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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 82/7/5341األحد 
 ص 58088ص إلى  2088الفترة من 
 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  21أ 2 24 سلطان سعد السيف اإلسالم يف األسرة سلم 204 24024
  44أ 2 -42أ 2 12 أمحد مانع املانع اإلسالم يف األسرة سلم 204 24024
   22أ 2 24 عبداهلل سليمان الشايع اإلسالم يف األسرة سلم 204 24020
  2أ   2 42 بدر حممد الوهييب اإلسالم يف األسرة سلم 204 24022
  2أ 2 42 سليمان صاحل اخلليوي اإلسالم يف األسرة سلم 204 24024
  4أ 2 44 عبدالرمحن علي الطريقي اإلسالم يف األسرة سلم 204 24014
  22أ 2 24 خالد عبداهلل البشر اإلسالم يف األسرة سلم 204 24011
  44أ 2 40 محاده على عبداملعطي مدخل إىل اإلعاقة البصرية خاص 422 4222

  42أ 2 2 مرزوق علي الزهراين السمعيةمدخل إىل اإلعاقة  خاص 424 24414
  44أ 2 1 صالح الدين فرح عطا اهلل خبيت القدرات العقلية ونظريات التكوين العقلي خاص 442 22224
  44أ 2 22 سعد علي آل ناجي 2اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف جمال اإلعاقة السمعية خاص  202 24202
  220أ 2 22 وحيد السيد حافظ 2اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف جمال التخلف العقلي خاص 220 24242

 خاص 224 24224
اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف جمال االضطرابات 

 224أ 2 1 عبدالرمحن عبداهلل أبا عود -2-السلوكية واالنفعالية 
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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 82/7/5341األحد  
 م 58048ص إلى  58048الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2ب  2 42 إبراهيم عبدالرمحن العروان اإلسالمي االقتصادي النظام سلم 204 24424
  44أ 2 2 خالد عبداهلل البشر اإلسالمي االقتصادي النظام سلم 204 24241
  44أ 2 22 عبداهلل ناصر احلقباين اإلسالمي االقتصادي النظام سلم 204 24240
  42أ 2 21 ناصر احلقباين عبداهلل اإلسالمي االقتصادي النظام سلم 204 24422
  44أ 2 24 حمسن حامد املطريي اإلسالمي االقتصادي النظام سلم 204 24244
  44أ 2 2 فتح الدين حممد بيانوين دراسة السنن سلم 444 24421
  42أ 2 42 جرب حممد اجلرب مقدمة يف التعلم والتعليم هنج 442 42222
  22أ 2 40 سلطان خلف العتييب والتعليممقدمة يف التعلم  هنج 442 22422
  21أ 2 21 عبداهلل عبدالعزيز اخلزميي مقدمة يف التعلم والتعليم هنج 442 22242
  22أ 2 44 إبراهيم سعد القرين مقدمة يف التعلم والتعليم هنج 442 22244
  4أ 2 42 إبراهيم سعد القرين مقدمة يف التعلم والتعليم هنج 442 22422
  2أ 2 42 عثمان ناصر الربيكان مقدمة يف التعلم والتعليم هنج 442 24222
  2أ 2 2 غسان خالد بادي  طرق تدريس اللغة العربية هنج 422 24242
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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 82/7/5341األحد 
 م 4088م إلى  5088الفترة من 
 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  21أ 2 20 صاحل غرم اهلل الغامدي - 4-امللل والنحل  سلم  242 4422
  22أ 2 44 حممد قينان النتيفات -4-أصول الفقه  سلم 242 4424

  22أ 2 42 عادل صاحل العبداجلبار علم النفس الصناعي والتنظيمي نفس 220 22422
  42أ 2 24 كامل سعود اجلعفري -2-علم التجويد  قرأ 422 24224
  44أ 2 42 مجيل فريوز الرشيد الرتبية الصحية املدرسية ترض 400 24441
  44أ 2 44 مجيل فريوز الرشيد الرتبية الصحية املدرسية ترض 400 24442
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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 82/7/5341االثنين 
 ص 58088ص إلى  2088الفترة من 
 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  4أ 2 2 سليمان صاحل اخلليوي اإلسالمية الثقافة أصول سلم 202 22221
  4أ 2 22 سليمان صاحل اخلليوي اإلسالمية الثقافة أصول سلم 202 22222
  2أ 2 44 سليمان صاحل اخلليوي اإلسالمية الثقافة أصول سلم 202 22222
  22أ 2 42 فهد عبدالعزيز العسكر اإلسالمية الثقافة أصول سلم 202 22220
  2أ 2 42 بدر حممد الوهييب اإلسالمية الثقافة أصول سلم 202 22221
  22أ 2 22 أمحد عبداهلل عقيل القرآن الكرمي وتفسريه قرأ 202 24224
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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 82/7/5341االثنين 
 م 58048ص إلى  58048الفترة من 
 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  22أ 2 24 عبداهلل صاحل السيف اإلسالمي السياسي النظام سلم 202 24444
  2أ 2 21 حمسن حامد املطريي اإلسالمي السياسي النظام سلم 202 24442
  4أ 2 2 عبدالرمحن علي املزعل اإلسالمي السياسي النظام سلم 202 24442
  2أ 2 22 سليمان قاسم العيد اإلسالمي السياسي النظام سلم 202 24424
  21أ 2 42 كامل سعود اجلعفري اإلسالمي السياسي النظام سلم 202 24421
  22أ 2 4 عبداهلل فهد القاضي اإلسالمي السياسي النظام سلم 202 24442
  42أ 2 22 عادل عبدالعزيز اجلليفي اإلسالمي السياسي النظام سلم 202 24444
  44أ 2 4 عبدالرمحن احلسنرياض  احلاسب اآليل واستخداماته يف التدريس هنج 420 22221
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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 82/7/5341االثنين 
 م 4088م إلى  5088الفترة من 
 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 24 عبدالرمحن علي الطريقي - 2 –فقه العقوبات  سلم 244 4200
  4أ 2 44 عبداهلل فهد القاضي - 2 –فقه العقوبات  سلم 244 4222
  2أ 2 4 سليمان صاحل اخلليوي الفقه املقارن سلم 442 2404
  22أ 2 41 عبدالرمحن عثمان اجللعود - 2 –فقه العبادات  سلم 420 4244

  21أ 2 2 كامل سعود اجلعفري - 2 –فقه العبادات  سلم 420 24124
  22أ 2 40 عمر عبدالعزيز الدهيشي إعجاز القرآن الكرمي قرأ 242 20122
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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 5/2/5341الثالثاء 
 ص 58088ص إلى  2088الفترة من 
 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 44 عادل حسني املبارك اإلرشاد النفسي يف اجملال املهين نفس 412 4404
  4أ 2 22 عادل حسني املبارك اإلرشاد النفسي يف اجملال املهين نفس 420 24424
  2أ 2 44 سري حممد سامل تربية غري العاديني يف املدارس العادية خاص 422 4212
  21أ 2 22 سري حممد سامل تربية غري العاديني يف املدارس العادية خاص 422 4222

  22أ 2 42 خالد غنيم اهلمزاين -2-تعلم وتعليم العلوم الشرعية  هنج 424 24212
  22أ 2 44 أمين عبداهلل العبيد واإلشراف الرتبوي اإلدارة الرتبوية أدت 440 20224
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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 5/2/5341الثالثاء 
 م 58048ص إلى  58048الفترة من 
 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  21أ 2 44 منذر ذيب كفايف املهارات اللغوية عرب 202 4222
  22أ 2 44 عبداهلل اخلراشيعبدالعزيز  املهارات اللغوية عرب 202 44242
  42أ 2 42 إبراهيم عبداهلل عتيق املهارات اللغوية عرب 202 44242
  44أ 2 44 عبدالعزيز عبداهلل الرومي املهارات اللغوية عرب 202 44244
  22أ 2 42 علي حممد آل مشهور املهارات اللغوية عرب 202 21440
  44أ 2 44 حسىن يوسفعادل  املهارات اللغوية عرب 202 20421
  42أ 2 44 صاحل عيظه الزهراين املهارات اللغوية عرب 202 24004
  44أ 2 24 بندر إبراهيم القزالن املهارات اللغوية عرب 202 24214
  241أ 2 42 وليد حممد السعد -4-موقف أهل السنة من الفرق  سلم 244 24222
  242أ 2 24 أمحد حممد الغرايبة املدخل إىل علم النفس نفس 202 1141

  212أ 2 44 عزام صاحل السحيباين املدخل إىل علم النفس نفس 202 22444
  220أ 2 2 إبراهيم عبداهلل العثمان طرق تدريس التالميذ ذوي التوحد خاص 201 22222
  220أ 2 4 العثمانإبراهيم عبداهلل  -4-اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف جمال التوحد  خاص 222 24444
  222أ 2 20 سلطان خلف العتييب املناهج وطرق التدريس العامة هنج 440 1241
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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 5/2/5341الثالثاء 
 م 4088م إلى  5088الفترة من 
 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 40 الوهييبحممد عبداهلل  -2-موقف أهل السنة من الفرق  سلم 244 4441
  2أ 2 1 عبدالعزيز غويزي املطريي -2-موقف أهل السنة من الفرق  سلم 244 22420
  4أ 2 41 هشام حنفي أبو زيد علم النفس التجرييب نفس 442 4242
  21أ 2 22 عبداإلله عبدالعزيز املوسى مقدمة يف تأهيل املعوقني  خاص 220 4212
  22أ 2 22 صالح الدين فرح عطا اهلل خبيت التكيفيمهارات السلوك  خاص 424 4424

  42أ 2 1 صالح الدين فرح عطا اهلل خبيت مهارات السلوك التكيفي خاص 424 24202
  44أ 2 2 حممد عبدالرمحن النملة الفنون اإلسالمية ترف 401 4210

  44أ 2 1 رياض عبدالرمحن احلسن التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد هنج 424 22224
  42أ 2 24 عمر عبدالعزيز الدهيشي أخالقيات املهنة سلم 201 24224
  44أ 2 40 عبدالرمحن معاظه الشهري (جزء تبارك) -4-تفسري  قرأ 424 24420
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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 8/2/5341األربعاء 
 ص 58088ص إلى  2088الفترة من 
 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 22 حمسن حامد املطريي اجتاهات التفسري املعاصر سلم 222 24422
  4أ 2 2 فالح سعود العريفي فقه السرية النبوية سلم 241 4222

  2أ 2 44 خالد حممد احملرج تعديل وبناء السلوك خاص 402 24112
  2أ 2 2 خالد حممد احملرج تعديل وبناء السلوك خاص 402 24410
  22أ 2 40 حممد فوازان العمر علوم اإلقراء قرأ 424 20120
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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 8/2/5341األربعاء 
 م 58048ص إلى  58048الفترة من 
 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  224أ 2 2 خالد حممد الشنيرب  -ب  –املتكلمون والرد عليهم  سلم 442 4402
  220أ 2 2 عبداإلله عبدالعزيز املوسى العادينيمبادئ تربية غري  خاص 202 20222
  44أ 2 21 مرزوق علي الزهراين مبادئ تربية غري العاديني خاص 202 24224
  42أ 2 44 حممد عبدالرمحن النملة أصول الرتبية الفنية ونظرياهتا ترف 402 20222
  44أ 2 42 محدان عبدالعزيز العامري دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل 424 44404
  44أ 2 44 محدان عبدالعزيز العامري دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل 424 22442
  42أ 2 44 محدان عبدالعزيز العامري دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل 424 44402
  22أ 2 44 طارق حممد الشعالن دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل 424 22444
  21أ 2 42 عبداهلل عيد العتييب التقنية يف بيئة التعلمدمج  وسل 424 22402
  22أ 2 42 عبداهلل عيد العتييب دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل 424 22442
  2أ 2 44 منصور عائض الزهراين دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل 424 22424
  2أ 2 20 الزهراينمنصور عائض  دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل 424 22421
  4أ 2 24 منصور عائض الزهراين دمج التقنية يف بيئة التعلم وسل 424 22422
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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 8/2/5341األربعاء 
 م 4088م إلى  5088الفترة من 
 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 41 املزعلعبدالرمحن علي  املدخل إىل العقيدة اإلسالمية سلم 444 4222
  4أ 2 22 عمر فيحان املرزوقي - 2 –فقه املعامالت  سلم 442 4444
  22أ 2 4 علي إبراهيم القصري -ب  –أصول الفقه  سلم 244 2402

  22أ 2 4 علي إبراهيم القصري -2-أصول الفقه  سلم 242 24422
  2أ 2 2 أمحد العتيق عبداجمليد الوسائل السمعية للرتبية اخلاصة وسل 442 4102

  42أ 2 2 إبراهيم عبداهلل الباهلي الوسائل السمعية للرتبية اخلاصة وسل 442 24442
  22أ 2 44 صاحل سليمان املفدى -4-تعلم وتعليم العلوم الشرعية  هنج 421 24422
  22أ 2 2 صاحل سليمان املفدى -4-تعلم وتعليم العلوم الشرعية  هنج 421 24222
  21أ 2 24 علي موسى الصبحيني علم النفس اجلنائي نفس 222 24422
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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 4/2/5341الخميس 
 ص 58088ص إلى  2088الفترة من 
 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  22أ 2 24 إبراهيم عبدالرمحن العروان -4-أصول الفقه  سلم  242 4242
  2أ 2 22 حممد قينان النتيفات -4-أصول الفقه  سلم  242 22422
  4أ 2 20 إبراهيم حممد اليوسف دينامبات اجلماعة نفس 442 42222
  2أ 2 2 زيد حممد البتال مدخل إىل صعوبات التعلم خاص 422 4214
  21أ 2 22 زيدان أمحد قاسم مدخل إىل صعوبات التعلم خاص 422 2421

  22أ 2 24 سليمان الطيارمساعد  -4-علم التجويد  قرأ 424 24442
  42أ 2 42 عبداهلل حممد بيهان -2-تعلم وتعليم اللغة اإلجنليزية  هنج 442 22422
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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 4/2/5341الخميس 
 م  58048ص إلى  58048الفترة من 
 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  4أ 2 42 عبداهلل عقيلأمحد  املدخل إىل علوم القرآن سلم 220 42242
  2أ 2 22 فهد عبداهلل الربيعة علم النفس العيادي نفس 212 4404

  2أ 2 2 فهد عبداهلل الربيعة علم النفس العيادي نفس 212 24121
  2أ 2 2 إبراهيم عبداهلل احلنو إدارة وضبط السلوك خاص 404 22222
  22أ 2 42 حممد عطية احلارثي يف التعلم والتعليمتطبيقات تقنية املعلومات واالتصال  هنج 422 24412
  22أ 2 1 حممد عطية احلارثي تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليم هنج 422 20244
  21أ 2 22 هشام مصطفى شريفي تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليم هنج 422 24414
  22أ 2 42 هشام مصطفى شريفي تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليم هنج 422 24412
  42أ 2 22 هشام مصطفى شريفي تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليم هنج 422 20242
  44أ 2 41 املطريفعبدالررمحن  تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليم هنج 422 24222
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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 4/2/5341الخميس 
 م  4088م إلى  5088الفترة من 
 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 42 وليد حممد السعد -2-موقف اإلسالم من الفلسفة  سلم 441 4424
  4 أ2 2 عبداهلل سامل احلريب تطبيقات يف البحث الرتبوي نفس 222 20141
  22أ 2 42 عبداحملسن رشيد املبدل علم النفس اإلحصائي نفس 424 24444
  21أ 2 42 عبداإلله عبدالعزيز املوسى اإلدارة واإلشراف يف الرتبية اخلاصة خاص 222 4440
  22أ 2 20 عبدالعزيز حممد العبداجلبار اإلدارة واإلشراف يف الرتبية اخلاصة خاص 222 2202

  42أ 2 22 هشام مصطفى شريفي تقنية املعلومات واالتصاالت يف املنهج هنج 424 20242
  2أ 2 40 عيسى ناصر درييب مناهج املفسرين قرأ 222 20124
  22أ 2 21 هشام حنفي أبو زيد علم النفس املعريف نفس 441 22424
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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 1/2/5341السبت 
 ص  58088ص إلى  2088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 2 إبراهيم عبداهلل احلنو االضطرابات السلوكية والتوحد يف ضوء النظريات خاص 444 22222
  22أ 2 20 عبداهلل حممد بيهان اكتساب اللغة الثانية هنج 421 22422
  22أ 2 2 عبداهلل حممد بيهان اكتساب اللغة الثانية هنج 421 24242
  4أ 2 20 عبداهلل عبدالرمحن الرومي -2-القرآن الكرمي  قرأ 442 24222
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                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 1/2/5341السبت 
 م  58048ص إلى  58048الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  4أ 2 4 عبدالرمحن مقبل الشمري أصول التفسري سلم 224 4442
  2أ 2 42 شافع ذيبان احلريري أصول التفسري سلم 442 24212
  2أ 2 4 حسن عبدالغين أبو غدة -ب  –فقه النظم  سلم  442 1242

  2أ 2 4 حسن عبدالغين أبو غدة فقه النظم سلم 442 24424
  21أ 2 2 أمحد كساب الشايع العالج النفسي نفس 212 4422

  22أ 2 44 يسري أمحد عيسى اإلعاقة البدنية خاص 240 24422
  22أ 2 41 عبداإلله عبدالعزيز املوسى اإلعاقة البدنية خاص 240 24402
  42أ 2 22 إبراهيم عبدالفتاح الغنيمي اإلعاقة البدنية خاص 240 24222
  44أ 2 4 طارق حممد الشعالن تقنيات التعليم واالتصال وسل 422 4101

  44أ 2 2 أمحد العتيق عبداجمليد تقنيات التعليم واالتصال وسل 422 22242
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                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 1/2/5341السبت 
 م  4088م إلى  5088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 22 علي عبدالعزيز اخلضريي -4-فقه العبادات  سلم 244 4440
  22أ 2 22 أمحد عبداهلل عقيل - 2 –تفسري  سلم 422 24214
  4أ 2 24 حسن حسن كامل املنطق اليوناين ونقد املسلمني له سلم 442 4404
  2أ 2 2 حسن حممد عبه جي -ج  –حديث  سلم 224 4422
  21أ 2 42 مروان زايد بطاينه -4-علم نفس النمو  نفس 224 4220
  22أ 2 24 أمحد كساب الشايع أسس التوجيه واإلرشاد نفس 412 4222
  42أ 2 41 عبداهلل أمحد الزهراين واإلرشادأسس التوجيه  نفس 412 4221
  44أ 2 2 عبداإلله عبدالعزيز املوسى قراءات باللغة اإلجنليزية خاص 424 4224

  44أ 2 44 عبداهلل حممد بيهان سياسة تعليم اللغة االجنليزية يف اململكة هنج 422 22424
  42أ 2 1 حممد عبدالعزيز اخلضريي التفسري املوضوعي قرأ 224 20122
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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 1/2/5341األحد 
 ص  58088ص إلى  2088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  21أ 2 44 عبداهلل سليمان الشايع -2-عقيدة أهل السنة واجلماعة  سلم 244 4442
  22أ 2 44 حممد عبدالعزيز اخلضريي -4-تفسري  سلم 422 24220
  2أ 2 2 صاحل ناصر الناصر  - 4 –تفسري  سلم 422 4442

  2أ 2 41 محود هزاع الشريف علم النفس االجتماعي نفس 244 22420
  4أ 2 2 إبراهيم محد النقيثان التفسري اإلسالمي للسوك نفس 411 4214

  22أ 2 42 إبراهيم عبدالفتاح الغنيمي التقييم والتشخيص يف الرتبية اخلاصة خاص 222 24400
  42أ 2 42 زيد حممد البتال التقييم والتشخيص يف الرتبية اخلاصة خاص 222 24222
  44أ 2 22 إبراهيم سعد أبو نيان صعوبات التعليم يف القراءة والكتابة خاص 442 24424
  44أ 2 2 زيدان سعد قاسم صعوبات التعليم يف القراءة والكتابة خاص 442 20222
  42أ 2 4 خالد حممد احملرج التعليم يف القراءة والكتابةصعوبات  خاص 4422 24412
  44أ 2 22 عبدالكرمي حسني احلسني مدخل إىل االضطرابات السلوكية واالنفعالية خاص 442 22240
  44أ 2 42 حممد مفلح الدوسري -2 –تعلم وتعليم الرتبية الفنية  هنج 441 21120
  2ب  2 1 حممد مفلح الدوسري -4 –تعلم وتعليم الرتبية الفنية  هنج 442 21124
  2ب  2 1 عبداملاجد حممد إبراهيم -4-القرآن الكرمي  قرأ 444 24442
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                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 1/2/5341األحد 
 م  58048ص إلى  58048الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  21أ 2 40 عبداحملسن رشيد املبدل الرتبويالتقومي  نفس 222 4221
  22أ 2 44 عبداحملسن رشيد املبدل التقومي الرتبوي نفس 222 1122
  2أ 2 42 عبداهلل صاحل السعدوى التقومي الرتبوي نفس 222 2402
  2أ 2 2 سعد علي آل ناجي النمو اللغوي لدى املعوقني مسعيا   خاص 444 2402

  22أ 2 44 خالد حممد احملرج نظريات التعلم يف تدريس صعوبات التعلمتطبيقات  خاص 440 24210
  42أ 2 44 رائد حممد املنيف الفنون القبلية واإلفريقية والبدائية ترف 221 22442
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                                                                                           اململكة العربية السعودية                                                                                                     
                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 1/2/5341األحد 
 م  4088م إلى  5088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 2 عبداهلل محد العباد أصول الرتبية اإلسالمية ترب 202 4202
  22أ 2 22 راشد ظافر الدوسري أصول الرتبية اإلسالمية ترب 204 42221
  22أ 2 42 راشد ظافر الدوسري أصول الرتبية اإلسالمية ترب 204 24242
  42أ 2 24 حممد عبداهلل املالكي أصول الرتبية اإلسالمية ترب 204 21421
  42أ 2 24 حممد عبداهلل املالكي أصول الرتبية اإلسالمية ترب 204 21422
  44أ 2 - 42أ 2 24 مساعد عبداهلل النوح أصول الرتبية اإلسالمية ترب 204 22242
  44أ 2 1 عبدامللك مرشود العتييب -2-امللل والنحل  سلم 442 4204

  242أ 2 - 241أ 2 20 القاسم خالد عبداهلل -2-امللل والنحل  سلم 442 44412
  220أ 2 44 بدر حممد الوهييب -2-امللل والنحل  سلم 442 22144
  222أ 2 2 فهد عبدالعزيز العسكر كتب اجملاميع والزوائد سلم 240 24422
  402أ 2 4 مرزوق على الزهراين طرق تدريس املعوقني مسعيا   خاص 204 2404

  224أ 2 4 إبراهيم سعد أبو نيان صعوبات التعلمطرق تدريس ذوي  خاص 202 22441
  212أ 2 41 حممد حسني الضوحيي مدخل على التذوق الفين ترف 402 4224
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                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 7/2/5341االثنين 
 ص  58088ص إلى  2088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 22 حمسن حامد املطريي التالوة والتجويد سلم 440 44421
  4أ 2 22 ياسر راشد الدوسري التالوة والتجويد سلم 440 24224
  21أ 2 40 يزيد حممد العمار التالوة والتجويد سلم 440 22144
  22أ 2 24 يزيد حممد العمار التالوة والتجويد سلم 440 22422
  42أ 2 4 الدهيشيعمر عبدالعزيز  التالوة والتجويد سلم 221 20024
  22أ 2 20 خالد عبداهلل اخلميس -4-علم النفس احليوي  نفس 442 20224
  44أ 2 4 خالد عبداهلل اخلميس -4-علم النفس احليوي  نفس 442 24442
  44أ 2 2 وحيد السيد حافظ التخلف العقلي يف ضوء النظريات خاص 444 2422

  42أ 2 2 عبدالرمحن عبداهلل أبا عود املضطربني سلوكيا  وانفعاليا  طرق تدريس التالميذ  خاص 204 22221
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                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 7/2/5341االثنين 
 م  58048ص إلى  58048الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 4 فيصل أمحد العبدالقادر علم النفس الرتبوي نفس 442 4002
  4أ 2 4 مروان زايد بطاينه النفس الرتبويعلم  نفس 442 4042

  2أ 2 42 فيصل أمحد العبدالقادر علم النفس الرتبوي نفس 444 44402
  22أ 2 42 مروان زايد بطاينه علم النفس الرتبوي نفس 444 44401
  21أ 2 20 عادل حسني املبارك علم النفس الرتبوي نفس 444 24422
  22أ 2 42 عبداحملسن رشيد املبدل الرتبويعلم النفس  نفس 444 22212
  42أ 2 41 عبداحملسن رشيد املبدل علم النفس الرتبوي نفس 444 22412
  22أ 2 22 خالد السيد زياده علم النفس الرتبوي نفس 444 24042
  44أ 2 22 وحيد السيد حافظ تربية القابلني للتدريب من املتخلفني عقليا   خاص 424 4422
  44أ 2 22 سعد علي آل ناجي طرق التواصل اليدوي والكلي خاص 424 2444

  42أ 2 20 محد علي محدي -2-اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف جمال التوحد  خاص 221 24221
  44أ 2 4 فواز فهد أبو نيان فنون عصر النهضة والفنون احلديثة ترف 402 4212
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                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 7/2/5341االثنين 
 م  4088م إلى  5088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  21أ 2 44 عادل حممد العبيسي املدخل إىل الفقه اإلسالمي سلم 444 4241
  22أ 2 2 زياد هاشم السيد الصحة النفسية نفس 212 4224

  42أ 2 22 علي عبداهلل البكر الصحة النفسية نفس 212 24424
  44أ 2 4 عبداهلل صاحل الرويتع االضطرابات السلوكية نفس 210 4402

  22أ 2 41 أمحد كساب الشايع االضطرابات السلوكية نفس 214 24441
  44أ 2 24 عادل علي الشدي تاريخ القرآن الكرمي قرأ 442 24222
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                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 2/2/5341الثالثاء 
 ص  58088ص إلى  2088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 4 حممد عبداهلل التوجيري -2 –مصطلح احلديث  سلم 424 4422
  4أ 2 42 فتح الدين حممد بيانوين مصطلح احلديث سلم 444 44422
  2أ 2 22 عادل عبدالشكور زرقي مصطلح احلديث سلم 444 24222
  22أ 2 22 عبداحلكيم عبداهلل القاسم مصطلح احلديث سلم 444 22142
  21أ 2 2 علي حممد هوساوي 4اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف جمال التخلف العقلي خاص 224 24422
  22أ 2 40 عبداهلل عبدالرمحن الرومي (جزء عم) -2-تفسري  قرأ 422 24224
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                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه  2/2/5341الثالثاء 
 م  58048ص إلى  58048الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 22 خالد عبداهلل العيد -2-مناهج احملديثني  سلم 422 24224
  4أ 2 4 وائل حممد مبارك مبادئ البحث الرتبوي نفس 224 22422
  22أ 2 2 عبداإلله عبدالعزيز املوسى صعوبات التعلم النمائية خاص 402 4222

  22أ 2 40 عبداإلله عبدالعزيز املوسى صعوبات التعلم النمائية خاص 402 22424
  22أ 2 2 خالد غنيم اهلمزاين طرق تدريس العلوم الشرعية هنج 420 22022
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                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه  2/2/5341الثالثاء 
 م  4088م إلى  5088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 4 أمحد عبداهلل عقيل -2-تفسري  سلم  224 4242
  22أ 2 42 عادل حسني املبارك املقابلة يف علم النفس اإلرشادي نفس 412 22422
  21أ 2 40 صالح الدين فرح عطا اهلل خبيت مدخل إىل التفوق العقلي واالبتكار خاص 422 24422
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                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 2/2/5341األربعاء 
 ص  58088ص إلى  2088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 2 أمحد عبدالعزيز اخلنني جمتمع األمة اإلسالمية سلم 222 20024
  22أ 2 42 سليمان صاحل اجلمعة علم النفس العصيب نفس 424 22421
  22أ 2 4 صاحل اجلمعةسليمان  علم النفس العصيب نفس 424 24424
  22أ 2 40 عبداهلل عبدالرمحن الرومي -4-القرآن الكرمي  قرأ 444 20122
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                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه  2/2/5341األربعاء 
 م  58048ص إلى  58048الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 2 يزيد حممد العمار - 4 –تفسري  سلم 424 4422
  22أ 2 20 إبراهيم محد النقيثان علم نفس الفئات اخلاصة نفس 444 22442
  4أ 2 22 نبيل شرف املالكي مقدمة يف الرتبية اخلاصة خاص 200 4144

  2أ 2 41 سري حممد سامل اضطرابات النطق والكالم خاص 404 24412
  21أ 2 42 سري حممد سامل طرق التواصل الشفهي خاص 404 2444
  22أ 2 22 عبداهلل حممد الوابلي تربية القابلني للتعلم من املتخلفني عقليا   خاص 404 4424
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                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 2/2/5341األربعاء 
 م  4088م إلى  5088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  22أ 2 21 إبراهيم صاحل عجالن املدخل إىل علوم احلديث سلم 224 42244
  2أ 2 42 حممد قينان النتيفات -4-فقه املعامالت  سلم 422 24424
  2أ 2 4 حممد قينان النتيفات -ب –فقه املعامالت  سلم 442 1210

  4أ 2 4 فيصل محود الغنام -4-تفسري  سلم 222 24424
  21أ 2 44 السيد حممد أبو هاشم مقاييس الذكاء والقدرات نفس 422 4220

  21أ 2 4 السيد حممد أبو هاشم مقاييس الذكاء والقدرات نفس 422 24422
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                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 58/2/5341الخميس 
 ص  58088ص إلى  2088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 22 خالد حممد الشنيرب العقيدة اإلسالمية سلم 444  4422
  22أ 2 42 خالد عبداهلل القاسم العقيدة اإلسالمية سلم 444 44422
  2أ 2 42 عبدالعزيز غويزي املطريي العقيدة اإلسالمية سلم 444 22142
  4أ 2 24 علي عبدالعزيز اخلضريي - 4 –فقه العقوبات  سلم 444 4442

  21أ 2 20 إبراهيم صاحل عجالن - 4 –مناهج احملدثني  سلم 222 24422
  22أ 2 40 محد علي محدي السلوكية لدى األطفال غري العادينياالضطرابات  خاص 210 4224

  42أ 2 40 إبراهيم عبدالفتاح الغنيمي االضطرابات السلوكية لدى األطفال غري العاديني خاص 210 24122
  44أ 2 22 إبراهيم عبداهلل احلنو االضطرابات السلوكية لدى األطفال غري العاديني خاص 210 22422
  44أ 2 22 حممد صاحل الفوازان -2-القرآن الكرمي  قرأ 442 20124
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                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 58/2/5341الخميس 
 م  58048ص إلى  58048الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  42أ 2 2 عادل عبدالعزيز اجلليفي علوم القرآن سلم 222 4422
  44أ 2 24 وليد حممد السعد الغربيني وبني مناهج املسلمني تفسري التاريخ بني مناهج سلم 241 4424
  22أ 2 42 سليمان صاحل اخلليوي فقه السري سلم 244 1224

  21أ 2 40 نزار حسني الصاحل -2-علم نفس النمو  نفس 220 42224
  22أ 2 22 نزار حسني الصاحل -2-علم نفس النمو  نفس 222 2204

  44أ 2 2 حممد علي عسريي -2-النمو علم نفس  نفس 222 24221
  42أ 2 4 نزار حسني الصاحل -2-علم نفس النمو  نفس 222 4022

  44أ 2 44 وائل حممد مبارك مقاييس الشخصية نفس 424 22222
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                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 58/2/5341الخميس 
 م  4088م إلى  5088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 2 عادل عبدالشكور زرقي دراسة الصحيحني سلم 442 24222
  2أ 2 2 عادل عبدالشكور زرقي -2-حديث  سلم 222 4440
  4أ 2 4 سلطان فهد الطبيشي -4-مصطلح  سلم 224 4220
  22أ 2 42 علي موسى الصبحيني مناهج البحث يف علم النفس نفس 242 4222
  21أ 2 22 علي موسى الصبحيني علم النفسمناهج البحث يف  نفس 242 2424

  22أ 2 22 مروان زايد بطاينه مناهج البحث يف علم النفس نفس 242 22224
  42أ 2 24 إبراهيم ناصر الثابت مدخل إىل التخلف العقلي خاص 424 22200
  44أ 2 2 عبداهلل حممد الوابلي مدخل إىل التخلف العقلي خاص 424 20144

 خاص 222 24444
اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف جمال 

 -4-االضطرابات السلوكية واالنفعالية 
 2 إبراهيم عبداهلل احلنو

  44أ 2

  42أ 2 21 بدر عبدالرمحن الرويس البحث العلمي والتقومي يف الرتبية الفنية ترف 202 22224
  44أ 2 2 أمحد عبداهلل عقيل -2-علوم القرآن الكرمي  قرأ 444 20122
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                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 58/2/5341السبت 
 ص  58088ص إلى  2088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 22 مرزوق علي الزهراين العمل مع أسر غري العاديني خاص 420 4222
  4أ 2 24 صالح الدين فرح عطا اهلل خبيت العمل مع أسر غري العاديني خاص 420 24421
  2أ 2 2 حممد صاحل الفوزان -4-علوم القرآن الكرمي  قرأ 444 20122
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                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 58/2/5341السبت 
 م  58048ص إلى  58048الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 24 فتح الدين حممد بيانوين ختريج احلديث سلم 222 24212
  21أ 2 42 عادل عبدالشكور زرقي احلديثختريج  سلم 222 22424
  4أ 2 2 فواز فهد أبو نيان الرتبية الفنية للفئات اخلاصة ترف 424 4224

  2أ 2 24 عوض مبارك اليامي الرتبية الفنية للفئات اخلاصة ترف 422 22420
  22أ 2 40 حممد صاحل الفوزان أصول التفسري قرأ 424 20122
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                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 54/2/5341األحد 
 ص  58088ص إلى  2088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  44أ 2 24 عبدالعزيز عبداهلل املبدل -2-املتكلمون والرد عليهم  سلم 242 20024
  2ب  2 42 بندر عبداهلل العنزي -2-أصول الفقه  سلم 421 4422

  22أ 2 21 عبداهلل حممد السعيدي -2-أصول الفقه  سلم 421 44412
  4أ 2 - 2أ 2 24 خالد عبداهلل اخلميس -2-علم النفس احليوي  نفس 442 22422
  44أ 2 - 42أ 2 22 أمحد كساب الشايع علم النفس املرضي نفس 410 4400

  44أ 2 4 أمحد كساب الشايع علم النفس املرضي نفس 410 24442
  42أ 2 42 محاده علي عبداملعطي العاديني وأسس بنائهامناهج غري  خاص 412 4402

  44أ 2 41 محاده علي عبداملعطي مناهج غري العاديني وأسس بنائها خاص 412 24422
  2ب  2 4 إبراهيم سعد أبو نيان اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف جمال صعوبات تعلم الرياضيات خاص 240 24440
  2أ 2 24 نواف مقعد العتييب باخلامات البيئية واملستهلكةالتشكيل  ترف 222 22424
  2أ 2 2 نواف مقعد العتييب التشكيل باخلامات البيئية واملستهلكة ترف 222 22444
  44أ 2 40 عبداملاجد حممد إبراهيم -2-القرآن الكرمي  قرأ 242 20120
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                                                                                              جدول االمتحانات النهائية           وزارة التعليم العايل                                                                  

                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 54/2/5341األحد 
 م  58048ص إلى  58048الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 1 حممد محود التوجيري الوصايا واملواريث سلم 242 4422
  4أ 2 2 حممد محود التوجيري الوصايا واملواريث سلم 242 22422
  21أ 2 4 صاحل ناصر الناصر -ب –تفسري  سلم 221 4424
  2أ 2 22 حممد عبدالرمحن النملة فلسفة الرتبية الفنية ترف 204 4022
  22أ 2 4 أشرف حممد بسيم طرق تدريس الرتبية البدنية هنج 421 4011
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                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 54/2/5341األحد 
 م  4088م إلى  5088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 2 نذير حممد أوهاب - 2 –فقه النظم  سلم 442 4202
  22أ 2 40 حممد عبدالعزيز اخلضريي (جزء قد مسع) -4-تفسري  قرأ 422 20124
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                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 53/2/5341االثنين 
 ص  58088ص إلى  2088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  22أ 2 24 سليمان قاسم العيد -4-عقيدة أهل السنة واجلماعة  سلم 444 4202
  2أ 2 22 حممد فوزان الفوزان - 4 –موقف اإلسالم من الفلسفة  سلم 441 4422

  4أ 2 44 عبدالعزيز حممد بن حسني نظريات الشخصية نفس 444 22422
  21أ 2 44 أمر اهلل أمحد البساطي -2-تعلم وتعليم يف الرتبية البدنية  هنج 410 24244
  22أ 2 42 أشرف حممد بسيم -2-البدنية تعلم وتعليم يف الرتبية  هنج 410 21244
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                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 53/2/5341االثنين 
 م  58048ص إلى  58048الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 20 عبدالعزيز غويزي املطريي التصوف يف ضوء اإلسالم سلم 442 20444
  4أ 2 44 صاحل النمي سطام - 4 –فقه املعامالت  سلم 442 4442
  22أ 2 42 إبراهيم حممد اليوسف (لغري التخصص)علم النفس االجتماعي  نفس 242 1144
  21أ 2 44 إبراهيم حممد اليوسف (لغري التخصص)علم النفس االجتماعي  نفس 242 1142
  22أ 2 24 إبراهيم حممد اليوسف (لغري التخصص)علم النفس االجتماعي  نفس 242 1112
  44أ 2 - 42أ 2 24 حممد علي عسريي نظريات التعلم نفس  444 4212

  44أ 2 2 حممد علي عسريي نظريات التعلم نفس  444 24202
  44أ 2 44 فهد عبداهلل الربيعة علم النفس التأهيلي نفس 414 24142
  42أ 2 2 فهد عبداهلل الدليم العالج السلوكي وتطبيقاته نفس 214 24422
  44أ 2 42 عبداهلل صاحل الرويتع العالج السلوكي وتطبيقاته نفس 214 24422
  44أ 2 2 عبداهلل صاحل الرويتع العالج السلوكي وتطبيقاته نفس 211 4424

  2أ 2 44 حممد حسني الضوحيي رسومات األطفال ومراحل منوها ترف 402 20224
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                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 51/2/5341الثالثاء 
  ص 58088إلى  ص 2088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  2أ 2 42 عبداجمليد يوسف املطلق فقه األسرة سلم 244 4442
  2أ 2 2 محد علي محدي مدخل إىل اضطرابات التوحد خاص 412 22222

 خاص 242 24442
اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف جمال صعوبات 

 تعلم القراءة
 4 سعد أبو نيانإبراهيم 

  4أ 2
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                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 51/2/5341الثالثاء 
 م  58048ص إلى  58048الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  21أ 2 24 بندر شارع العتييب -ب  –فقه العبادات  سلم 242 2404
  22أ 2 42 احلمدانمحدان حممد  اإلسالم واملذاهب احلديثة واملعاصرة سلم 244 20022
  22أ 2 42 إبراهيم محد النقيثان الرتاث النفسي عند املسلمني نفس 412 44442
  42أ 2 40 خالد عبداهلل اخلميس علم النفس الدوائي نفس 412 22424
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                                                                                                  ه 5341 – 5341للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي                            جامعة امللك سعود                         
  كلية الرتبية     

 ه 51/2/5341الثالثاء 
 م  4088إلى  م 5088الفترة من 

 مالحظات القاعة المسجلين المحاضر اسم المقرر المقرر الشعبة

  22أ 2 22 عائض سعد الدوسري العقيدة اإلسالمية واملذاهب الفكرية سلم 442 24212
  2أ 2 2 فهد عبدالعزيز العسكر كتب رواة احلديث سلم 424 24420
  4أ 2 2 راشد حممد جساس -4-تعلم وتعليم يف الرتبية البدنية  هنج 412 20220
  22أ 2 4 راشد حممد جساس -4-البدنية  تعلم وتعليم يف الرتبية هنج 412 24442
  2أ 2 21 أشرف بسيم -4-تعلم وتعليم يف الرتبية البدنية  هنج 412 20222
  21أ 2 44 عبداهلل عبدالعزيز اهلدلق -2-تعلم وتعليم احلاسب اآليل  هنج 422 20242
  22أ 2 4 علي موسى الصبحيني علم النفس اجلنائي نفس 221 22420

 

 


