
 هـ1437 -1436جدول االختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

القاعة التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة
إلىمن

 اإلسالم يف األسرةسلم 42051102 A 001 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-01   االحد10املزيد امحد عثمان امحد
 اإلسالم يف األسرةسلم 42052102 A 002 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-01   االحد24الطريقى سليمان على عبدالرمحن
 اإلسالم يف األسرةسلم 42076102 A 005 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-01   االحد24الطريقى سليمان على عبدالرمحن
 اإلسالم يف األسرةسلم 42053102 A 015 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-01   االحد20النمى عبدالرمحن صاحل سطام
 اإلسالم يف األسرةسلم 42077102 A 166 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-01   االحد40املانع حممد مانع امحد
 اإلسالم يف األسرةسلم 42083102 A 014 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-01   االحد45العريفى فالح سعود فالح
 اإلسالم يف األسرةسلم 42050102 A 198 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-01   االحد40عجالن بن عبدالعزيز صاحل فهد
 اإلسالمي االقتصادي النظامسلم 42127103 A 001 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-01   االحد12السيف عبدالعزيز صاحل عبداهلل
 اإلسالمي االقتصادي النظامسلم 42214103 A 014 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-01   االحد40السيف عبدالعزيز صاحل عبداهلل
 اإلسالمي االقتصادي النظامسلم 42132103 A 002 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-01   االحد31اخلليوى عبداهلل صاحل سليمان
 اإلسالمي االقتصادي النظامسلم 42162103 A 005 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-01   االحد9العنزى اجلعفرى سامل عبداهلل بندر
 اإلسالمي االقتصادي النظامسلم 42212103 A 015 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-01   االحد26الدوسري الودعاين حسني راشد ياسر
 اإلسالمي االقتصادي النظامسلم 42224103 A 017 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-01   االحد3املزعل حممد علي عبدالرمحن
 اإلسالمي االقتصادي النظامسلم 42130103 A 018 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-01   االحد11الوابل يوسف عبداهلل عبداللطيف
 والتجويد التالوةسلم 36287230 A 167 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد15الشمرى مطر مقبل عبدالرمحن
 والتجويد التالوةسلم 46556230 A 168 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد13عبداجمليد على سيد حممد
 والتجويد التالوةسلم 48726230 A 186 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد19العنزى  سعود بن كامل
 والتجويد التالوةسلم 51389230 حممد  ويل حممد عبداملاجد A 198 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد15 
 النظم فقهسلم 46343239 A 201 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد8البشر مسفر عبداهلل خالد
 النظم فقهسلم 56645239 A 187 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد9التوجيرى عبداهلل محود صاحل
 احلديث رواة كتبسلم 46350312 A 179 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد5زرقى عباس عبدالشكور عادل

الوقت
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إلىمن
 احلديث ختريجسلم 53934414 A 026 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد22العيد رشيد عبداهلل خالد
 وتطبيقاته السلوكي العالجنفس 46355476 A 001 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد14الرويتع عبدالعزيز صاحل عبداهلل
 وتطبيقاته السلوكي العالجنفس 53980476 A 002 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد22املبارك امحد حسني عادل
 التكيفي السلوك مهاراتخاص 16804353 A 005 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد14املالكي معتوق شرف نبيل
 (1)الع التخلف جمال يف والتعلم التدريس اسرتاتيجياتخاص 43569410 A 005 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد8املالكي معتوق شرف نبيل
 التكيفي السلوك مهاراتخاص 2656353 A 017 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد1على عبداملعطى على محاده
 االجنليزية باللغة قراءاتخاص 3196392 A 017 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد1املوسى محد عبدالعزيز عبداالله

 (1) التوحد جمال يف والتعلم التدريس اسرتاتيجياتخاص 43447417 A 025 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد13الغنيمي ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم
 الفنية الرتبية فلسفةترف 3085403 A 021 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد15العمود حممد ابراهيم يوسف
 العامة التدريس وطرق املناهجهنج 7837330 A 023 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد3ابامنى سليمان عبدالعزيز فهد

 والتعليم التعلم يف مقدمةهنج 54083334 A 023 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد22العتيىب الروقى غصن خلف سلطان
 والتعليم التعلم يف مقدمةهنج 44618334 A 032 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد23القرين علي سعد أبراهيم
 والتعليم التعلم يف مقدمةهنج 54082334 B 001 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد1القرين علي سعد أبراهيم
 والتعليم التعلم يف مقدمةهنج 48399334 B 001 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد16القرين علي سعد أبراهيم
 والتعليم التعلم يف مقدمةهنج 53111334 A 014 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد44الفقيه عيسى حسني امحد
 والتعليم التعلم يف مقدمةهنج 44961334 B 008 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد29الربيكان عثمان ناصر عثمان
 والتعليم التعلم يف مقدمةهنج 35515334 A 022 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-01   االحد36العتيىب الروقى غصن خلف سلطان
 والتعليم التعلم يف مقدمةهنج 44962334 G A 251 0120 15م 04:00م 143701:00-08-01   االحد28بيهان عبداهلل حممد عبداهلل

الوقت
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إلىمن
 اإلسالمية الثقافة أصولسلم 41957101 B A 001 0120 15ص 10:00ص 143708:00-08-02 االثنني15السيف عبدالعزيز صاحل عبداهلل
 اإلسالمية الثقافة أصولسلم 41958101 A 002 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-02 االثنني30السيف عبدالعزيز صاحل عبداهلل
 اإلسالمية الثقافة أصولسلم 41980101 A 005 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-02 االثنني35القاضى سليمان فهد عبداهلل
 اإلسالمية الثقافة أصولسلم 41981101 A 014 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-02 االثنني42العتيىب لفيان مرشود عبدامللك
 اإلسالمية الثقافة أصولسلم 41997101 A 015 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-02 االثنني28العتيىب لفيان مرشود عبدامللك
 اإلسالمي السياسي النظامسلم 42236104 A 001 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-02 االثنني21املزعل حممد علي عبدالرمحن
 اإلسالمي السياسي النظامسلم 42238104 A 002 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-02 االثنني9الوابل يوسف عبداهلل عبداللطيف
 اإلسالمي السياسي النظامسلم 42239104 A 005 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-02 االثنني10املطريى واصل حامد حمسن
 اإلسالمي السياسي النظامسلم 42256104 A 014 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-02 االثنني40العطيشان عبداهلل صاحل سعود
 اإلسالمي السياسي النظامسلم 42257104 A 166 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-02 االثنني40ابوحيمد راشد سعد تيسري
 اإلسالمي السياسي النظامسلم 42261104 A 015 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-02 االثنني5احلمدان عبداهلل عبدالرمحن وليد
 اإلسالمي السياسي النظامسلم 42262104 A 017 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-02 االثنني5السعد مصطفى حممد وليد
 (1) تفسريسلم 43573218 A 168 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني29امحد عقيل عبداهلل امحد
 (1) تفسريسلم 53938218 A 186 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني26الناصر سليمان ناصر صاحل
 -1- والنحل املللسلم 36274325 A 198 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني20سالمه بن محود ابراهيم محود
 -1- والنحل املللسلم 48723325 A 187 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني16سالمه بن محود ابراهيم محود
 -1- والنحل املللسلم 6406325 A 201 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني5املزعل حممد علي عبدالرمحن

 املسلمني عند النفسي الرتاثنفس 36328278 A 001 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني28النقيثان صاحل محد ابراهيم
 -2- احليوي النفس علمنفس 50842368 A 014 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني35اخلميس ابراهيم عبداهلل خالد
 املهين اجملال يف النفسي اإلرشادنفس 46353380 B A 002 0120 15م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني8هالل ال حسني سعود حسني
 والكتابة القراءة يف التعليم صعوباتخاص 50851264 A 005 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني8قاسم شريف حممد امحد زيدان
 والكتابة القراءة يف التعليم صعوباتخاص 42383264 A 015 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني6عيسى سيد امحد يسرى

الوقت
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إلىمن
 التعلم صعوبات تدريس يف التعلم نظريات تطبيقاتخاص 43570320 A 017 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني8املوسى محد عبدالعزيز عبداالله
 (1) السم اإلعاقة جمال يف والتعلم التدريس اسرتاتيجياتخاص 43509409 A 018 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني20ناجي ال مسفر علي سعد
  االضطرابات جمال يف والتعلم التدريس اسرتاتيجياتخاص 46362418 A 025 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني13احلنو عبدالعزيز عبداهلل ابراهيم
  تعلم صعوبات جمال يف والتعلم التدريس اسرتاتيجياتخاص 46360420 A 021 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني7ابونيان فواز سعد ابراهيم
 الشرعية العلوم تدريس طرقهنج 19085340 A 022 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني4ابامنى سليمان عبدالعزيز فهد
 -2- الرياضيات وتعليم تعلمهنج 54714379 A 022 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني1الشريف اهلويدى عمر حممد خالد
 (2) قرآنية دراسات وتعليم تعلمهنج 54100388 A 022 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني3اهلمزاىن عوض غنيم خالد
 العربية اللغة تدريس طرقهنج 53521341 A 023 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني1العقيلى دخيل سامل عبداحملسن
 (2) الشرعية العلوم وتعليم تعلمهنج 46341357 A 026 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني33املفدى عبدالعزيز سليمان صاحل
 (2) الفنية الرتبية وتعليم تعلمهنج 47712368 G A 251 0120 15م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني20الدوسرى عامر عبداهلل مفلح حممد
 (2) البدنية الرتبية يف وتعليم تعلمهنج 50841371 B 008 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني14جساس راشد حممد راشد
 البدنية الرتبية تدريس طرقهنج 3077347 B 008 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02االثنني3العقول حممد على حسن

 (2) البدنية الرتبية يف وتعليم تعلمهنج 46326371 B 001 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني11جساس راشد حممد راشد
 (2) البدنية الرتبية يف وتعليم تعلمهنج 50840371 B 001 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-02 االثنني7جساس راشد حممد راشد

الوقت
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إلىمن

 مسعيا املعوقني تدريس طرقخاص 9602402 B 001 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-03الثالثاء1حنفى حممد النىب عبدرب على
 عقليا املتخلفني تدريس طرقخاص 2658403 A 002 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-03الثالثاء2الثابت عبدالعزيز ناصر ابراهيم

 التعلم صعوبات ذوي تدريس طرقخاص 11227404 A 005 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-03الثالثاء1ابونيان فواز سعد ابراهيم
 املرضي النفس علمنفس 3200370 A 001 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-03الثالثاء27املبارك امحد حسني عادل
A 022 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-03الثالثاء30علي عبداهللاملهارات اللغويةعرب 2881101

A 023 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-03الثالثاء35أبو معطي الرمادياملهارات اللغويةعرب 36124101
A 002 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-03الثالثاء30عبدالعزيز عبداهلل اخلراشياملهارات اللغويةعرب 36125101
A 018 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-03الثالثاء33عبدالعزيز عبداهلل الرومياملهارات اللغويةعرب 36126101
A 026 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-03الثالثاء35عبدالعزيز العبداهللاملهارات اللغويةعرب 47620101
A 017 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-03الثالثاء30حسني املناصرةاملهارات اللغويةعرب 50617101
A 025 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-03الثالثاء31حسني املناصرةاملهارات اللغويةعرب 53576101
A 032 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-03الثالثاء29خالد بسندياملهارات اللغويةعرب 53002101
 املهنة اخالقياتسلم 53552107 A 014 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-03الثالثاء48القاسم عبدالرمحن عبداهلل عبداحلكيم
 املهنة اخالقياتسلم 56417107 B 001 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-03الثالثاء17اللهيب عبدالكرمي حممد امحد
 البصريه االعاقه اىل مدخلخاص 3181251 A 002 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-03الثالثاء14على عبداملعطى على محاده

 (تبارك جزء) (2) تفسريقرأ 46340242 A 005 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-03الثالثاء26املطريى واصل حامد حمسن

الوقت



 هـ1437 -1436جدول االختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
القاعة التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة

إلىمن
 -2- الفلسفة من االسالم موقفسلم 6311327 A 015 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-04االربعاء10الدوسرى عائض سعد عائض

 والتجويد التالوةسلم 10013457 A 017 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-04االربعاء1الناصر سليمان ناصر صاحل
 املعوقني تأهيل يف مقدمةخاص 2879180 A 018 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-04االربعاء29احملرج فوزان حممد خالد

 التعلم بيئة يف التقنية دمجوسل 48604242 A 001 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-04االربعاء29الباهلى ابراهيم عبداهلل ابراهيم
 التعلم بيئة يف التقنية دمجوسل 48621242 A 002 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-04االربعاء31الباهلى ابراهيم عبداهلل ابراهيم
 التعلم بيئة يف التقنية دمجوسل 48635242 A 005 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-04االربعاء30الباهلى ابراهيم عبداهلل ابراهيم
 التعلم بيئة يف التقنية دمجوسل 51396242 A 022 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-04االربعاء33الزهراين  عايض منصور
 التعلم بيئة يف التقنية دمجوسل 51397242 A 023 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-04االربعاء31الزهراين  عايض منصور
 التعلم بيئة يف التقنية دمجوسل 51398242 A 026 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-04االربعاء20الزهراين  عايض منصور
 التعلم بيئة يف التقنية دمجوسل 36308242 A 025 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-04االربعاء22الزهراين  عايض منصور
 التعلم بيئة يف التقنية دمجوسل 44622242 A 021 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-04االربعاء20الزهراين  عايض منصور
 التعلم بيئة يف التقنية دمجوسل 36306242 A 014 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-04االربعاء36العتيق عبدالعزيز امحد عبداجمليد
 اإلقراء علومقرأ 50780313 A 032 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-04االربعاء5املدمييغ عبدالرمحن صاحل عبداالله
 الرتبوي النفس علمنفس 50771222 A 001 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-04االربعاء18العفنان خلف عبداهلل بن علي
 الرتبوي النفس علمنفس 36309222 A 002 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-04االربعاء33العفنان خلف عبداهلل بن علي
 الرتبوي النفس علمنفس 51671222 A 015 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-04االربعاء33العبدالقادر عبداهلل امحد فيصل
 الرتبوي النفس علمنفس 46214222 A 014 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-04االربعاء38العبدالقادر عبداهلل امحد فيصل
 الرتبوي النفس علمنفس 48471222 A 166 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-04االربعاء35املبدل  رشيد عبداحملسن
 الرتبوي النفس علمنفس 53034222 A 167 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-04االربعاء31املبدل  رشيد عبداحملسن
 الرتبوي النفس علمنفس 50773222 A 017 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-04االربعاء16احليدرى ابراهيم سليمان حممد
 الرتبوي النفس علمنفس 36307222 A 018 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-04االربعاء28النقيثان صاحل محد ابراهيم

الوقت



 هـ1437 -1436جدول االختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
القاعة التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة

إلىمن
 الرتبوي النفس علمنفس 50772222 A 025 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-04االربعاء15احليدرى ابراهيم سليمان حممد
 الكرمي القرآن اعجازقرأ 55923434 حممد  ويل حممد عبداملاجد A 021 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-04االربعاء3 
 الكرمي القرآن اعجازقرأ 50794434 A 022 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-04االربعاء16اجلاراهلل سليمان صاحل عبدالسالم
 -2- اآليل احلاسب وتعليم تعلمهنج 54085396 A 005 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-04األربعاء6اهلدلق عبدالرمحن عبدالعزيز عبداهلل
 والكالم النطق اضطراباتخاص 12371202 A 023 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-04االربعاء23الغنيمي ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم

الوقت



 هـ1437 -1436جدول االختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
القاعة التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة

إلىمن
 التفسري أصولسلم 43575229 A 001 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-05  اخلميس10احلريرى  ذيبان شافع
 النظريات ضوء يف العقلي التخلفخاص 9355263 A 005 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-05  اخلميس7العجمى حممد سعد ناصر

 (2) التجويد علمقرأ 46338212 A 015 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-05  اخلميس24دريىب على ناصر عيسى
 النفس علم اىل املدخلنفس 7767101 A 002 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-05  اخلميس15بطاينه طالق زايد مروان
 مسعيا املعوقني لدى اللغوي النموخاص 9601262 A 001 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-05  اخلميس2السامل عبدالعزيز عبدالرمحن ماجد
 اإلسالمية الرتبية أصولترب 2904101 A 002 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-05  اخلميس3العباد ابراهيم محد عبداهلل

 اإلسالمية الرتبية اصولترب 47617102 A 015 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-05  اخلميس14الدوسرى طهيف ال راشد ظافر راشد
 اإلسالمية الرتبية اصولترب 56570102 A 014 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-05  اخلميس42الدوسرى طهيف ال راشد ظافر راشد
 اإلسالمية الرتبية اصولترب 51969102 A 017 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-05  اخلميس34الدوسرى طهيف ال راشد ظافر راشد
 اإلسالمية الرتبية اصولترب 47618102 A 018 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-05  اخلميس12املالكى رده عبداهلل حممد
 اإلسالمية الرتبية اصولترب 53121102 A 025 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-05  اخلميس29املالكى رده عبداهلل حممد
 اإلسالمية الرتبية اصولترب 35517102 A 021 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-05  اخلميس33النوح محد عبداهلل مساعد
 الطباعة اشغالترف 56885318 A 022 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-05  اخلميس2الطويرقى حمسن حممد وليد
 واملينا الصياغة أشغالترف 56893406 A 023 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-05  اخلميس2العتيىب مبرييك مقعد نواف
 - 2 -  العقوبات فقةسلم 6334236 A 002 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-05  اخلميس28العطيشان عبداهلل صاحل سعود

 الرتبوي التقومينفس 50768151 A 166 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-05  اخلميس38العبدالقادر عبداهلل امحد فيصل
 الرتبوي التقومينفس 56650151 A 015 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-05  اخلميس24العبدالقادر عبداهلل امحد فيصل
 الرتبوي التقومينفس 7789151 A 014 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-05  اخلميس40العبدالقادر عبداهلل امحد فيصل

 الرتبوي التقومينفس 50769151 A 018 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-05  اخلميس21بطاينه طالق زايد مروان
 الرتبوي التقومينفس 2987151 A 025 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-05  اخلميس25بطاينه طالق زايد مروان

 الرتبوي التقومينفس 56647151 A 021 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-05  اخلميس30احلريب جاراهلل رديين عيد
 الرتبوي التقومينفس 8301151 A 022 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-05  اخلميس26املبدل  رشيد عبداحملسن

الوقت



 هـ1437 -1436جدول االختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
القاعة التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة

إلىمن
 النفس علم ىف البحث مناهجنفس 3188461 A 023 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-05  اخلميس18هالل ال حسني سعود حسني
 النفس علم ىف البحث مناهجنفس 8353461 A 026 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-05  اخلميس14عسريى حممد على حممد

 النفس علم ىف البحث مناهجنفس 18546461 A 005 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-05  اخلميس8زياده حممد السيد خالد
 النفس علم ىف البحث مناهجنفس 10711461 A 017 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-05  اخلميس5دبيس ابراهيم عبداهلل سعيد
  االضطرابات جمال يف والتعلم التدريس اسرتاتيجياتخاص 43446416 A 032 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-05  اخلميس14الشمرى سليمان مسلم طارش
 املفسرين مناهجقرأ 50793445 A 001 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-05  اخلميس6املدمييغ عبدالرمحن صاحل عبداالله

الوقت



 هـ1437 -1436جدول االختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
القاعة التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة

إلىمن
 القرآن علوم اىل املدخلسلم 35521110 A 014 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-07   السبت41الشمرى مطر مقبل عبدالرمحن
 ـ ب ـ عليهم والرد املتكلمونسلم 6305225 A 001 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-07   السبت28العتيىب سهيل رفاع سهل

 (1) احملدثني مناهجسلم 43583241 A 002 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-07   السبت10بيانوىن عبداهلل حممد الدين فتح
 -2- املعامالت فقةسلم 6339335 A 005 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-07   السبت31السيف عبدالعزيز صاحل عبداهلل

 (3) تفسريسلم 46346418 A 015 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-07   السبت7اخلنني حممد عبدالعزيز امحد
 (4) الفقه أصولسلم 46344438 A 017 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-07   السبت13العنزى اجلعفرى سامل عبداهلل بندر
 العيادى النفس علمنفس 3206471 A 018 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-07   السبت3الربيعه على عبداهلل فهد

 العيادى النفس علمنفس 53981471 A 025 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-07   السبت31الشايع سامل كساب امحد
 العاديني غري اسر مع العملخاص 12387390 A 021 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-07   السبت6احملرج فوزان حممد خالد
 العاديني غري اسر مع العملخاص 3195390 A 022 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-07   السبت19دحيم ال فهد ظافر عبدالرمحن
 االسالمية الفنونترف 2870207 A 023 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-07   السبت16النمله صاحل عبدالرمحن حممد

 احلديثة والفنون النهضة عصر فنونترف 49545308 A 026 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-07   السبت5احليزان عبدالرمحن عبدالعزيز عبداهلل
 الفنية الرتبية ىف والتقومي العلمى البحثترف 11146409 A 032 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-07   السبت3العتيىب الرويس عبدالرمحن بدر
 واالتصال التعليم تقنياتوسل 19564241 B 001 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-07   السبت24العتيق عبدالعزيز امحد عبداجمليد
 املنهج يف واالتصاالت املعلومات تقنيةهنج 50165312 B 008 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-07   السبت11املطرف مطرف فهد عبدالرمحن
 التعليمي التصميمهنج 54087331 A 166 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-07   السبت8احلسن حممد عبدالرمحن رياض
 - 1 -النمو نفس علمنفس 3081111 A 001 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-07   السبت30العفنان خلف عبداهلل بن علي

 اإلحصائي النفس علمنفس 42366253 A 002 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-07   السبت28املبدل  رشيد عبداحملسن
 اخلاصة الفئات نفس علمنفس 54052333 A 005 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-07   السبت4دبيس ابراهيم عبداهلل سعيد
 اخلاصة الفئات نفس علمنفس 18239333 A 015 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-07   السبت32النقيثان صاحل محد ابراهيم
 والتعليم التعلم يف واالتصال املعلومات تقنية تطبيقاتهنج 42371251 A 017 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-07   السبت23الكلية من حيدد مل
 والتعليم التعلم يف واالتصال املعلومات تقنية تطبيقاتهنج 56759251 A 018 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-07   السبت20احلسن حممد عبدالرمحن رياض

الوقت



 هـ1437 -1436جدول االختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
القاعة التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة

إلىمن
 والتعليم التعلم يف واالتصال املعلومات تقنية تطبيقاتهنج 42375251 A 025 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-07   السبت23الكلية من حيدد مل
 والتعليم التعلم يف واالتصال املعلومات تقنية تطبيقاتهنج 50834251 A 021 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-07   السبت25الكلية من حيدد مل
 والتعليم التعلم يف واالتصال املعلومات تقنية تطبيقاتهنج 54078251 A 022 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-07   السبت24الكلية من حيدد مل
 والتعليم التعلم يف واالتصال املعلومات تقنية تطبيقاتهنج 54080251 A 023 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-07   السبت26الكلية من حيدد مل
 والتعليم التعلم يف واالتصال املعلومات تقنية تطبيقاتهنج 55218251 A 026 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-07   السبت24الكلية من حيدد مل
 والتعليم التعلم يف واالتصال املعلومات تقنية تطبيقاتهنج 56487251 A 032 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-07   السبت20الكلية من حيدد مل
 والتعليم التعلم يف واالتصال املعلومات تقنية تطبيقاتهنج 42373251 B 001 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-07   السبت22الكلية من حيدد مل
 املوضوعي التفسريقرأ 50788446 A 001 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-07   السبت11حممد  ويل حممد عبداملاجد

الوقت



 هـ1437 -1436جدول االختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
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إلىمن
 والبدائية واالفريقية القبلية الفنونترف 44621117 B 008 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد16الشاهني حممد محد سلطان
 منوها ومراحل االطفال رسومترف 50812201 B 008 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد2النمله صاحل عبدالرمحن حممد
 الرتبوي واالشراف الرتبوية االدارةادت 50153360 A 168 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد32العبيد صاحل عبداهلل امين
 (1) الشرعية العلوم وتعليم تعلمهنج 43579356 A 201 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد32السيف ابراهيم سيف عبداحملسن
 االسالمي الفقه اىل املدخلسلم 6527232 A 014 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-08   االحد42احلقباىن عبداهلل ناصر عبداهلل
 -2- والنحل املللسلم 6385425 A 001 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-08   االحد8القاسم عبدالعزيز عبداهلل خالد

 املعاصر التفسري اجتاهاتسلم 46345119 A 001 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد9القاسم عبدالرمحن عبداهلل عبداحلكيم
 احلديث مصطلحسلم 46555226 A 001 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد7التوجيرى محود عبداهلل حممد
 احلديث مصطلحسلم 48724226 A 015 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد29بيانوىن عبداهلل حممد الدين فتح
 احلديث مصطلحسلم 36288226 A 015 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد7بيانوىن عبداهلل حممد الدين فتح
 ـ ب ـ املعامالت فقةسلم 7870338 A 015 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد1احلمدان عبداهلل عبدالرمحن وليد

 الرتبوي البحث يف تطبيقاتنفس 50767114 A 025 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد10الغرايبة عوض حممد امحد
 التجريىب النفس علمنفس 3135361 A 021 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد20زيد ابو حممد حنفى هشام

 العصيب النفس علمنفس 18247382 A 022 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد24اجلمعه عبدالرمحن صاحل سليمان
 العقلي التكوين ونظريات العقلية القدراتخاص 15816265 A 023 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد11خبيت عطااهلل فرح الدين صالح
 والكلي اليدوي التواصل طرقخاص 9633352 A 026 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد14العمري صاحل عبداحملسن بدر
 العادية املدارس يف العاديني غري تربيةخاص 3179385 B 001 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد5دحيم ال فهد ظافر عبدالرمحن
 العادية املدارس يف العاديني غري تربيةخاص 3189385 B 001 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد14دحيم ال فهد ظافر عبدالرمحن
 اخلاصة للرتبية السمعية الوسائلوسل 2701228 A 166 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد14العتيق عبدالعزيز امحد عبداجمليد

 اخلاصة للرتبية السمعية الوسائلوسل 46364228 A 166 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد11العتيق عبدالعزيز امحد عبداجمليد
 بعد عن والتعليم األلكرتوين التعليمهنج 48856316 A 186 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد12احلسن حممد عبدالرمحن رياض
 اململكة يف اإلجنليزية اللغة تعليم سياسةهنج 51393319 A 198 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد15طلحاب ال فهد حممد سلطان

الوقت
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إلىمن
 (1) الشرعية العلوم وتعليم تعلمهنج 56571356 A 187 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد31ابامنى سليمان عبدالعزيز فهد
 -1- اإلجنليزية اللغة وتعليم تعلمهنج 51395361 A 179 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد23السحيباين علي عبدالرمحن بن ياسر
 (1) الفنية الرتبية وتعليم تعلمهنج 47710367 A 017 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد23الدوسرى عامر عبداهلل مفلح حممد
 (1) البدنية الرتبية يف وتعليم تعلمهنج 54494370 A 018 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد26حممد بسيم حممد اشرف
 (1) البدنية الرتبية يف وتعليم تعلمهنج 43433370 A 005 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد23حممد بسيم حممد اشرف
A 032 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد24حسن علي العقول (1) البدنية الرتبية يف وتعليم تعلمهنج 47832370
 -1- فيزياء وتعليم تعلمهنج 55222374 A 005 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد2الراشد صاحل امحد على
 -1- الرياضيات وتعليم تعلمهنج 54712378 A 002 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد13الشريف اهلويدى عمر حممد خالد
 (1) قرآنية دراسات وتعليم تعلمهنج 54097387 A 167 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد8اهلمزاىن عوض غنيم خالد
 - 1 - اآليل احلاسب وتعليم تعلمهنج 50838395 G A 251 0120 15ص 10:00ص 143708:00-08-08   االحد9اهلدلق عبدالرمحن عبدالعزيز عبداهلل
 اجلماعة دينامياتنفس 35518321 A 001 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-08   االحد17اهلل الدخيل صاحل عبداهلل دخيل
 (2) السم اإلعاقة جمال يف والتعلم التدريس اسرتاتيجياتخاص 46356412 A 002 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-08   االحد5ناجي ال مسفر علي سعد
 (2)العق التخلف جمال يف والتعلم التدريس اسرتاتيجياتخاص 46358413 A 005 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-08   االحد8هوساوى بكر حممد على
 ال تعلم صعوبات جمال يف والتعلم التدريس اسرتاتيجياتخاص 46361421 A 015 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-08   االحد7ابونيان فواز سعد ابراهيم
 السلوك وضبط إدارةخاص 19494306 A 017 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-08   االحد16احلنو عبدالعزيز عبداهلل ابراهيم
 عقليا املتخلفني من للتدريب القابلني تربيةخاص 3214313 A 018 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-08   االحد9عيسى سيد امحد يسرى
 الشفهي التواصل طرقخاص 9632302 A 015 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-08   االحد14ناجي ال مسفر علي سعد

 -1- عليهم والرد املتكلمونسلم 10012124 A 001 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-08   االحد20املطريى ربيعان غويزى عبدالعزيز
 السري فقةسلم 7996433 B A 002 0120 15م 04:00م 143701:00-08-08   االحد30القاضى سليمان فهد عبداهلل

 الشخصية مقاييسنفس 19559342 A 014 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-08   االحد34احلريب جاراهلل رديين عيد

الوقت
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إلىمن
 ـ ب ـ تفسريسلم 6292117 A 001 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-09 االثنني1املسند عبداهلل عبدالعزيز حممد
 واملواريث الوصاياسلم 6348134 B A 002 0120 15ص 11:00ص 143708:00-08-09 االثنني27املطلق حممد يوسف عبداجمليد

 واملواريث الوصاياسلم 11291134 A 005 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-09 االثنني18اليمىن سعد عبدالعزيز حممد
 السلوك وبناء تعديلخاص 13771201 A 015 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-09 االثنني20دحيم ال فهد ظافر عبدالرمحن
 (2) التوحد جمال يف والتعلم التدريس اسرتاتيجياتخاص 46363419 A 017 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-09 االثنني12الغنيمي ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم
 -1-  العقوبات فقةسلم 6444136 A 018 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-09 االثنني24اخلليوى عبداهلل صاحل سليمان
 -1-  العقوبات فقةسلم 6400136 A 025 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-09 االثنني21الطريقى سليمان على عبدالرمحن
 له املسلمني ونقد اليوناىن املنطقسلم 6303224 A 021 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-09 االثنني6اللهيب عبدالكرمي حممد امحد

 السنن دراسةسلم 46347233 A 022 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-09 االثنني2العسكر مقحم عبدالعزيز فهد
 - 1 -  املعامالت فقةسلم 53932235 A 023 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-09 االثنني25الشهراىن حسني معلوى حسني
 - 1 -  املعامالت فقةسلم 6366235 A 026 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-09 االثنني26املرزوقى عياد فيحان عمر

 الداخلى التصميمترف 56881312 A 015 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-09 االثنني2العتيىب مبرييك مقعد نواف
 االجتماعى النفس علمنفس 18240132 A 032 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-09 االثنني21الشريف الشنربى عبداهلل هزاع محود
 العاديني غري تربية مباديءخاص 10841101 A 001 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-09 االثنني18عيسى سيد امحد يسرى
 العاديني غري تربية مباديءخاص 46813101 A 002 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-09 االثنني17خبيت عطااهلل فرح الدين صالح
 التوحد اضطرابات اىل مدخلخاص 18559275 A 005 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-09 االثنني6العثمان عثمان عبداهلل ابراهيم
 الكرمي القرآن تاريخقرأ 46595231 A 017 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-09 االثنني24املدمييغ عبدالرمحن صاحل عبداالله

الوقت
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إلىمن
 -3- تفسريسلم 6384313 A 001 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-10الثالثاء2الطبيشى محد فهد سلطان

 - 1 -النمو نفس علمنفس 12957111 A 002 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-10الثالثاء1عسريى حممد على حممد
 العقلي التخلف اىل مدخلخاص 19500253 A 005 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-10الثالثاء16القحطاىن مفرح على حممد
 العقلي التخلف اىل مدخلخاص 50766253 A 005 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-10الثالثاء3القحطاىن مفرح على حممد
 (عم جزء) (1) تفسريقرأ 46596241 A 017 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-10الثالثاء30القاسم عبدالرمحن عبداهلل عبداحلكيم
 ونظرياهتا الفنية الرتبية اصولترف 50815301 A 001 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-10الثالثاء18النمله صاحل عبدالرمحن حممد
 -2- واجلماعة السنة اهل عقيدةسلم 6401322 A 001 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-10الثالثاء36العتيىب سهيل رفاع سهل

 -2- واجلماعة السنة اهل عقيدةسلم 53933322 A 002 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-10الثالثاء7العريفى عبدالعزيز فالح سعد
 ضوءاالسالم ىف التصوفسلم 10633324 A 005 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-10الثالثاء17العتيىب لفيان مرشود عبدامللك
 الشخصية نظرياتنفس 18244332 A 001 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-10الثالثاء22الشريف الشنربى عبداهلل هزاع محود
 النفسية الصحةنفس 2812171 A 014 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-10الثالثاء38الصبحيني سليمان موسى على

 الدوائي النفس علمنفس 18256279 A 015 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-10الثالثاء20اخلميس ابراهيم عبداهلل خالد
 الدوائي النفس علمنفس 54282279 A 015 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-10الثالثاء7اخلميس ابراهيم عبداهلل خالد
 الصحيحني دراسةسلم 43584231 A 017 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-10الثالثاء8السيف عبداهلل سعد سلطان

الوقت
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إلىمن
 القران علومسلم 6288115 A 001 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-11االربعاء8احلريرى  ذيبان شافع

 - 1 - الفرق من السنة اهل موقفسلم 11290123 A 002 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-11االربعاء26الغامدى حسن  اهلل غرم صاحل
 (2) الفرق من السنة أهل موقفسلم 46554126 A 005 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-11االربعاء6السحيم صاحل عبداهلل حممد
 -1- الفقه اصولسلم 36275317 A 015 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-11االربعاء20عجالن بن عبدالعزيز صاحل فهد
 -1- العبادات فقهسلم 53935340 A 017 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-11االربعاء16احلمدان عبداهلل عبدالرمحن وليد
 -1- العبادات فقهسلم 6536340 A 014 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-11االربعاء45املانع حممد مانع امحد

 -1- العبادات فقهسلم 53939340 A 018 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-11االربعاء12املال عبدالرمحن عبداهلل حممد
 (3) املعامالت فقهسلم 46342341 A 025 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-11االربعاء15النمى عبدالرمحن صاحل سطام
 احلديث ختريجسلم 43578414 A 021 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-11االربعاء6جي عبه  حممد حسن
 احلديث ختريجسلم 51392414 A 022 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-11االربعاء4احلمدان على عبداهلل سلطان
 - 1 -النمو نفس علمنفس 9902111 A 023 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-11االربعاء15الصاحل حممد حسني نزار
 املهين اجملال يف النفسي االرشادنفس 3203379 A 026 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-11االربعاء27هالل ال حسني سعود حسني

 السلوكية االضطراباتنفس 42367472 A 032 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-11االربعاء21املبارك امحد حسني عادل
 اجلنائي النفس علمنفس 46354498 B 001 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-11االربعاء18حسني بن امحد حممد عبدالعزيز
 القوالب وصب احلريق افرانترف 56889315 B 008 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-11االربعاء1املرمش سعيد حجاج خالد
 اخلاصة للفئات الفنية الرتبيةترف 49380319 A 179 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-11االربعاء8اليامى سعد مبارك عوض
 الفىن التذوق اىل مدخلترف 2842209 A 179 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-11االربعاء16اليامى سعد مبارك عوض

 البدنية االعاقةخاص 12348160 G A 251 0120 15ص 10:00ص 143708:00-08-11االربعاء22على عبداملعطى على محاده
 بنائها واسس العاديني غري مناهجخاص 3208371 G A 251 0120 15ص 10:00ص 143708:00-08-11االربعاء15على عبداملعطى على محاده

 البدنية االعاقةخاص 46815160 A 166 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-11االربعاء28املوسى محد عبدالعزيز عبداالله
 البدنية االعاقةخاص 13301160 A 167 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-11االربعاء14الثابت عبدالعزيز ناصر ابراهيم
 واالنفعالية السلوكية االضطرابات اىل مدخلخاص 18560268 A 168 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-11االربعاء5احلسني عبدالكرمي حسني عبدالكرمي

الوقت



 هـ1437 -1436جدول االختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
القاعة التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة

إلىمن
 بنائها واسس العاديني غري مناهجخاص 12385371 A 186 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-11االربعاء24خبيت عطااهلل فرح الدين صالح
 اخلاصه الرتبية يف املعاصره القضاياخاص 3221440 A 198 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-11االربعاء17دحيم ال فهد ظافر عبدالرمحن

 املدرسية الصحية الرتبيةترض 46329300 A 201 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-11االربعاء27الرشيد حممد فريوز مجيل
 املدرسية الصحية الرتبيةترض 12337300 A 187 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-11االربعاء24الرشيد حممد فريوز مجيل
 عقليا املتخلفني من للتعلم القابلني تربيةخاص 3212303 A 005 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-11االربعاء11الوابلي سليمان حممد عبداهلل
 - 1 - الفرق من السنة اهل موقفسلم 6327123 A 002 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-11االربعاء14الوهيىب على عبداهلل حممد

 التعليم يف والويب املتعددة الوسائط تطبيقاتهنج 54084425 A 001 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-11االربعاء5املطرف مطرف فهد عبدالرمحن

الوقت



 هـ1437 -1436جدول االختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
القاعة التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة

إلىمن
 اخلاصة الرتبية ىف مقدمةخاص 2766100 A 001 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-12  اخلميس26القحطاىن مفرح على حممد
 -1- واجلماعة السنة اهل عقيدةسلم 6335122 A 014 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-12  اخلميس41املزيد امحد عثمان امحد
 - 2 -النمو نفس علمنفس 3110112 A 015 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-12  اخلميس14املفدى حممد عبدالرمحن عمر

 (لغريالتخصص) االجتماعي النفس علمنفس 12627131 A 017 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-12  اخلميس16الشريف الشنربى عبداهلل هزاع محود
 والقدرات الذكاء مقاييسنفس 3180341 A 018 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-12  اخلميس26احلريب جاراهلل رديين عيد

 -1- احليوي النفس علمنفس 54053365 A 001 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-12  اخلميس8اخلميس ابراهيم عبداهلل خالد
 -1- احليوي النفس علمنفس 18241365 A 002 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-12  اخلميس42اخلميس ابراهيم عبداهلل خالد
 وتفسريه الكرمي القرآنقرأ 46592101 A 023 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-12  اخلميس27دريىب على ناصر عيسى
 (1) الكرمي القرآن علومقرأ 50795332 A 026 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-12  اخلميس17الرومى سليمان عبدالرمحن عبداهلل

الوقت



 هـ1437 -1436جدول االختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
القاعة التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة

إلىمن
 االسرة فقةسلم 6338133 A 001 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-14   السبت22السيف عبدالعزيز صاحل عبداهلل

 الفكرية واملذاهب اإلسالمية العقيدةسلم 43574328 A 002 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-14   السبت31الفوزان حممد فوزان حممد
 واالبتكار العقلي التفوق اىل مدخلخاص 42384255 A 005 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-14   السبت9خبيت عطااهلل فرح الدين صالح
 (2) الكرمي القرآن علومقرأ 50791333 A 015 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-14   السبت13الشهرى حنش معاظه عبدالرمحن
 التفسري أصولقرأ 50781343 A 001 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-14   السبت15املدمييغ عبدالرمحن صاحل عبداالله
 -1- الفلسفة من االسالم موقفسلم 6382227 A 001 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-14   السبت18الزهراىن جمحود موسى على
 -2- مصطلحسلم 6365316 A 002 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-14   السبت1الطبيشى محد فهد سلطان
 - 3 -  الفقة اصولسلم 6342435 A 005 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-14   السبت29العنزى اجلعفرى سامل عبداهلل بندر

 - 3 -  الفقة اصولسلم 56657435 A 015 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-14   السبت1املال عبدالرمحن عبداهلل حممد
 (1) النمو نفس علمنفس 35516110 A 017 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-14   السبت18عسريى حممد على حممد
 (لغريالتخصص) االجتماعي النفس علمنفس 7732131 A 014 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-14   السبت48اهلل الدخيل صاحل عبداهلل دخيل

الوقت



 هـ1437 -1436جدول االختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
القاعة التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة

إلىمن
 (1) التجويد علمقرأ 46593211 A 001 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-15   االحد31اجلاراهلل سليمان صاحل عبدالسالم
 واملعاصرة احلديثة واملذاهب االسالمسلم 10014423 A 002 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-15   االحد16الغامدى حسن  اهلل غرم صاحل
 التعلم صعوبات اىل مدخلخاص 3176254 A 005 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-15   االحد2احملرج فوزان حممد خالد

 -2- الفقة اصولسلم 11295434 A 017 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-15   االحد28النتيفات عبدالرمحن قينان حممد
 -2- الفقة اصولسلم 6421434 A 018 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-15   االحد21العنزى اجلعفرى سامل عبداهلل بندر

 النفس علم اىل املدخلنفس 18233104 A 014 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-15   االحد35الغرايبة عوض حممد امحد
 النظريات ضوء يف والتوحد السلوكية االضطراباتخاص 19495266 A 001 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-15   االحد14احلنو عبدالعزيز عبداهلل ابراهيم
 (مسع قد جزء) (3) تفسريقرأ 50792344 A 005 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-15   االحد5اجلاراهلل سليمان صاحل عبدالسالم
 -2- اإلجنليزية اللغة وتعليم تعلمهنج 54091362 A 002 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-15   االحد7طلحاب ال فهد حممد سلطان

الوقت



 هـ1437 -1436جدول االختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

القاعة التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة
إلىمن

 ـ ب ـ العبادات فقةسلم 8302135 A 001 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-16 االثنني15الدوسرى جفني برجس عبداهلل
 االسالمية العقيدةسلم 48725223 A 002 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-16 االثنني19املبدل رشيد عبداهلل عبدالعزيز
 االسالمية العقيدةسلم 36289223 A 005 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-16 االثنني23املبدل رشيد عبداهلل عبدالعزيز
 االسالمية العقيدةسلم 6349223 A 015 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-16 االثنني26السنيدى عبداهلل عبدالعزيز فهد
 (لغريالتخصص) االجتماعي النفس علمنفس 7734131 A 014 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-16 االثنني45اهلل الدخيل صاحل عبداهلل دخيل

 املعريف النفس علمنفس 54055367 A 018 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-16 االثنني32زيد ابو حممد حنفى هشام
 املعريف النفس علمنفس 18243367 A 025 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-16 االثنني19الرشيد عبدالعزيز سعود عبدالرمحن
 الفنية الرتبية اىل املدخلترف 56913109 A 017 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-16 االثنني25ابونيان فواز فهد فواز
 السمعية االعاقة اىل مدخلخاص 12372252 A 021 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-16 االثنني2حنفى حممد النىب عبدرب على
 اخلاصة الرتبية يف والتشخيص التقييمخاص 53973151 A 015 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-16 االثنني10البتال عبداهلل حممد زيد
 اخلاصة الرتبية يف والتشخيص التقييمخاص 46814151 A 014 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-16 االثنني39املوسى محد عبدالعزيز عبداالله
 االسالمية العقيدة اىل املدخلسلم 6518222 A 014 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-16 االثنني51اخلنني حممد عبدالعزيز امحد

 اخلشب أشغالترف 56887306 A 017 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-16 االثنني2اليامى سعد مبارك عوض
 -2- العبادات فقةسلم 6330132 A 166 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-16 االثنني42السلمى رزق شريف عمر

 والزوائد اجملاميع كتبسلم 46348420 A 018 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-16 االثنني6جي عبه  حممد حسن
 املسلمني مناهج وبني الغربيني مناهج بني تفسريالتاريخسلم 6313427 A 025 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-16 االثنني21السعد مصطفى حممد وليد

 التأهيلي النفس علمنفس 13764372 A 021 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-16 االثنني19الربيعه على عبداهلل فهد
 التأهيلي النفس علمنفس 56674372 A 022 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-16 االثنني10الصبحيني سليمان موسى على
 غريالعاديني االطفال لدى السلوكية االضطراباتخاص 51384170 A 001 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-16 االثنني23الشمرى سليمان مسلم طارش
 غريالعاديني االطفال لدى السلوكية االضطراباتخاص 16799170 A 198 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-16 االثنني37احملرج فوزان حممد خالد

الوقت



 هـ1437 -1436جدول االختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

القاعة التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة
إلىمن

 غريالعاديني االطفال لدى السلوكية االضطراباتخاص 2843170 A 002 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-16 االثنني6الغنيمي ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم
 اخلاصة الرتبية يف واالشراف االدارةخاص 3220411 A 005 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-16 االثنني17احملرج فوزان حممد خالد
 اخلاصة الرتبية يف واالشراف االدارةخاص 8405411 A 015 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-16 االثنني22ناجي ال مسفر علي سعد

الوقت



 هـ1437 -1436جدول االختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

القاعة التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة
إلىمن

 -3-  حديثسلم 6295314 A 001 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-17الثالثاء1الطبيشى محد فهد سلطان
 -1- الفقه اصولسلم 6354317 A 002 0120 15 1ص 11:00ص 143708:00-08-17الثالثاء29االدريسى حممد حممد العرىب

 النفسية الصحةنفس 13282171 A 014 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-17الثالثاء39السيد ابراهيم هاشم زياد
 االرشادي النفس علم يف املقابلةنفس 18255374 A 166 0120 15 1م 12:30ص 143710:30-08-17الثالثاء33املبارك امحد حسني عادل
 احلديث علوم اىل املدخلسلم 35522116 A 025 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-17الثالثاء26التوجيرى محود عبداهلل حممد
 احلديث علوم اىل املدخلسلم 53936116 A 021 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-17الثالثاء13ابوحيمد راشد سعد تيسري
 احلديث علوم اىل املدخلسلم 53937116 A 022 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-17الثالثاء26الطبيشى محد فهد سلطان
 (2) تفسريسلم 43580318 A 023 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-17الثالثاء31اجلليفى على عبدالعزيز عادل
 (2) تفسريسلم 56646318 A 026 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-17الثالثاء12الدهيشي عبداحملسن عبدالعزيز عمر
 (2) احملدثيني مناهجسلم 46349419 A 032 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-17الثالثاء15عجالن بن عبدالعزيز صاحل ابراهيم
 (لغريالتخصص) االجتماعي النفس علمنفس 7771131 A 166 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-17الثالثاء46اهلل الدخيل صاحل عبداهلل دخيل
 واالرشاد التوجية اسسنفس 3187371 A 014 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-17الثالثاء48الزهراىن سعيد امحد عبداهلل
 واالرشاد التوجية اسسنفس 2814371 A 198 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-17الثالثاء37الزهراىن سعيد امحد عبداهلل
 النفسي العالجنفس 3215478 B 008 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-17الثالثاء23الشايع سامل كساب امحد

 والتنظيمي الصناعي النفس علمنفس 18249480 A 167 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-17الثالثاء33عبداجلبار عمر صالح عادل
 الثانية اللغة اكتسابهنج 51394317 A 017 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-17الثالثاء29السحيباين علي عبدالرمحن بن ياسر
 اآليل احلاسب مبساعدة اإلجنليزية اللغة تعليمهنج 54090321 A 018 0120 15 1م 04:00م 143701:00-08-17الثالثاء22بيهان عبداهلل حممد عبداهلل
 االسالمية االمة جمتمعسلم 10016454 B 001 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-17الثالثاء2اجلاراهلل سليمان صاحل عبدالسالم
 التعلم نظرياتنفس 3175323 A 001 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-17الثالثاء22عسريى حممد على حممد

 التعلم نظرياتنفس 54051323 A 002 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-17الثالثاء17الغرايبة عوض حممد امحد

الوقت



 هـ1437 -1436جدول االختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

القاعة التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة
إلىمن

 -2- احليوي النفس علمنفس 56796368 A 005 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-17الثالثاء1اخلميس ابراهيم عبداهلل خالد
 النمائية التعلم صعوباتخاص 56600304 A 168 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-17الثالثاء2عيسى سيد امحد يسرى
 النمائية التعلم صعوباتخاص 6544304 A 186 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-17الثالثاء9املوسى محد عبدالعزيز عبداالله

 اخلزفيه والزخارف الزجاجية الطالءاتترف 56879205 A 015 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-17الثالثاء4احليزان عبدالرمحن عبدالعزيز عبداهلل

الوقت



 هـ1437 -1436جدول االختبارت النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

القاعة التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة
إلىمن

 التعلم صعوبات اىل مدخلخاص 8347254 A 001 0120 15 1ص 10:00ص 143708:00-08-18االربعاء23املوسى محد عبدالعزيز عبداالله

القاعة التاريخاليومالمسجلينالمحاضرالمقرر اسمالمقررالشعبة
إلىمن

 التشكيلي التصويرترف 56877411 A 001 0120 15 1م 03:00م 143701:00-08-19  اخلميس4العتيىب الرويس عبدالرمحن بدر

الوقت

الوقت


