
 
 

 

 

جدول االختبارات النهائية بكلية الرتبية 

 هـ1444عام اجلامعي لل الفصل الدراسي األول



 
 
 

 وحدة االختبارات –االكاديمية  الشؤونإعداد 1 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 جامعة امللك سعود

 كلية الرتبية

 هـ١٤٤٤جدول االختبارات النهائية بكلية الرتبية الفصل الدراسي األول 

 األسبوع األول

 الدور القاعة عدد الطالبات استاذ املقرر اسم املقرر رمز املقرر الشعبة الوقت التاريخ اليوم

 1 88 13 املغرية عبداحملسن بن فهد منتها والزكاة والصالة الطهارة أحاديث سلم 220 73444 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 90 27 الضوحيى عبدالعزيز تركى نوف الصالة فقه سلم 250 54742 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 90 3 الشيخ ال عمر عبدالعزيز سلطانه العبادة توحيد يف قضايا سلم 345 61490 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 88 8 الشيخ ال عبدالرمحن حممد نوره والصيام الزكاة فقه سلم 350 73445 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 48 38 السميح صاحل حممد منريه النفس علم يف البحث مناهج نفس 124 71170 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 49 15 القحطانى سعيد على هدى النفس علم يف البحث مناهج نفس 124 52209 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 51 6 اجلهين حممد علي عبري -2- احليوي النفس علم نفس 368 71190 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 51 5 اجلهين حممد علي عبري -2- احليوي النفس علم نفس 368 44929 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 51 31 الشريف هزاع محود أفنان -2- احليوي النفس علم نفس 368 73469 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 49 5 العتيبى محدى سلطان البندرى العلمي البحث مهارات نفس 395 71366 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 57 7 اسحاق ابكر حممد جواهر القرآن علوم قرأ 115 73493 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 60 26 احملمود صاحل عبدالرمحن رشا التفسري أصول قرأ 133 55889 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 57 22 العجمى الدامر حسني جويعد ومسيه (1) الكريم القرآن علوم قرأ 232 55868 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 62 14 املشعل عبداهلل عبدالعزيز خلود القرآنية القراءات يف مقدمات قرأ 338 55873 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 61 16 زاهب ال سعيد عبدالرمحن مسريه واحلجرات األنفال : سورتي تفسري قرأ 348 61711 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 70 23 الريس محاد ابراهيم اميان املستمر املهين التطوير ادت 333 59563 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 69 26 املقبل محد سعود العنود املستمر املهين التطوير ادت 333 58924 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 71 24 املقبل محد سعود العنود املستمر املهين التطوير ادت 333 58923 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 44 1 الشقراوى ابراهيم سعد لؤلؤه بالتقنية املعزز التعلم نهج 323 60508 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 44 22 العبيكان حممد عبداحملسن ريم بالتقنية املعزز التعلم نهج 323 60506 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 44 5 العجالن عبداهلل عبدالرمحن حياه بالتقنية املعزز التعلم نهج 323 60513 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/19 االحد

 1 88 10 املقبل عبدالرمحن بن تركى بنت ندى النكاح فرق فقه سلم 305 66609 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد



 
 
 

 وحدة االختبارات –االكاديمية  الشؤونإعداد 2 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 جامعة امللك سعود

 كلية الرتبية

 هـ١٤٤٤جدول االختبارات النهائية بكلية الرتبية الفصل الدراسي األول 

 1 88 14 الرفيق ناصر سعود هند (3) املعامالت فقه سلم 358 61457 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 90 18 العمران الرمحن عبد  عبدالرمحن بنت ساره النكاح فقه سلم 383 60790 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 90 5 شبيب بن سليمان عبدالعزيز عبري واملنطق اجلدل سلم 442 61274 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 51 7 السميح صاحل حممد منريه الثقايف النفس علم نفس 238 73355 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 51 3 الشدى  حممد منى الثقايف النفس علم نفس 238 59576 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 51 6 السميح صاحل حممد منريه الثقايف النفس علم نفس 238 71180 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 49 6 الشهرى حممد عبداهلل ماجده والقدرات الذكاء مقاييس نفس 341 71195 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 49 33 الشهرى حممد عبداهلل ماجده والقدرات الذكاء مقاييس نفس 341 44370 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 77 23 الشبيلي عبداهلل صاحل منال اإلسالمية الرتبية اصول ترب 102 72055 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 77 2 الشبيلي عبداهلل صاحل منال اإلسالمية الرتبية اصول ترب 102 72062 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 77 5 العوده حممد عبدالكريم ابتسام اإلسالمية الرتبية اصول ترب 102 72059 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 78 11 العزاز مهنا ابراهيم أروى اإلسالمية الرتبية اصول ترب 102 72057 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 77 7 الشبيلي عبداهلل صاحل منال اإلسالمية الرتبية اصول ترب 102 30077 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 78 4 زيد حممد فهد يامسني اإلسالمية الرتبية اصول ترب 102 73420 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 78 8 العريفي ناصر سعد نوره اإلسالمية الرتبية اصول ترب 102 72056 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 78 2 زيد حممد فهد يامسني تربوية مشكالت ترب 441 72405 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 70 2 الزيد عبدالعزيز سامل سلمى الفنية الرتبية يف مقدمة ترف 123 70996 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 70 27 احلصان ناصر عبداهلل خلود منوها ومراحل االطفال رسوم ترف 201 34461 م 12:30 ص 10:30 1444/4/19 االحد

 1 47 15 احمليميد عبدالرمحن صاحل نوره النفس علم يف اإلحصاء نفس 241 71181 م 03:00 م 01:00 1444/4/19 االحد

 1 47 17 احمليميد عبدالرمحن صاحل نوره النفس علم يف اإلحصاء نفس 241 55727 م 03:00 م 01:00 1444/4/19 االحد

 1 51 15 مريم  حممود رجاء والتنظيمي الصناعي النفس علم نفس 480 73467 م 03:00 م 01:00 1444/4/19 االحد

 1 49 32 مريم  حممود رجاء والتنظيمي الصناعي النفس علم نفس 480 72184 م 03:00 م 01:00 1444/4/19 االحد

 1 51 9 مريم  حممود رجاء والتنظيمي الصناعي النفس علم نفس 480 71206 م 03:00 م 01:00 1444/4/19 االحد

 1 60 39 الدوسرى محد دحيم حممد غزيل عم جزء تفسري قرأ 142 73032 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/20 االثنني

 1 61 21 زاهب ال سعيد عبدالرمحن مسريه مسع قد جزء تفسري قرأ 245 73035 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/20 االثنني



 
 
 

 وحدة االختبارات –االكاديمية  الشؤونإعداد 3 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 جامعة امللك سعود

 كلية الرتبية

 هـ١٤٤٤جدول االختبارات النهائية بكلية الرتبية الفصل الدراسي األول 

 1 57 17 الدوسرى محد دحيم حممد غزيل مسع قد جزء تفسري قرأ 245 62029 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/20 االثنني

 1 61 4 زاهب ال سعيد عبدالرمحن مسريه واملائدة النساء سورتي: من آيات تفسري قرأ 448 61724 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/20 االثنني

 1 49 43 الغامدي مسففر مجعان رنا الرتبوي النفس علم نفس 222 71175 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/20 االثنني

 1 51 24 الغامدي مسففر مجعان رنا الرتبوي النفس علم نفس 222 71040 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/20 االثنني

 1 51 6 الوهيب ابراهيم فهد نعيمة الرتبوي النفس علم نفس 222 71035 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/20 االثنني

 1 48 30 الدوسرى حممد ابراهيم بشرى الرتبوي النفس علم نفس 222 47500 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/20 االثنني

 1 48 2 احلسينان عبدالعزيز عبداهلل فهده املرضي النفس علم نفس 370 44363 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/20 االثنني

 1 47 8 دربشي حسني حممد مجيلة واإلرشاد التوجيه أسس نفس 123 52212 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني

 1 47 15 دربشي حسني حممد مجيلة واإلرشاد التوجيه أسس نفس 123 72899 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني

 1 45 34 الشريم عبداهلل عبدالرمحن نوف الشخصية مقاييس نفس 342 44381 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني

 1 44 40 الشريم عبداهلل عبدالرمحن نوف الشخصية مقاييس نفس 342 71185 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني

 1 90 6 احلارثي عالي نفال مشاعل (2) املعامالت فقه سلم 308 66777 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني

 1 90 5 العمر سليمان ابراهيم نوره الشريعة مقاصد سلم 366 61474 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني

 1 51 8 الصعب حممد عبدالعزيز لولوه التعليم يف الرقمي التصوير وسل 290 66696 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني

 1 51 16 الدريبى ابراهيم صاحل عهود التعليم يف الرقمي التصوير وسل 290 66697 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني

 1 49 5 الشهرى امحد سعيد منار االلكرتوني التعلم تطبيقات وسل 291 60358 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني

 1 49 1 الشهرى امحد سعيد منار االلكرتوني التعلم تطبيقات وسل 291 60359 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني

 8A 1 18 اخلرجيي حسني إبراهيم لينا الروضة يف منائيًا املالئمة املمارسات روض 211 56308 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني

 1 9 21 السعيد عبداهلل عبدالرمحن ريم املقارنة الطفولة روض 224 63374 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني

 1 7 15 العنزى هليل عناد عبري املقارنة الطفولة روض 224 63373 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني

 1 8 22 اخلرجيي حسني إبراهيم لينا عادي غري طفل نفس علم روض 390 62578 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني

 1 8 6 اخلرجيي حسني إبراهيم لينا عادي غري طفل نفس علم روض 390 60155 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني

 8A 1 3 االيوبى عبدالعزيز فخرى امانى املبكرة الطفولة يف ميدانية تطبيقات روض 482 60340 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني

 1 70 30 املقبل محد سعود العنود الرتبوية القيادة يف مقدمة ادت 300 68308 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني

 1 70 13 املقبل محد سعود العنود الرتبوية القيادة يف مقدمة ادت 300 56473 م 12:30 ص 10:30 1444/4/20 االثنني



 
 
 

 وحدة االختبارات –االكاديمية  الشؤونإعداد 4 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 جامعة امللك سعود

 كلية الرتبية

 هـ١٤٤٤جدول االختبارات النهائية بكلية الرتبية الفصل الدراسي األول 

 1 8 24 نيان ابو عبدالعزيز حممد اهلنوف األطفال رياض يف مدخل روض 102 65000 م 03:00 م 01:00 1444/4/20 االثنني

 8A 1 14 القاسم قاسم حممد جنالء األطفال رياض يف مدخل روض 102 63368 م 03:00 م 01:00 1444/4/20 االثنني

 8A 1 4 الشريف عبداهلل ناصر سحر االطفال رياض مناهج روض 250 41761 م 03:00 م 01:00 1444/4/20 االثنني

 1 51 12 العنزي النوري علي هيفاء التقنية خالل من االنساني االداء حتسني وسل 393 66846 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/21 الثالثاء

 1 90 38 الرباهيم صاحل حممد هند احلديث علم إىل املدخل سلم 156 58910 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/21 الثالثاء

 1 90 6 العمران الرمحن عبد  عبدالرمحن بنت ساره واجلهاد املناسك فقه سلم 351 73447 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/21 الثالثاء

 1 61 29 العجمى الدامر حسني جويعد ومسيه التفسري تاريخ قرأ 134 55888 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/21 الثالثاء

 1 60 17 االمحرى دليم على تغريد (3) الكريم القرآن علوم قرأ 337 61715 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/21 الثالثاء

 1 62 10 املشعل عبداهلل عبدالعزيز خلود القرآنية القراءات قرأ 339 61710 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/21 الثالثاء

 1 45 2 اجلاراهلل إبراهيم فوزي حنان والتعليم التعلم يف مقدمة نهج 160 63486 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/21 الثالثاء

 1 44 7 اخللف عبداللة خلف افراح والتعليم التعلم يف مقدمة نهج 160 72007 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/21 الثالثاء

 1 45 8 الشايع حجى سليمان هال والتعليم التعلم يف مقدمة نهج 160 72006 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/21 الثالثاء

 1 45 11 املنيع عبداهلل حممد أفنان والتعليم التعلم يف مقدمة نهج 160 51933 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/21 الثالثاء

 1 44 22 اخللف عبداللة خلف افراح والتعليم التعلم يف مقدمة نهج 160 51937 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/21 الثالثاء

 1 69 9 املقبل محد سعود العنود الرتبوي واالشراف الرتبوية االدارة ادت 360 70869 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/21 الثالثاء

 1 90 1 احملمود سليمان صاحل حصه والتفسري القرآن فضائل أحاديث سلم 206 66778 م 12:30 ص 10:30 1444/4/21 الثالثاء

 1 90 8 الشلهوب صاحل ابراهيم اميان (2) العبادات فقه سلم 207 57778 م 12:30 ص 10:30 1444/4/21 الثالثاء

 1 90 6 الدعيجى ابراهيم عبداهلل امل الصحيحني من أحاديث سلم 219 73443 م 12:30 ص 10:30 1444/4/21 الثالثاء

 1 90 9 املهيدب حممد ابراهيم هيله (2) اإلميان أصول سلم 365 60789 م 12:30 ص 10:30 1444/4/21 الثالثاء

 1 49 4 الكثريى حمسن حممد عفاف السلوكية االضطرابات نفس 245 71207 م 12:30 ص 10:30 1444/4/21 الثالثاء

 1 49 1 الشمسان حممد عبداهلل منريه اجلنائي النفس علم نفس 498 71204 م 12:30 ص 10:30 1444/4/21 الثالثاء

 1 49 7 باطرفى حممد حمفوظ نسيبه اجلنائي النفس علم نفس 498 44389 م 12:30 ص 10:30 1444/4/21 الثالثاء

 1 49 16 باطرفى حممد حمفوظ نسيبه اجلنائي النفس علم نفس 498 73471 م 12:30 ص 10:30 1444/4/21 الثالثاء

 1 8 30 املطريي تركي  بدر  شيخه الطفولة وتشريعات منظمات روض 240 63370 م 12:30 ص 10:30 1444/4/21 الثالثاء

 8A 1 9 املطريي تركي  بدر  شيخه الطفولة وتشريعات منظمات روض 240 63371 م 12:30 ص 10:30 1444/4/21 الثالثاء



 
 
 

 وحدة االختبارات –االكاديمية  الشؤونإعداد 5 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 جامعة امللك سعود

 كلية الرتبية

 هـ١٤٤٤جدول االختبارات النهائية بكلية الرتبية الفصل الدراسي األول 

 1 78 1 العزاز مهنا ابراهيم أروى الرتبوى االجتماع علم ترب 222 72063 م 12:30 ص 10:30 1444/4/21 الثالثاء

 1 44 1 الكثريي سلطان سعد هدي (1) الشرعية العلوم وتعليم تعلم نهج 356 52044 م 12:30 ص 10:30 1444/4/21 الثالثاء

 1 44 2 العصيمي تركي بن ابراهيم  تركي امل (2) الشرعية العلوم وتعليم تعلم نهج 357 52047 م 12:30 ص 10:30 1444/4/21 الثالثاء

 1 60 34 الدوسرى محد دحيم حممد غزيل القرآن محلة آداب قرأ 103 55885 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/22 االربعاء

 1 49 29 احمليميد عبدالرمحن صاحل نوره الرتبوي التقويم نفس 240 59581 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/22 االربعاء

 1 48 29 عبدالرازق نصار حممود وفاء الرتبوي التقويم نفس 240 71058 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/22 االربعاء

 1 49 16 احمليميد عبدالرمحن صاحل نوره الرتبوي التقويم نفس 240 71177 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/22 االربعاء

 1 51 2 اجلهين حممد علي عبري العصيب النفس علم نفس 382 71197 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/22 االربعاء

 1 51 40 الشريف هزاع محود أفنان العصيب النفس علم نفس 382 10049 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/22 االربعاء

 1 77 22 السبيعى فهيد حطاب قمره واالبتكار العقلي التفوق اىل مدخل خاص 255 73975 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/22 االربعاء

 1 76 5 الوابلى حممد عبداهلل شذا واالبتكار العقلي التفوق اىل مدخل خاص 255 72562 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/22 االربعاء

 1 76 20 الشريف سعد حييى ساره واالبتكار العقلي التفوق اىل مدخل خاص 255 72563 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/22 االربعاء

 1 79 1 السحيبانى على سليمان اسيل واالنفعالية السلوكية االضطرابات اىل مدخل خاص 268 73889 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء

 1 79 1 اجلرب حممد عبدالعزيز اميان اخلاصة الرتبية يف واالشراف االدارة خاص 411 72565 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء

 1 48 1 الدعيدع ابراهيم عبداهلل بدريه النفسية الصحة نفس 171 73436 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء

 1 78 1 العزاز مهنا ابراهيم أروى العربى والعامل اململكة فى التعليم نظم ترب 341 72064 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء

 1 90 14 احلربي االمحدي عبداهلل بن عبداهلادي ندى التحليلي احلديث سلم 210 54724 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء

 1 88 30 احلربي االمحدي عبداهلل بن عبداهلادي ندى التحليلي احلديث سلم 210 66771 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء

 1 90 9 الشهري معافا ال على حيدر فاطمة (1) املعاصرة والتيارات املذاهب سلم 385 60782 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء

 1 47 14 احلصيين عبداهلل حممد رانيه التعلم بيئة يف التقنية دمج وسل 242 63483 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء

 1 47 15 الصعب حممد عبدالعزيز لولوه التعلم بيئة يف التقنية دمج وسل 242 74142 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء

 1 49 14 العنزي النوري علي هيفاء التعلم بيئة يف التقنية دمج وسل 242 73882 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء

 1 49 13 العنزي النوري علي هيفاء التعلم بيئة يف التقنية دمج وسل 242 63482 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء

 1 47 15 احلصيين عبداهلل حممد رانيه التعلم بيئة يف التقنية دمج وسل 242 52283 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء

 1 45 16 احلصيين عبداهلل حممد رانيه التعلم بيئة يف التقنية دمج وسل 242 52282 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء



 
 
 

 وحدة االختبارات –االكاديمية  الشؤونإعداد 6 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 جامعة امللك سعود

 كلية الرتبية

 هـ١٤٤٤جدول االختبارات النهائية بكلية الرتبية الفصل الدراسي األول 

 1 7 13 املنصور حسن عبداهلل منريه اللعب نفس علم روض 237 56307 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء

 1 9 7 اجلثالن حممد عبدالرمحن ملا الطفولة يف اللعب تطبيقات روض 342 56311 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء

 1 8 17 نيان ابو عبدالعزيز حممد اهلنوف الطفولة يف اللعب تطبيقات روض 342 56312 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء

 8A 1 15 العقال حممد عبداهلل فاطمه االبتدائية املرحلة قبل ما لطفل والتقويم القياس روض 380 60150 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء

 8A 1 10 العقال حممد عبداهلل فاطمه االبتدائية املرحلة قبل ما لطفل والتقويم القياس روض 380 62577 م 12:30 ص 10:30 1444/4/22 االربعاء

 1 90 7 املشعل عبداهلل عبدالعزيز تهانى الفقه أصول سلم 272 56533 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/23 اخلميس

 1 88 30 اخلميس عبداهلل محد وفاء والفرق األديان سلم 281 58911 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/23 اخلميس

 1 90 15 الزبريي عبدالعزيز عبداهلل حنان املعامالت أحاديث سلم 315 56337 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/23 اخلميس

 1 90 1 احلمودى فهد عبدالرمحن منى احلدود فقه سلم 452 72307 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/23 اخلميس

 1 60 6 زاهب ال سعيد عبدالرمحن مسريه املوضوعي التفسري قرأ 446 61725 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/23 اخلميس

 1 60 3 زاهب ال سعيد عبدالرمحن مسريه يوسف سورة تفسري قرأ 447 73041 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/23 اخلميس

 1 61 5 الدوسرى محد دحيم حممد غزيل يوسف سورة تفسري قرأ 447 66551 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/23 اخلميس

 1 60 11 العجمى الدامر حسني جويعد ومسيه التفسري مناهج قرأ 463 66554 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/23 اخلميس

 1 49 25 الدخيل على سليمان مى الشخصية نظريات نفس 236 54721 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/23 اخلميس

 1 49 5 الشمسان حممد عبداهلل منريه الشخصية نظريات نفس 236 73437 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/23 اخلميس

 1 51 29 الدخيل على سليمان مى الشخصية نظريات نفس 236 71174 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/23 اخلميس

 1 47 27 الشريف هزاع محود أفنان الدوائي النفس علم نفس 467 71202 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/23 اخلميس

 1 45 31 الشريف هزاع محود أفنان الدوائي النفس علم نفس 467 59623 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/23 اخلميس

 1 8 26 مشيط حسني مساعد اهلنوف املبكرة الطفولة يف األنشطة تصميم روض 104 66067 م 12:30 ص 10:30 1444/4/23 اخلميس

 1 9 16 الفريح عبدالعزيز حممد امال املبكرة الطفولة يف األنشطة تصميم روض 104 66065 م 12:30 ص 10:30 1444/4/23 اخلميس

 1 7 2 اجلشعم ذياب نايف هنادى الطفل أدب روض 338 56309 م 12:30 ص 10:30 1444/4/23 اخلميس

 8A 1 8 اخلراشى عمر عبدالكريم منريه املبكرة( )الطفولة وتعليم تعلم روض 495 60337 م 12:30 ص 10:30 1444/4/23 اخلميس

 8A 1 3 شعث امحد حسن لبنى املبكرة( )الطفولة وتعليم تعلم روض 495 60335 م 12:30 ص 10:30 1444/4/23 اخلميس

 1 49 17 السليمان حممد منصور رؤى التجريبى النفس علم نفس 361 44345 م 12:30 ص 10:30 1444/4/23 اخلميس

 1 49 14 العتيبى محدى سلطان البندرى التجريبى النفس علم نفس 361 71188 م 12:30 ص 10:30 1444/4/23 اخلميس



 
 
 

 وحدة االختبارات –االكاديمية  الشؤونإعداد 7 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 جامعة امللك سعود

 كلية الرتبية

 هـ١٤٤٤جدول االختبارات النهائية بكلية الرتبية الفصل الدراسي األول 

 1 51 31 السليمان حممد منصور رؤى التجريبى النفس علم نفس 361 73352 م 12:30 ص 10:30 1444/4/23 اخلميس

 1 88 13 ابابطني عبداللطيف عبدالرمحن مها (1) اإلميان يف مسائل سلم 337 56282 م 12:30 ص 10:30 1444/4/23 اخلميس

 1 90 17 الشيخ آل عبدالرمحن حممد نوف الفقه إىل املدخل سلم 352 56296 م 12:30 ص 10:30 1444/4/23 اخلميس

 1 88 8 القحطانى فالح فهد نوف احلديث ختريج سلم 398 72876 م 12:30 ص 10:30 1444/4/23 اخلميس

 1 90 7 العبداهلل عبداهلل حممد حواء الشرعية السياسة سلم 468 66856 م 12:30 ص 10:30 1444/4/23 اخلميس

 1 78 12 اروى ابراهيم العزاز مقدمة السياسات الرتبوية ترب 333 61071 م 12:30 ص 10:30 1444/4/23 اخلميس

 8A 1 5 هالة عبدالرمحن العنقري التنشئة االجتماعية والدينية  روض160 63369 م 03:00 م 01:00 1444/4/23 اخلميس

 8A 1 2 هالة عبدالرمحن العنقري التنشئة االجتماعية والدينية  روض160 65004 م 03:00 م 01:00 1444/4/23 اخلميس

 8A 1 9 عبري عناد العنزي مشكالت الطفولة روض 330 65306 م 03:00 م 01:00 1444/4/23 اخلميس

 1 8 11 غادة امحد محزة عمري ثقافة الطفل روض 438 1433 م 03:00 م 01:00 1444/4/23 اخلميس

 األسبوع الثاني

 1 90 39 العيسى عبداهلل بن حممد وفاء الصالة وشروط الطهارة فقه سلم 150 52473 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/26 االحد

 1 88 14 الشهري معافا ال على حيدر فاطمة (1) اإلميان أصول سلم 221 73442 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/26 االحد

 1 88 3 اخلميس عبداهلل محد وفاء (1) األديان سلم 346 61495 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/26 االحد

 1 60 32 احملمود صاحل عبدالرمحن رشا (1) التجويد علم قرأ 112 55886 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/26 االحد

 1 61 21 املشعل عبداهلل عبدالعزيز خلود (2) التجويد علم قرأ 218 55892 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/26 االحد

 1 62 1 العجمى الدامر حسني جويعد ومسيه تبارك جزء تفسري قرأ 244 73490 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/26 االحد

 1 62 9 زاهب ال سعيد عبدالرمحن مسريه تبارك جزء تفسري قرأ 244 55893 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/26 االحد

 1 62 8 العجمى الدامر حسني جويعد ومسيه (2) الكريم القرآن علوم قرأ 336 55876 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/26 االحد

 1 57 6 االمحرى دليم على تغريد الكريم القرآن إعجاز قرأ 345 72877 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/26 االحد

 1 57 11 الزعاقى عبدالعزيز عبداهلل وفاء التفسري قواعد قرأ 461 61721 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/26 االحد

 1 49 28 السويل عبداهلل امحد جنالء النفس علم اىل املدخل نفس 104 67259 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/26 االحد

 1 49 8 احملارب عبدالرمحن عبدالعزيز هند النفس علم اىل املدخل نفس 104 72172 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/26 االحد

 1 51 34 باطرفى حممد حمفوظ نسيبه النفس علم اىل املدخل نفس 104 71169 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/26 االحد

 1 47 41 اخلضري على عبداهلل غاده النفسي العالج نفس 340 71193 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/26 االحد



 
 
 

 وحدة االختبارات –االكاديمية  الشؤونإعداد 8 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 جامعة امللك سعود

 كلية الرتبية

 هـ١٤٤٤جدول االختبارات النهائية بكلية الرتبية الفصل الدراسي األول 

 1 45 16 احلسينان عبدالعزيز عبداهلل فهده النفسي العالج نفس 340 73340 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/26 االحد

 1 48 12 احملارب عبدالرمحن عبدالعزيز هند املهين اإلرشاد نفس 244 72188 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 1 49 38 مريم  حممود رجاء املهين اإلرشاد نفس 244 73468 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 1 48 6 املليحى حممد عبدالعزيز ساره املهين اإلرشاد نفس 244 55736 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 1 48 4 الوعيل سعيد عمر امل التأهيلي النفس علم نفس 372 71079 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 1 51 12 الدخيل على سليمان مى وتطبيقاته السلوكي العالج نفس 486 71205 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 1 51 9 العنزي بن هلو ساير عقيله وتطبيقاته السلوكي العالج نفس 486 73339 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 1 51 8 العنزي بن هلو ساير عقيله وتطبيقاته السلوكي العالج نفس 486 65833 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 1 8 31 الفريح عبدالعزيز حممد امال الطفل تربية يف حديثة اجتاهات روض 253 63376 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 1 7 14 الفريح عبدالعزيز حممد امال الطفل تربية يف حديثة اجتاهات روض 253 63377 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 1 9 30 سويدان بن سليمان بن عبدالرمحن مسيحه االجنليزية باللغة الطفولة يف نقدية قراءات روض 320 56305 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 8A 1 7 القاسم قاسم حممد جنالء االطفال ورياض احلضانة دور ادارة روض 341 1418 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 8A 1 20 اليحيا سعد علي هياء (2) وتوجيهه الطفل إرشاد روض 423 60157 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 1 12 26 شعث امحد حسن لبنى (2) وتوجيهه الطفل إرشاد روض 423 60158 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 1 44 12 تويم آل عبداهلل بن عبدالعزيز بنت اجلوهره املدرسي املنهج نهج 255 70782 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 1 88 8 أباخليل محد عثمان علياء (1) الفرائض سلم 354 57975 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 1 90 14 الفوزان ناصر حممد جواهر (2) الفرائض سلم 355 61466 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 1 90 3 العتييب امسريان علي غزالن األلفاظ دالالت سلم 362 56338 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 1 90 3 العتييب امسريان علي غزالن اإلثبات وطرق القضاء فقه سلم 453 61417 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 1 88 6 العيسى عبداهلل بن حممد وفاء اجلنايات فقه سلم 487 66853 م 12:30 ص 10:30 1444/4/26 االحد

 1 7 5 اجلثالن حممد عبدالرمحن ملا الطفل وسالمة صحة روض 262 65005 م 03:00 م 01:00 1444/4/26 االحد

 1 9 5 الشنوانى مصطفى منري هانيا وتوجيهه الطفل إرشاد روض 323 60151 م 03:00 م 01:00 1444/4/26 االحد

 8A 1 29 مشيط حسني مساعد اهلنوف وتوجيهه الطفل إرشاد روض 323 60153 م 03:00 م 01:00 1444/4/26 االحد

 1 8 7 العثمان عثمان فهد هنادى الطفولة يف العاملية املناهج روض 450 60160 م 03:00 م 01:00 1444/4/26 االحد

 1 49 11 الدعيدع ابراهيم عبداهلل بدريه التعلم نظريات نفس 323 71051 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/27 االثنني



 
 
 

 وحدة االختبارات –االكاديمية  الشؤونإعداد 9 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 جامعة امللك سعود

 كلية الرتبية

 هـ١٤٤٤جدول االختبارات النهائية بكلية الرتبية الفصل الدراسي األول 

 1 49 5 اجلهين حممد علي عبري التعلم نظريات نفس 242 71178 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/27 االثنني

 1 51 21 الدعيدع ابراهيم عبداهلل بدريه التعلم نظريات نفس 242 67116 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/27 االثنني

 1 51 21 الدوسرى حممد ابراهيم بشرى التعلم نظريات نفس 242 73435 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/27 االثنني

 1 60 17 املزروع عبداهلل حممد هند حممد لقمان،السجدة، سور: تفسري قرأ 246 55869 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/27 االثنني

 1 61 8 الدوسرى محد دحيم حممد غزيل الكهف سورة تفسري قرأ 349 61717 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/27 االثنني

 1 61 4 الدوسرى محد دحيم حممد غزيل البقرة سورة من آيات تفسري قرأ 449 61732 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/27 االثنني

 1 90 7 الفوزان عبداهلل حممد بدريه املعاصرة والتيارات واملذاهب والفرق األديان سلم 399 66925 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/27 االثنني

 1 90 10 الشلهوب صاحل ابراهيم اميان والنذور واألميان األطعمة فقه سلم 450 61409 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/27 االثنني

 1 90 5 الرفيق ناصر سعود هند (1) الفقهية القواعد سلم 473 73481 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/27 االثنني

 1 77 4 الوابلى حممد عبداهلل شذا اخلاصة الرتبية يف مقدمة خاص 310 72561 م 12:30 ص 10:30 1444/4/27 االثنني

 1 77 17 ادريس عبدالرمحن مصطفى هند اخلاصة الرتبية يف مقدمة خاص 310 72560 م 12:30 ص 10:30 1444/4/27 االثنني

 1 79 15 العمرى حييى زايد هناء اخلاصة الرتبية يف مقدمة خاص 310 66894 م 12:30 ص 10:30 1444/4/27 االثنني

 1 79 21 العمرى حييى زايد هناء اخلاصة الرتبية يف مقدمة خاص 310 52364 م 12:30 ص 10:30 1444/4/27 االثنني

 1 47 29 القحطانى سعيد على هدى االجتماعي النفس علم نفس 235 54779 م 12:30 ص 10:30 1444/4/27 االثنني

 1 45 21 سليم موسى عبداهلل هيله االجتماعي النفس علم نفس 235 71173 م 12:30 ص 10:30 1444/4/27 االثنني

 1 45 20 الشدى  حممد منى االجتماعي النفس علم نفس 235 72175 م 12:30 ص 10:30 1444/4/27 االثنني

 1 51 28 الفايز علي حممد حنان العيادى النفس علم نفس 471 71201 م 12:30 ص 10:30 1444/4/27 االثنني

 1 49 31 الفايز علي حممد حنان العيادى النفس علم نفس 471 72905 م 12:30 ص 10:30 1444/4/27 االثنني

 1 90 3 العبداهلل عبداهلل حممد حواء (1) العبادات فقه سلم 137 52442 م 12:30 ص 10:30 1444/4/27 االثنني

 1 90 14 العصيمى براك امحد هند اإلميان أصول سلم 265 61750 م 12:30 ص 10:30 1444/4/27 االثنني

 1 90 1 القحطانى شتوى فرج جلوس العقيدة علم يف مباحث سلم 397 61751 م 12:30 ص 10:30 1444/4/27 االثنني

 1 88 1 مهنا بن عبداهلل حممد امينه (1) املعامالت فقه سلم 209 56530 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/28 الثالثاء

 1 90 3 الشعالن زيد عبداهلل ابتهاج العبادة توحيد سلم 263 66694 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/28 الثالثاء

 1 90 32 الشعالن زيد عبداهلل ابتهاج العبادة توحيد سلم 263 56600 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/28 الثالثاء

 1 88 14 احلربي االمحدي عبداهلل بن عبداهلادي ندى احلديث ختريج سلم 320 57974 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/28 الثالثاء



 
 
 

 وحدة االختبارات –االكاديمية  الشؤونإعداد 10 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 جامعة امللك سعود

 كلية الرتبية

 هـ١٤٤٤جدول االختبارات النهائية بكلية الرتبية الفصل الدراسي األول 

 1 88 9 الضوحيى عبدالعزيز تركى نوف النوازل فقه تأصيل سلم 467 61414 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/28 الثالثاء

 1 48 14 الوهيب ابراهيم فهد نعيمة (1) النمو نفس علم نفس 110 30776 ص 10:00 ص 08:00 1444-04-28 الثالثاء

 1 48 6 الوهيب ابراهيم فهد نعيمة (1) النمو نفس علم نفس 110 71172 ص 10:00 ص 08:00 1444-04-28 الثالثاء

 1 49 41 الوهيب ابراهيم فهد نعيمة (1) النمو نفس علم نفس 111 71044 ص 10:00 ص 08:00 1444-04-28 الثالثاء

 1 51 38 الغامدي مسففر مجعان رنا (1) النمو نفس علم نفس 111 71020 ص 10:00 ص 08:00 1444-04-28 الثالثاء

 1 47 34 السويل عبداهلل امحد جنالء االرشادي النفس علم يف املقابلة نفس 374 71187 ص 10:00 ص 08:00 1444-04-28 الثالثاء

 1 45 20 الكثريى حمسن حممد عفاف االرشادي النفس علم يف املقابلة نفس 374 55739 ص 10:00 ص 08:00 1444-04-28 الثالثاء

 1 48 8 الوعيل سعيد عمر امل اخلاصة الفئات نفس علم نفس 333 49393 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/29 االربعاء

 1 79 1 عني امحد ابراهيم غنيه (1) والسلوكية االنفعالية /االضطرابات وتعليم تعلم خاص 372 73875 ص 10:00 ص 08:00 1444-04-28 الثالثاء

 1 79 1 الداوود مهدى عبداهلل امل العادية املدارس يف العاديني غري تربية خاص 385 72564 ص 10:00 ص 08:00 1444-04-28 الثالثاء

 1 51 10 املطريي مناي حمجي سهام (1) احليوي النفس علم نفس 243 72901 م 12:30 ص 10:30 1444-04-28 الثالثاء

 1 51 22 السليمان حممد منصور رؤى (1) احليوي النفس علم نفس 243 73350 م 12:30 ص 10:30 1444-04-28 الثالثاء

 1 90 30 زيد بن عبدالرمحن حممد خلود العقيدة إىل املدخل سلم 162 56523 م 12:30 ص 10:30 1444/4/28 الثالثاء

 1 88 11 مهنا بن عبداهلل حممد امينه (1) املعامالت فقه سلم 356 61460 م 12:30 ص 10:30 1444/4/28 الثالثاء

 1 88 18 املشعل عبداهلل عبدالعزيز تهانى األصوليني عند الشرعي احلكم سلم 360 56284 م 12:30 ص 10:30 1444/4/28 الثالثاء

 1 88 5 حلواني حسن علي سحر الغيبيات يف مسائل سلم 430 72066 م 12:30 ص 10:30 1444/4/28 الثالثاء

 1 90 27 التوجيرى محود حممد والء احلديث مصطلح سلم 217 61467 م 12:30 ص 10:30 1444/4/29 االربعاء

 1 88 5 الشيخ ال عمر عبدالعزيز سلطانه العقيدة يف العلمي البحث سلم 449 66918 م 12:30 ص 10:30 1444/4/29 االربعاء

 1  14 العمر سليمان ابراهيم نوره وأصوله الفقه يف العلمي البحث سلم 469 61935 م 12:30 ص 10:30 1444/4/29 االربعاء

 1 49 8 السميح صاحل حممد منريه (2) النمو نفس علم نفس 234 54772 م 12:30 ص 10:30 1444/4/29 االربعاء

 1 49 3 الغامدي مسففر مجعان رنا (2) النمو نفس علم نفس 234 71179 م 12:30 ص 10:30 1444/4/29 االربعاء

 1 51 26 القحطانى سعيد على هدى اجلماعة ديناميات نفس 322 59620 م 12:30 ص 10:30 1444/4/29 االربعاء

 1 51 4 املليحى حممد عبدالعزيز ساره اجلماعة ديناميات نفس 322 71194 م 12:30 ص 10:30 1444/4/29 االربعاء

 1 60 35 اسحاق ابكر حممد جواهر جتويد قرأ 113 73494 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/30 اخلميس

 1 47 27 الدغماني خملف حسن غادة املسلمني عند النفسي الرتاث نفس 468 71199 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/30 اخلميس
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 1 45 24 الدغماني خملف حسن غادة املسلمني عند النفسي الرتاث نفس 468 59622 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/30 اخلميس

 1 39 36 السليمان حممد منصور رؤى املعريف النفس علم نفس 239 73354 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/30 اخلميس

 1 51 8 العتيبى محدى سلطان البندرى املعريف النفس علم نفس 239 54790 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/30 اخلميس

 1 51 22 املطريي مناي حمجي سهام املعريف النفس علم نفس 239 71176 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/30 اخلميس

 1 79 20 العمرى حييى زايد هناء اإلعاقة ذوي مع التعامل يف مقدمة خاص 105 73474 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/30 اخلميس

 1 79 1 السياري سليمان بن ابراهيم بنت هيفاء اإلعاقة ذوي مع التعامل يف مقدمة خاص 105 59287 ص 10:00 ص 08:00 1444/4/30 اخلميس

 1 90 4 مطرود بن عبداهلل على هند الربوبية توحيد سلم 343 61488 م 12:30 ص 10:30 1444/4/30 اخلميس

 1 90 18 اجلعفري عبدالرمحن حممد نعمات واملناسك الصيام أحاديث سلم 381 60784 م 12:30 ص 10:30 1444/4/30 اخلميس

 1 90 12 احلارثي عالي نفال مشاعل (2) الفقهية القواعد سلم 486 66855 م 12:30 ص 10:30 1444/4/30 اخلميس

 1 77 2 الدعجانى حمسن فجحان نداء العاديني غري تربية مبادئ خاص 101 44943 م 12:30 ص 10:30 1444/4/30 اخلميس

 1 78 13 القفارى عبدالرمحن حممد شيهانه الشامل التعليم خاص 204 73978 م 12:30 ص 10:30 1444/4/30 اخلميس

 1 78 13 السبيعى فهيد حطاب قمره الشامل التعليم خاص 204 56371 م 12:30 ص 10:30 1444/4/30 اخلميس

 1 77 37 الدعجانى حمسن فجحان نداء اإلشارة لغة مبادئ خاص 206 66533 م 12:30 ص 10:30 1444/4/30 اخلميس

 1 76 18 اجلرب حممد عبدالعزيز اميان اإلشارة لغة مبادئ خاص 206 66532 م 12:30 ص 10:30 1444/4/30 اخلميس


