيةالبهو الرابعةمساء3-2مهارات الحاسبتقن 231400فدوى نرصالعلميالشر

الثالثاء 19/02/1442

3 جدول االختبارات الفصلية لكليات االفالج 



شطر الطالبات جدول االختبارات الفصلية لكليات االفالج 

بوابةالقاعة القاعة القاعة القاعة القاعة  ةالزمن اسم المقرررمز المقررالشعبة أستاذ المقررالمبنىال فتر خال تاري     يومال ال
B3133يالغربية ي الحديثعرب 1764603ماجدة برعي بابكر/ دج-األدب  األوىلصباحا9-8النقد األدب 

يالشماليةالمشح ينجم 3032250عمر حواري.أاألدب  األوىلصباحا9-8تاري    خ األدب اإلنجلير 

D3122D2122D1122 قية ي  الشر األوىلصباحا9-8اسس النظام االقتصادي باالسالمسلم 454103فاطمة رضوان. أد- االدب 

D2222D1222D4122 قية ي  الشر األوىلصباحا9-8اسس النظام االقتصادي باالسالمسلم 345103الزهرة تركي. أد- االدب 

األوىلصباحا9-8النظرية الحسابيةعال 3922401احمد فهيمالعلميالشماليةالبهو

قيةالبهو األوىلصباحا9-8ديناميكا الجسم المتماسكريض 2554560سماح يونسالعلميالشر

قيةالبهو األوىلصباحا9-8إدارة قنوات التوزي    عسوق-523224أحمدية موىس أحمد ابراهيم.دالعلميالشر

B3133B2133B1133يالغربية الثانيةصباحا11-10المكتبة العربيةعرب 161807مي سعد السبيعي/ أج-األدب 

يالشماليةالمشح الثانيةصباحا11-10علم اللغة االجتماعنجم ٣٧٥3140عبدالمطلب.أاألدب 

D2122D1122 قية ي  الشر الثانيةصباحا11-10(3)فقه العبادات2404سلم 153فاطمة رضوان.أد- االدب 

D3122D4122 قية ي  الشر الثانيةصباحا11-10(1)فقه معامالت 3406سلم 521زهرة التركي.أد- االدب 

C3144C2144مجيات المتقدمةهاب 4524141أحمد فهيمالعلميالشمالية الثانيةصباحا11-10هندسة الي 

قيةالبهو الثانيةصباحا11-10استماع و محادثةنجل-540111منال عوض محمد الوكيلالعلميالشر

قيةالبهو الثانيةصباحا11-10استماع و محادثةنجل -535111نداء الحصان. أالعلميالشر

قيةالبهو الثانيةصباحا11-10أخالقيات المهنةحاسب 1522304رفقة الطيب. أالعلميالشر

A4111A3111A2111A1111يالغربية الثالثةظهرا1-12اإلدارة المدرسيةأدت 439352انعام بشير/ د(A)أ -األدب 

B4233B3233يالغربية الثالثةظهرا1-12(2)النصوص األدبية عرب 942702عجيبة هديب الدورسي/ أج-األدب 

B2233B1233يالغربية ي القرآن الكريمعرب 1403405محاسن آدم عمر/ دج-األدب 
 
الثالثةظهرا1-12البالغة ف

B2133B1133يالغربية ة أحمد القرون/ أج-األدب  ي عرب 752402منير
الثالثةظهرا1-12(2)علم المعاب 

يالشماليةالمشح ي. أاألدب  الثالثةظهرا1-112- الكتابة نجم 2461280محمد المطير

D1122 قية ي  الشر الثالثةظهرا1-12الدعوة واالحتسابسلم2803602أشواق العاتي.أد- االدب 

D2122 قية ي  الشر الثالثةظهرا1-12(1)فقه العبادات 1402سلم 105زهرة التركي.أد- االدب 

قيةالبهو ة حسير . دالعلميالشر الثالثةظهرا1-12تحليل المتجهاتريض 2003350أمير

قيةالبهو الثالثةظهرا1-12سلوك المستهلكسوق-510225آمنة فتحي القاطري.دالعلميالشر

A1211A4111A3111A2111A1111يالغربية بوينفس 474151نادية بعيي  / د(A)أ -األدب  الرابعةمساء3-2التقويم الي 

B3133يالغربية ة عبدهللا الردعان/ أج-األدب  الرابعةمساء3-2(3)النصوص األدبية عرب 1203703منير

D4122 قية ي  الشر اتيجيات التدريس الخاصة1105نهج374فاطمة كمال.دد- االدب  الرابعةمساء3-2اسي 

D2122D1122 قية ي  الشر الرابعةمساء3-2المدخل إلى علم الحديث التحليلي1201سلم 38فكرات المثقال.أد- االدب 

D3122 قية ي  الشر الرابعةمساء3-2(3)عقيدة 2303سلم 183فكرات المثقال.أد- االدب 

قيةالبهو الرابعةمساء3-2حزم احصائيةريض 1553280أفراح الرزامي. دالعلميالشر

االربعاء 20/02/1442

4 جدول االختبارات الفصلية لكليات االفالج 



شطر الطالبات جدول االختبارات الفصلية لكليات االفالج 

بوابةالقاعة القاعة القاعة القاعة القاعة  ةالزمن اسم المقرررمز المقررالشعبة أستاذ المقررالمبنىال فتر خال تاري     يومال ال
A4111A3111A2111A1111يالغربية األوىلصباحا9-8التشكيل بالخامات المستهلكةترف 424303عايدة السلمان/ د(A)أ -األدب 

B3133يالغربية ي/ أج-األدب 
ي القديمعرب 972602غزالن إبراهيم الودعاب  األوىلصباحا9-8النقد العرب 

B2133B1133يالغربية ي الحديثعرب 188423غادة محمد فتحي/ دج-األدب  األوىلصباحا9-8النقد األدب 

B2233B1233يالغربية ة عبدهللا الردعان/ أج-األدب  األوىلصباحا9-8مهارات االستماععرب 993804منير

يالشماليةالمشح اغماتية نجم ٣٩٤4120الصديق.أاألدب  األوىلصباحا9-8االسلوب و الي 

يالشماليةالمشح األوىلصباحا9-8المفرداتنجم 2541930عبدالرحمن مشام. أاألدب 

D1122 قية ي  الشر األوىلصباحا9-8الملل والنحل2308سلم198فاطمة رضوان.أد- االدب 

D2122 قية ي  الشر األوىلصباحا9-8النحو العربي3211عرب 278ماجدة برعي.دد- االدب 

مجة المتقدمةعال 4604311رشما الشيخالعلميالشماليةالبهو األوىلصباحا9-8الي 

ي العلميالشماليةالبهو
 
ياء عامة  فتر  327١٠١٠عاصم أبو صاف األوىلصباحا9-8 ١فتر 

قيةالبهو األوىلصباحا9-8أخالقيات المهنةريض 5434620شادية عطيةالعلميالشر

قيةالبهو ي فهد ال حبشان. أالعلميالشر
األوىلصباحا9-8إدارة عمليات البيعسوق-508222عبد الحكيم مرض 

A4111A3111A2111A1111يالغربية الثانيةصباحا11-10واالنفعاالت  علم نفس الدوافعنفس 453205نهاد عبد المطلب/د(A)أ -األدب 

يالشماليةالمشح جمةنجم 2912170عبدالمطلب.أاألدب  الثانيةصباحا11-10مدخل اىل الي 

الثانيةصباحا11-10الذكاء االصطناعيعال 4343501محمد العطيةالعلميالشماليةالبهو

قيةالبهو الثانيةصباحا11-10الجي  والهندسةريض 882240عبدالباسط عبدالحميد. دالعلميالشر

قيةالبهو الثانيةصباحا11-10مبادئ التسويقسوق-500152آمنة فتحي القاطري.  دالعلميالشر

C2144قية الثانيةصباحا11-10األدلة الجنائية الحاسوبيةحاسب 1742403عهود الغريضالعلميالشر

A4111A3111A2111A1111يالغربية الثالثةظهرا1-12مشكالت الطفولةروض 443331زينب عبد الرحمن/ د(A)أ -األدب 

B3133B2133B1133يالغربية الثالثةظهرا1-12مهارات القراءةنجم 71210نداء نارص الحصان/ أج-األدب 

يالشماليةالمشح الثالثةظهرا1-12مهارا ت القراءةنجم 2181210جيتا ديفان.داألدب 

D2122 قية ي  الشر الثالثةظهرا1-12الفرائضسلم 3404415زهرة التركي.أد- االدب 

D3122D1122 قية ي  الشر الثالثةظهرا1-12مهارات القراءة1210نجم 19أهبة هللا محمد عبدهللاد- االدب 

الثالثةظهرا1-12مهارا ت القراءةنجم 3011210بتول احمد عمر.دالعلميالشماليةالبهو

F2155F1155قية الثالثةظهرا1-12مهارا ت القراءةنجم 91210شيخة الحبشان.أالعلميالشر

A1112يالغربية الرابعةمساء3-12علم نفس النمو نفس570111زينب عبد الرحمن/ د(A)أ -األدب 

B3133B2133يالغربية الرابعةمساء3-2مهارات البحثعرب 1383808ماجدة برعي بابكر/ دج-األدب 

يالشماليةالمشح الرابعةمساء3-2اللغويات التطبيقيةنجم 3493160أيمن خفاجة. داألدب 

قيةالبهو الرابعةمساء3-2مبادئ المحاسبةحسب-493110أحمدية موىس أحمد ابراهيم.دالعلميالشر

قيةالبهو الرابعةمساء3-2مهارات الحاسب و تقنية المعلوماتحاسب 5371101دعاء الصياح. أالعلميالشر

الخميس 21/02/1442

5 جدول االختبارات الفصلية لكليات االفالج 



شطر الطالبات جدول االختبارات الفصلية لكليات االفالج 

بوابةالقاعة القاعة القاعة القاعة القاعة  ةالزمن اسم المقرررمز المقررالشعبة أستاذ المقررالمبنىال فتر خال تاري     يومال ال
A1211A4111A3111A2111A1111يالغربية األوىلصباحا9-8علم نفس الطفل غير العادي روض 476433نهاد عبد المطلب/ د(A)أ -األدب 

B2133B1133يالغربية األوىلصباحا9-8(3)النحو عرب 832205عجيبة هديب الدورسي/ أج-األدب 

D2122D1122 قية ي  الشر األوىلصباحا9-8(1)علوم القرآن1106سلم 11سعاد بابكر.أد- االدب 

D3122 قية ي  الشر األوىلصباحا9-8فقه الجنايات4415سلم 283رياض الرشود.دد- االدب 

األوىلصباحا9-8الرياضيات المتقطعةعال 3691111ريشما شيخالعلميالشماليةالبهو

قيةالبهو األوىلصباحا9-28الجي  المجرد ريض 2054450عبدالوهاب المحمدي. دالعلميالشر

قيةالبهو يسوق-525256آمنة فتحي القاطري.  دالعلميالشر
ون  األوىلصباحا9-8التسويق االلكتر

A3111A2111A1111يالغربية بوي لألطفالوسل 429267عايدة السلمان/ د(A)أ -األدب  الثانيةصباحا11-10برامج التلفزيون الي 

B2133B1133يالغربية الثانيةصباحا11-10(4)النصوص األدبية عرب 1493704سعاد علي عبد الماجد/ دج-األدب 

D1222D4122D3122D2122يالغربية ة سالم المحمسةج-األدب  الثانيةصباحا11-10المهارات اللغويةعرب 212101منير

يالشماليةالمشح الثانيةصباحا11-10األدب األمريكينجم ٣٩٩4850عمر حواري.أاألدب 

D1122 قية ي  الشر الثانيةصباحا11-10(5)حديثسلم2623208منى الحمدان.دد- االدب 

الثانيةصباحا11-10تحليل و تصميم الخوارزمياتعال 4413401محمد الحجاجالعلميالشماليةالبهو

قيةالبهو الثانيةصباحا11-10مبادئ االحصاء واالحتماالتاحص 692010فؤاد دعيس. دالعلميالشر

C3144C2144قية ة محمد حسير  عبد الكريم.دالعلميالشر الثانيةصباحا11-10مبادئ الرياضياتريض-483122أمتر

A4111A3111A2111A1111يالغربية بوينفس 451221فاطمة كمال/ د(A)أ -األدب  الثالثةظهرا1-12علم النفس الي 

يالشماليةالمشح ينجم 2712150عبدالمطلب.أاألدب  الثالثةظهرا1-12مدخل اىل االدب االنجلير 

D2122D1122 قية ي  الشر الثالثةظهرا1-12(1)تفسير تحليلي 2109سلم 114غادة عوض.دد- االدب 

يعال 4593601رشما الشيخالعلميالشماليةالبهو الثالثةظهرا1-12الرسم الحاسوب 

قيةالبهو الثالثةظهرا1-12الطرق اإلحصائيةاحص 1022040منصور فتحي. دالعلميالشر

B3133يالغربية الرابعةمساء3-2علم المعاجمعرب 1043103محاسن آدم عمر/ دج-األدب 

B2133B1133يالغربية الرابعةمساء3-2مهارات الحديث واإللقاءعرب 1814805سعاد علي عبد الماجد/ دج-األدب 

B2233B1233يالغربية ي القديمعرب 1153503محاسن آدم عمر/ دج-األدب   العرب 
الرابعةمساء3-2النير

يالشماليةالمشح الرابعةمساء3-2الشعر حن  نهاية القرن السابع عشرنجم ٣٥٥3650خالد سلطان. داألدب 

يالشماليةالمشح الرابعةمساء3-22– كتابة المقال نجم 3102420محمد بوحمالة.أاألدب 

D2122D1122 قية ي  الشر الرابعةمساء3-2تخريج الحديث3210سلم 520سعاد بابكر.أد- االدب 

قيةالبهو الرابعةمساء3-2(طالبات)حساب التفاضل ريض 201050روضة ادريسالعلميالشر

قيةالبهو الرابعةمساء3-2مبادئ االحصاءاحص-497150روضة علي ادريس سليمان.أالعلميالشر

االحد24/02/1442

6 جدول االختبارات الفصلية لكليات االفالج 



شطر الطالبات جدول االختبارات الفصلية لكليات االفالج 

بوابةالقاعة القاعة القاعة القاعة القاعة  ةالزمن اسم المقرررمز المقررالشعبة أستاذ المقررالمبنىال فتر خال تاري     يومال ال
A4111A3111A2111A1111يالغربية األوىلصباحا9-8رسوم األطفال ومراحل نموهاترف 444201عايدة السلمان/ د(A)أ -األدب 

B2133B1133يالغربية األوىلصباحا9-8اللهجات العربيةعرب 1591405سعاد علي عبد الماجد/ دج-األدب 

يالشماليةالمشح جمةنجم 3042270عبدهللا الخير. داألدب  األوىلصباحا9-8الي 

D1122 قية ي  الشر األوىلصباحا9-8القواعد الفقهية3414سلم 270فكرات المثقال.أد- االدب 

األوىلصباحا9-8الطرائق العدديهريض 4772540شاديه عطيهالعلميالشماليةالبهو

قيةالبهو اقة. ادالعلميالشر األوىلصباحا9-8تركيب وصيانة الشبكاتحاسب 1892403اشر

A3111A2111A1111يالغربية بويترب 438222انعام بشير/ د(A)أ -األدب  الثانيةصباحا11-10علم االجتماع الي 

B1133يالغربية الثانيةصباحا11-10(2)اللسانيات عرب 190426ماجدة برعي بابكر/ دج-األدب 

يالشماليةالمشح الثانيةصباحا11-10اكتساب اللغةنجم ٣٣٣4130عبدالمطلب.أاألدب 

D2122D1122 قية ي  الشر الثانيةصباحا11-10(1)حديث 1204سلم 72منى الحمدان.دد- االدب 

D3122D4122 قية ي  الشر الثانيةصباحا11-10الحديث الموضوعي4209سلم 354أشواق العاتي.أد- االدب 

ياء عامة فتر  346١٠٤٠من  البهي. أالعلميالشماليةالبهو الثانيةصباحا11-٢10فتر 

C2144قية يقصد-502151أحمدية موىس أحمد ابراهيم.دالعلميالشر
الثانيةصباحا11-10مبادئ االقتصاد الجزن 

C3144قية الثانيةصباحا11-10أخالقيات المهنةثقف-411251آمنة فتحي القاطري.  دالعلميالشر

قيةالبهو اقة الخوجلي. دالعلميالشر
الثانيةصباحا11-110برمجة الحاسبحاسب 5321102اشر

B3133B2133B1133يالغربية ة أحمد القرون/ أج-األدب  الثالثةظهرا1-12مدخل إىل النحوعرب 121202منير

يالشماليةالمشح الثالثةظهرا1-12طرائق البحثنجم ٣٩١4180حسن شايع.أاألدب 

يالشماليةالمشح ي. أاألدب 
الثالثةظهرا1-12المحادثة و االستماعنجم 2401290عبدهللا الحاربر

D2122D1122 قية ي  الشر الثالثةظهرا1-12سلم(2)حديث سلم1432205سعاد بابكر.أد- االدب 

D1222D4122 قية ي  الشر الثالثةظهرا1-12(2)النحو العربي 4212عرب 539غادة فتحي.دد- االدب 

الثالثةظهرا1-12معمل نظم شبكات الحاسبهال 4453791دعاء الصياحالعلميالشماليةالبهو

الثالثةظهرا1-12تطوير التطبيقات المتنقلةعال 4634831محمد الحجاجالعلميالشماليةالبهو

قيةالبهو الثالثةظهرا1-12حساب التفاضل والتكامل المتعددريض 1713320عبدهللا السهليالعلميالشر

A1211A4111A3111A2111A1111يالغربية الرابعةمساء3-2إنتاج واستخدام الوسائل التعليميةوسل 471250عايدة السلمان/ د(A)أ -األدب 

B2133B1133يالغربية الرابعةمساء3-2مهارات االستماع والمحادثةنجم 571230جيتا ديفان/ أج-األدب 

B2233B1233يالغربية ة سالم المحمسة/ أج-األدب  الرابعةمساء3-2(1)النحوعرب 481203منير

يالشماليةالمشح الرابعةمساء3-2مهارات االستماع والمحادثةنجم 2261230جيتا ديفان.داألدب 

D2122D1122 قية ي  الشر الرابعةمساء3-2(3)أصول الفقه 3413سلم 513زهرة التركي.أد- االدب 

D3122 قية ي  الشر الرابعةمساء3-2مهارات االستماع والمحادثة1230نجم 160هبة هللا محمد.أد- االدب 

الرابعةمساء3-2مهارات االستماع والمحادثةنجم 3081230هبة هللا محمد عبدهللا.أالعلميالشماليةالبهو

F2155F1155قية الرابعةمساء3-2مهارات االستماع والمحادثةنجم 301230نداء الحصان.أالعلميالشر

االثنير  25/02/1442

7 جدول االختبارات الفصلية لكليات االفالج 



شطر الطالبات جدول االختبارات الفصلية لكليات االفالج 

بوابةالقاعة القاعة القاعة القاعة القاعة  ةالزمن اسم المقرررمز المقررالشعبة أستاذ المقررالمبنىال فتر خال تاري     يومال ال
يالشماليةالمشح ينجم 3433560عبدالرحمن مشام. أاألدب 

األوىلصباحا9-8علم المعاب 

D3122D2122D1122 قية ي  الشر األوىلصباحا9-8االسالم وبناء المجتمعسلم 273102غادة عوض.دد- االدب 

D2222D1222D4122 قية ي  الشر كي.أد- االدب 
األوىلصباحا9-8االسالم وبناء المجتمعسلم 342102زهرة الي 

D2322 قية ي  الشر األوىلصباحا9-8(3)حديث 2206سلم 178منى الحمدان.دد- االدب 

األوىلصباحا9-8معمارية الحاسب و لغة التجميعهال 3952471وليد العايديالعلميالشماليةالبهو

قيةالبهو األوىلصباحا9-8رياضيات حاسوبيةريض 792301روضة ادريسالعلميالشر

A4111A3111A2111A1111يالغربية الثانيةصباحا11-10تنمية المفاهيم والمهارات اللغويةروض 457352نهاد عبد المطلب/د(A)أ -األدب 

B2233B1233يالغربية ة عبدهللا الردعان/ أج-األدب  ي القديم عرب 902502منير الثانيةصباحا11-10(2)الشعر العرب 

B3133B2133يالغربية ي اللغة واألدبعرب 1353606محاسن آدم عمر/ دج-األدب 
 
الثانيةصباحا11-10مناهج الدراسة ف

يالشماليةالمشح ي اللغة نجم ٤١٠4150علي لبابنة.أاألدب 
 
الثانيةصباحا11-10موضوعات خاصة ف

D1122 قية ي  الشر الثانيةصباحا11-10(1)أصول الفقه1411سلم 82سعاد بابكر.أد- االدب 

D3122D2122 قية ي  الشر الثانيةصباحا11-10(3)التفسير التحليلي3111سلم 516سعاد بابكر.أد- االدب 

ي السيدالعلميالشماليةالبهو
الثانيةصباحا11-10برمجة تطبيقات الوابعال 4553821أماب 

قيةالبهو الثانيةصباحا11-210الجي  الخطي ريض 1613280شادية عطيةالعلميالشر

C3144C2144قية الثانيةصباحا11-١10ميكانيكا تقليدية فتر  87٢١٤٠من  البهي.أ/ عوض وداعه .دالعلميالشر

قيةالبهو اقة خوجلي. دالعلميالشر
الثانيةصباحا11-10مبادئ أمن المعلوماتحاسب 1452303اشر

A3111A2111A1111يالغربية الثالثةظهرا1-12منظمات الطفولة الدولية والمحليةروض 432241عايدة السلمان/ د(A)أ -األدب 

يالشماليةالمشح ي. أاألدب 
الثالثةظهرا1-212القواعد نجم 2981250عبدهللا الحاربر

D1122 قية ي  الشر الثالثةظهرا1-12(1)التفسير الموضوعي سلم2743112غادة عوض.دد- االدب 

D3122D2122 قية ي  الشر الثالثةظهرا1-12أصول التفسير1108سلم32غادة عوض.دد- االدب 

D1222D4122 قية ي  الشر الثالثةظهرا1-12(2)أصول الفقه1411سلم146سعاد بابكر.أد- االدب 

الثالثةظهرا1-12نظم شبكات الحاسبهال 4143761لبن  بنكريمالعلميالشماليةالبهو

قيةالبهو الثالثةظهرا1-12حساب التكاملريض 401060محمد كامل. دالعلميالشر

قيةالبهو الثالثةظهرا1-12حزم رياضيةريض 2033510شادية عطيةالعلميالشر

C3144C2144قية ي فهد ال حبشان.أالعلميالشر
الثالثةظهرا1-12مبادئ إدارة االعمالدار-486112عبد الحكيم مرض 

D1122 قية ي  الشر الرابعةمساء3-2(2)التفسير الموضوعي 4113سلم 368سعاد بابكر.أد- االدب 

الثالثاء26/02/1442
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شطر الطالبات جدول االختبارات الفصلية لكليات االفالج 

بوابةالقاعة القاعة القاعة القاعة القاعة  ةالزمن اسم المقرررمز المقررالشعبة أستاذ المقررالمبنىال فتر خال تاري     يومال ال
A1211A4111A3111A2111A1111يالغربية األوىلصباحا9-8إرشاد الطفل وتوجيهه روض 473232نهاد عبد المطلب/ د(A)أ -األدب 

B2233B1233يالغربية األوىلصباحا9-8اللسانياتعرب 642101ماجدة برعي بابكر/ دج-األدب 

B3133B2133B1133يالغربية األوىلصباحا9-8مهارات القراءةعرب 221803مي سعد السبيعي/ أج-األدب 

D2122 قية ي  الشر األوىلصباحا9-8القياس والتقويم1202نفس 279نادية بعيي  .دد- االدب 

D1122 قية ي  الشر األوىلصباحا9-8(2)علوم حديث1203سلم 143منى الحمدان.دد- االدب 

األوىلصباحا9-8احصاء و احتماالت لطالب الحاسباحص 3821050أفراح الرزامي. دالعلميالشماليةالبهو

A3111A2111A1111يالغربية الثانيةصباحا11-10التنشئة االجتماعيةروض 427230عايدة السلمان/ د(A)أ -األدب 

B2133B1133يالغربية ي عرب 391401محاسن آدم عمر/ دج-األدب 
الثانيةصباحا11-10(1)علم المعاب 

D2122D1122 قية ي  الشر الثانيةصباحا11-10(2)فقه العبادات سلم1572403فاطمة رضوان.أد- االدب 

D3122D4122 قية ي  الشر الثانيةصباحا11-10دراسة األسانيد4211سلم 387طارق المسعود. دد- االدب 

يهال 3641111رفقة عبد هللاالعلميالشماليةالبهو
الثانيةصباحا11-10التصميم المنطق 

C3144C2144الثانيةصباحا11-10أمن الحاسباتعال 4363801مزمل موىسالعلميالشمالية

قيةالبهو الثانيةصباحا11-110الجي  الخطي ريض 1182250عبدهللا السهليالعلميالشر

قيةالبهو ي التسويقسوق-519255آمنة فتحي القاطري.  دالعلميالشر
 
الثانيةصباحا11-10أساليب كمية ف

B2233B1233يالغربية الثالثةظهرا1-12البحث اللغوي عند العربعرب 812102م سعد السبيعي/ أج-األدب 

B3133B2133يالغربية ي الحديث عرب 552413سعاد علي عبد الماجد/ دج-األدب  الثالثةظهرا1-12(1)الشعر العرب 

يالشماليةالمشح ي القرن الثامن عشرنجم ٣٥١3550خالد سلطان. داألدب 
 
الثالثةظهرا1-12الرواية ف

D1122 قية ي  الشر الثالثةظهرا1-12(4)فقه العبادات سلم1932405فاطمة رضوان.أد- االدب 

الثالثةظهرا1-12التفاعل بير  االنسان و الحاسبهاب 4693111محمد العطيةالعلميالشماليةالبهو

قيةالبهو ة حسير . دالعلميالشر الثالثةظهرا1-212معادالت تفاضلية عادية ريض 1793340أمير

قيةالبهو ي المعادالت التفاضليةريض 2204360محمد كامل. دالعلميالشر
 
الثالثةظهرا1-12مقدمة ف

قيةالبهو الثالثةظهرا1-12أساسيات شبكات الحاسبحاسب 5281103فدوى نرص. دالعلميالشر

B3133يالغربية ة عبدهللا الردعان/ أج-األدب  الرابعةمساء3-2(3)النصوص األدبية عرب 1203703منير

B2133يالغربية ي الحديث عرب 185417غادة محمد فتحي/ دج-األدب  الرابعةمساء3-2(2)الشعر العرب 

يالشماليةالمشح الرابعةمساء3-2المشحية حن  نهاية عرص شكسبيرنجم ٣٧٢3250خالد سلطان. داألدب 

D2122D1122 قية ي  الشر يد- االدب 
الرابعةمساء3-2اسس النظام السياىسي باالسالم سلم 398104أشواق العاب 

D1222D4122 قية ي  الشر الرابعةمساء3-2(1)علوم الحديث سلم491202منى الحمدان.دد- االدب 

D2222D3122 قية ي  الشر الرابعةمساء3-2مناهج المفسرين3113سلم 527غادة عوض.دد- االدب 

قيةالبهو ي التسويقسوق-506226آمنة فتحي القاطري.  دالعلميالشر
 
الرابعةمساء3-2تطبيقات وتقنية الحاسب ف

االربعاء27/02/1442
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شطر الطالبات جدول االختبارات الفصلية لكليات االفالج 

بوابةالقاعة القاعة القاعة القاعة القاعة  ةالزمن اسم المقرررمز المقررالشعبة أستاذ المقررالمبنىال فتر خال تاري     يومال ال
B2133B1133يالغربية ة عبدهللا الردعان/ أج-األدب  األوىلصباحا9-8(4)النحو عرب 1123206منير

B2233B1233يالغربية ي القديم عرب 682501سعاد علي عبد الماجد/ دج-األدب  األوىلصباحا9-8(1)الشعر العرب 

B3133يالغربية ي الحديث عرب 196418غادة فتحي محمد/ دج-األدب   العرب 
األوىلصباحا9-8(2)النير

يالشماليةالمشح األوىلصباحا9-18كتابة المقال نجم 2872320أيمن خفاجة. داألدب 

D1122 قية ي  الشر األوىلصباحا9-8مناهج عامة 1105نهج437فاطمة كمال.دد- االدب 

ي السيدالعلميالشماليةالبهو
األوىلصباحا9-8المهارات االخالقية و المهنيةعال 4123001أماب 

قيةالبهو األوىلصباحا9-8بحوث التسويقسوق-515252آمنة فتحي القاطري.  دالعلميالشر

B3133يالغربية الثانيةصباحا11-10مهارات الكتابةنجم 421220منال عوض الوكيل/ أج-األدب 

B2133B1133يالغربية ي الحديث عرب 545414سعاد علي عبد الماجد/ دج-األدب   العرب 
الثانيةصباحا11-10(1)النير

يالشماليةالمشح الثانيةصباحا11-10مهارات الكتابة نجم ٢٢٤1220منال الوكيل.داألدب 

D1122 قية ي  الشر الثانيةصباحا11-10مهارات الكتابة1220نجم 95شيخة الحبشان.أد- االدب 

الثانيةصباحا11-10مهارات الكتابة نجم 3071220شيخة الحبشان.أالعلميالشماليةالبهو

F2155F1155قية الثانيةصباحا11-10مهارات الكتابة نجم 131220جيتا ديفان.دالعلميالشر

A4111A3111A2111A1111يالغربية الثالثةظهرا1-12القياس والتقويم روض 438335نادية بعيي  / د(A)أ -األدب 

B3133يالغربية الثالثةظهرا1-12مدخل إىل النقد وتحليل النصوصعرب 361601محاسن آدم عمر/ دج-األدب 

يالشماليةالمشح الثانيةظهرا1-12الصوتياتنجم 3302260عبدالمطلب.أاألدب 

يالشماليةالمشح الثالثةظهرا1-112- القواعد نجم 2581140عبدالرحمن مشام. أاألدب 

D2122D1122 قية ي  الشر الثالثةظهرا1-12(4)عقيدةسلم5223304موضي الدوسري.أد- االدب 

D4122 قية ي  الشر الثالثةظهرا1-12السيرة النبوية2601سلم 202منى الحمدان.دد- االدب 

جماتعال 4674321رفقة عبد هللاالعلميالشماليةالبهو مجة و المي  الثالثةظهرا1-12لغات الي 

قيةالبهو الثالثةظهرا1-112الجي  المجرد ريض 1282450روضة ادريسالعلميالشر

قيةالبهو الثالثةظهرا1-12التحليل المركبريض 2494350منصور فتحي. دالعلميالشر

قيةالبهو الثالثةظهرا1-12قواعد نجل-541112بنول أحمد أحمدالعلميالشر

قيةالبهو ي . أالعلميالشر الثالثةظهرا1-12قواعد نجل -536112وصايف المطتر

B3133يالغربية الرابعةمساء3-2مهارات االتصال1400علم 232حورية عبدالرحمن آل زنان/ أج-األدب 

B2233B1233يالغربية الرابعةمساء3-2مهارات االتصالعلم 291400حورية عبدالرحمن آل زنان/ أج-األدب 

D1122يالغربية الرابعةمساء3-2مهارات االتصالعلم 551400حورية عبدالرحمن آل زنان/ أج-األدب 

D2122يالغربية الرابعةمساء3-2مهارات االتصالعلم 3341400حورية عبدالرحمن آل زنان/ أج-األدب 

B2133B1133يالغربية الرابعةمساء3-2مهارات االتصالعلم 541400حورية عبدالرحمن آل زنان/ أج-األدب 

يالشماليةالمشح ية لألعمالنجم ٣٨١3930عمر حواري.أاألدب  الرابعةمساء3-2اللغة االنجلير 

D3122 قية ي  الشر الرابعةمساء3-2اخالقيات مهنة التدريس1204ترب 544انعام بشير.دد- االدب 

قيةالبهو الرابعةمساء3-2مهارات االتصالعلم154 492حورية عبد الرحمانالعلميالشر

الخميس28/02/1442
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