
 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 

 

 لكلية التربيه دول االختبارات الفصليهج

 الدراسات العليا

 هـ١٤٤٢عي للعام الجام الفصل الدراسي الثاني



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 

 الفترة التاريخ اليوم
رمز 
 المقرر

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر

 األسبوع األول

 هـ١6/7/١٤٤٢: األحد

 التربية الفنية ١0 العودان مد. ري ١5 5893١ قراءات في التربية الفنية ترف50١ ١0-9 ١6/7 األحد

 الخصير اد. مه ٢ 6٢568 مالتشكيل المجس ترف5١7 ١0-9 ١6/7 األحد
١٤٤LGعملي(

) 
 التربية الفنية

 التربية الفنية ١٢ الجعيدان حناند.  8 ٤73٢9 لتربية المتحفية والمعارضا ترف5١8 ١٢-١١ ١6/7 األحد

 التربية الفنية ١٤ المقرن رد. عبي 9 6٢٤35 الرسم والتصوير التشكيلي ترف505 ١-١٢ ١6/7 األحد

 التربية الفنية ١5 المقرن رد. عبي ٤ 6٢56٢ دراسات مستقلة فتر5١٤ ١-١٢ ١6/7 األحد

 ١١-١0 ١6/7 األحد
خا5٤5
 ص

 الخاصة التربية 7 د. عبير العبدان 9 56١37 البرامج التربوية الفردية

 النفس علم ٢7-٢6 بكري ةد. سامي ٢٤ ٤7٤6٢ االحصاء التربوي نفس503 ١٢-١١ ١6/7 األحد
 النفس علم ٢9-٢8 بكري ةد. سامي ٢3 5٤١87 االحصاء التربوي نفس503 ٢.30-١.30 ١6/7 األحد
 أ.د. عادل الزرقي 8 5385٤ دراسة األسانيد سلم59٤ ١٢ـــ  ١١ ١6/7 األحد

٢0 
 االسالمية الدراسات

 السعيدي عبدهللا.د.أ 8 ٤7765 ٢ المقارن المعامالت فقه سلم567 9 ـــ 8 ١6/7 األحد 

 األحد
 
 
 

١6/7 
 
 
 

 9 ــ 8
 
 
 

 سلم588
 
 
 

 
 مواجهتها وكيفية المبشرين وسائل

 
 

٤7770 
 
 

6 
 
 
 

 القحطاني د. جلوس

 

 

١6 
 
 
 
 

 اإلسالمية الدراسات
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر رمز المقرر الفترة التاريخ اليوم

 هـ١7/7/١٤٤٢ االثنين

 االثنين
١7  /

7 
 تربية خاصة 6 الزميع فوزه. د ١0 56١56 الخاصة التربية في المبكر التدخل صخا 550 30.٢-30.١

 تربيه خاصه 7 العبدان د. عبير 9 56١73 الفردية التربويةالبرامج  خاص 5٤5 ١١-١0 ١7/7 االثنين

 االثنين
١7  /

7 

١٢:30-

١:30 
 التربوية السياسات ٢0 الفيفي ىد. موس 6 58٢73 متقدم كبار تعليم ترب 58١

 االثنين
١7  /

7 
 التربوية السياسات ٢١ الفيفي ىد. موس ٢ 5796٢ المستمر التعليم فلسفة ترب 66١ 8-9

 االثنين
١7  /

7 
 التربوية السياسات ٢0 األحمري مد. إلها ١٢ ٤7١0٤ معاصرة تربوية اتجاهات ترب 503 ١٢ -١١

 االثنين
١7  /

7 
8-9 ترف 5١٢  األطفال فنون في دراسات  العضيبي ثناء. د ٢ 6٢55٢  الفنية التربية ١5   

 االثنين
١7  /

7 
9-١0 ترف 50١  الفنية التربية في قراءات  الزيد سلمى. د 9 6٢٤٢8  الفنية التربية ١٤   

 االثنين
١7  /

7 
١٢-١١ والمعارض المتحفية التربية ترف 5١8  العودان ريم. د ١٤ 6٢569  الفنية التربية ١0   

 االثنين
١7  /

7 
 الشنيفى نهى. د 3 6٢56١ الطباعة لاعما ترف 5١3 ١-١٢

١٢5 

LGعملي 
 الفنية التربية



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 االثنين
١7  /

7 
 الدراسات االسالمية ٢٤ الجعفري نعمات. د ٢ 6٤007 الحديث علل سلم 597 ١٢ ـــ ١١

 االثنين
١7  /

7 
وطرق التدريس المناهج ١6 البدور دد. أحم 7 ٤7357 المناهج تصميم تحليل نهج60٢ ١٢-١١  

 االثنين
١7  /

7 
وطرق التدريس المناهج ٢5 الزهراني ةد. سمير ١5 53١90 الشرعية العلوم تدريس مشكالت نهج539 30,٢-30,١  

 االثنين
١7  /

7 
 التدريس وطرق المناهج ١6 األحمد د. نضال.أ 6 ٤7369 وفلسفته العلم طبيعة نهج 6٤٤ 8-9

 االثنين
١7  /

7 
 وطرق التدريس المناهج ٢٤ الفدا دد. هن ١0 ٤75١3 ليزيةاالنج اللغة مناهج تصميم نهج58٤ 30,٢-30,١

 

 

 

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر رمز المقرر الفترة التاريخ اليوم

 هـ١8/7/١٤٤٢الثالثاء 

 ٢.30-١.30 7  / ١8 الثالثاء
530 
 خاص

 الخاصة التربية 7 المةالس أريج. د 8 5088٤ التعاوني والعمل المساندة الخدمات

للتربية واالجتماعية الفلسفية األصول 500 ترب  ١٢-١١ 7  / ١8 الثالثاء األحمري مد. إلها ٤ 5٢089  التربوية السياسات ٢١   

 7  / ١8 الثالثاء
١٢:30-
١:30 

ترب 655  ومشكالته فلسفته: الثانوي فوق ما التعليم  المقرن هللا عبد 5 56370  ويةالترب السياسات ٢0   

 7  / ١8 الثالثاء
١٢:30-
١:30 

 التربوية السياسات ٢١ الفيفي ىد. موس ٤ 58٢88 الموجه الذاتي التعلم ترب 677



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 ترف 607  9-8 7  / ١8 الثالثاء
 الفن في البصري واالتصال الثقافية قضايا

 الفنية والتربية
 الفنية التربية ١٢ خليل سحر. د 6 5٢936

 نجالء الرشيد. د ١5 ٤73٢8 المجسم التشكيل ترف 5١7  ١0-9 7  / ١8 الثالثاء
١٤٤ 

LGعملي 
 الفنية التربية

 الفنية التربية 9 الجماز نوره. د ١5 5839٤ التشكيلي والتصوير الرسم ترف 505 ١0-9 7  / ١8 الثالثاء

 االبتكارية العملية ترف 507  ١٢-١١ 7  / ١8 الثالثاء
56٤58 
57655 

 الفنية تربيةال ١0 العضيبى ثناء. د ١3

 النفس علم ٢9-٢8 بكري ةد. سامي ٢١ 56٢٢9 متقدم نفسي احصاء نفس60٢ 9-8 7  / ١8 الثالثاء

 االسالمية الدراسات ٢9 التركي محمد. د.أ ١١ 57١٢8 الحديث علل كتب في تطبيقية دراسة سلم636 ١٢ ـــ ١١ 7  / ١8 الثالثاء

 االسالمية الدراسات ٢7 العنزي بندر. د 9 ٤778٤ أصولية لنصوص ليةتحلي دراسة سلم6٢9 9 ـــ 8 7  / ١8 الثالثاء
 ٢5 العجاجي د. عبدهللا ٤ ٤998٤ العام التعليم في االجتماعية المواد مناهج نهج537 ١٢-١١ 7  / ١8 الثالثاء

 
 التدريس وطرق المناهج

 الجبر رجب د. ٤ 53٢0١ حلقة نقاش حول البحوث في تدريس العلوم نهج6٤6 ١٢-١١ 7  / ١8 الثالثاء 

 ١١-١0 7  / ١8 الثالثاء
 نهج 635

 
 التدريس وطرق المناهج ٢6 الحميدان ابراهيم. د ٤ 56٤33 االجتماعية الدراسات معلم اعداد

 

 

 

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر رمز المقرر الفترة التاريخ اليوم

 هــ  ٤٢١٤/    7/  ١9 األربعاء:

 خاص 5١٢ ١0-9 7/  ١9 األربعاء
 السمعية اإلعاقة وتشخيص قياس أساليب

 
 الخاصة التربية ٢٤ العواد لد. هدي 7 6١٤3٤

 الخاصة التربية ٢6 الطويل نوف. د ١١ 55898 التعلم صعوبات مجال في الخاصة التربوية البرامج خاص 5٢٤ ١0-9 7/  ١9 األربعاء

 خاص 5٢٤ ١0-9 7  / ١9 االربعاء
 مجال في الخاصة التربوية البرامج

 صعوبات التعلم
 الخاصة التربية ٢7 الطويل نوف. د 8 ٤7٢00



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 ٢5 الحربي عبير. د 7 ٤7٢0٢ وانفعاليا   سلوكيا   للمضطربين التربوية البرامج خاص 5٢5 ١0-9 7/  ١9 األربعاء

 

 الخاصة التربية

 الحربي عبير. د 9 6١505 وانفعاليا   سلوكيا   للمضطربين يةالتربو البرامج خاص 5٢5 ١0-9 7/  ١9 األربعاء 

 الخاصة التربية ٢8 د. عهود الرشيد 9 6١937 تصاميم الحالة الواحدة خاص 609 9-8 7/  ١9 األربعاء

 لفنيةا التربية 9 خليل سحر. د 6 5٢935 المجتمع وقضايا المعاصر التشكيلي الفن اتجاهات ترف 60٤ ١٢-١١ 7/  ١9 األربعاء

 االسالمية الدراسات ١6 السهلي هللا عبد د.أ 5 ٤779١ منه المسلمين وموقف اليوناني المنطق سلم6١0 9 ــ 8 7/  ١9 األربعاء

 السياسات التربوية ٢١ أ.د. فهد السلطان 5 5637١ التربية والضبط االجتماعي ترب 656 9-8 7/  ١9 األربعاء

 الزهراني سميرةد.  3 63609 سات مستقلهدرا نهج 5٢3 ١١-١0 7/  ١9 األربعاء
١5 

 التدريس وطرق المناهج
 

 القحيز ءد. أسما ١ 63608 دراسات مستقله نهج 5٢3 ١١-١0 7/  ١9 األربعاء
 

 

 

 

 



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر رمز المقرر الفترة التاريخ اليوم

    هــ١٤٤٢ / 7 / ٢0 الخميس:

 الخميس
٢0 / 

7   
 الفني والتذوق النقد نظريات في متقدمة دراسات ترف 608 ١٢-١١

5638

٢ 
 الفنية التربية 9 خليل سحر. د 8

 الخميس
٢0 / 

7   

١٢.30-

١.30 

6٢9 

 خاص
 دراسات مستقلة في مجال اإلعاقة الفكرية

50٢١

3 
 تربية خاصة ٢5 د. ريم الرصيص 6



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر رمز المقرر الفترة التاريخ اليوم

 األسبوع الثاني

 هـ٢3/7/١٤٤٢ األحد:

 دراسات وبحوث في التربية الفنية  ترف5١١ 9-8 ٢3/7 األحد
6٢5٤

9 
 التربية الفنية 30 يد الز ىد. سلم 3

 الفنية  القياس والتقويم والتربية ترف509 ١٢-١١ ٢3/7 األحد
٤73٢

١ 
 التربية الفنية 3١ د. شذى االصقه 7

 األصول االقتصادية للتربية ترب 55٢ ١٢-١١ ٢3/7 األحد
٤7١٢

٢ 
 السياسات التربوية ٢5 د. أمل الكليب ١7

 واقع تعليم الكبار في الوطن العربي ترب 58٤ ١٢-١١ ٢3/7 األحد
٤7١١

١ 
 السياسات التربوية ٢٤ أ.د. هيفاء المبيريك 7

 األصول الفلسفية واالجتماعية للتربية ترب 500 ١٢-١١ ٢3/7 ألحدا
6١٢0

0 
 السياسات التربوية ٢١ الجعد لد. نوا 3

 االحصاء التربوي نفس503 ١١-١0 ٢3/7 األحد
56٢٢

7 
 علم النفس ٢7 الحربي دد. عي ١6

 االحصاء التربوي نفس503 ١٢-١١ ٢3/7 األحد
6٢3٢

٤ 
 ابو الهاشم دد. السي ٢0

٢8-

٢9 
 علم النفس

 مهارات القياس النفسي نفس53٢ ١٢-١١ ٢3/7 األحد
6١98

7 
 علم النفس ٢6 مبارك لد. وائ 3



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 (٢)والتعديل  الجرح سلم578 9ـــ  8 ٢3/7 األحد
5387

٤ 
 االسالمية الدراسات 6 التخيفي عبدالمحسن. د.أ 8

 ٢3/7 األحد
 ـــ ١١

١٢ 
 المحدثين عند التصنيف مناهج سلم593

6٤07

7 
 االسالمية الدراسات 6 العسكر فهد. د ٢

 المقارن الجنائي الفقه سلم5٢٢ ١١ ــ ١0 ٢3/7 األحد
٤776

١ 
 االسالمية الدراسات 7 الضويحي عبدالعزيز. د.أ 8

 مقاصد الشريعة سلم6٢7 9 ـــ 8 ٢3/7 األحد
٤778

٢ 
 االسالمية الدراسات 7 العجالن فهد. د 9

 ٢ ميةكال قضايا سلم 58١ ١١ ــ ١0 ٢3/7 األحد
٤776

8 
 االسالمية الدراسات 8 الفوزان بدرية د.أ 6

 االجتماعية الدراسات في العالمية التربية نهج 63١ ١٢-١١ ٢3/7 األحد
6١30

8 
 التدريس وطرق المناهج ١٤ العجاجي د. عبدهللا 4

  االجتماعية الدراسات مناهج أسس نهج53٢ ١٢-١١ ٢3/7 األحد
٤7٤٤

١ 
 الفقيه دد. أحم 1

 التدريس وطرق ناهجالم ١5

 بحوث وتطبيقات في مناهج تدريس التربية الفنية نهج 56٤ ١٢-١١ ٢3/7 األحد
٤7٤9

6 
 د.عبدهللا الشهري ٤

 الشرعية العلوم تدريس في الحديثة األساليب نهج5٢9 ١١-١0 ٢3/7 األحد
٤9٤3

8 
 التدريس وطرق المناهج ١5 بديوي قد. توفي 6

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر لمقرررمز ا الفترة التاريخ اليوم

 هــ١٤٤٢ / 7 /   ٢٤ اإلثنين

 التربية خاصة 7 السحيباني لد. أسي 8 6١89١ التطبيقي السلوك تحليل خاص555 ١١-١0 7/  ٢٤ اإلثنين

 التربية خاصة 6 الباحسين وداد .د 3 63١7٢ الخاصة التربية في حديثة توجيهات خاص 5١0 ١١-١0 / ٢٤ اإلثنين



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

7 

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 المفيز د. خولة ١3 ٤7٤١7 المملكة في وإدارته التعليم سياسة ادت 533 ١٢-١١

5١ 

lg 
 تربوية إدارة

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 المفيز د. خولة ١١ 6٢975 المملكة في وإدارته التعليم سياسة ادت 533 ١٢-١١

٤9 

lg 
 تربوية إدارة

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 التربوية السياسات ٢5 األحمري مد. إلها ١6 ٤7١٢8 والتنمية التربية ترب 558 8-9

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 التربوية السياسات ٢١ المبيريك د. هيفاء.أ ٢ ٤7١35 وابعادها األمية ترب66٢ ١٢-١١

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 الفنية التربية 3١ الحديثي هيفاء. د 5 56٤6٤ الفنية التربية والتقويم القياس ترف 509 ١0-9

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 الفنية التربية 3٢ الخضير مها. د ١5 58395 الفنية التربية في المعاصرة االتجاهات ترف 506 ١٢-١١

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 علم نفس 8 البكر يد. عل 3 6١988 والمهني النفسي التأهيل نفس533 8-9

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 علم النفس 9 د. ايمان السيد ١3 ٤7٤5١ طرق البحث التربوي نفس 50٢ ١-١٢

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 العجاحي د. عبدهللا ٤ 56٤36 االجتماعية الدراسات تدريس وطرق مناهج في ندوة نهج 636 ١٢-١١

 التدريس وطرق المناهج ١٢

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 سن السيفد. عبد المح 6 6١003 ١حلقة نقاش في مناهج طرق تدريس العلوم الشرعية  نهج 665 ١٢-١١

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 التدريس وطرق المناهج 9 د. محمد البشر ٢ 63605 دراسات مستقله نهج 5٢3 ١١-١0

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 التدريس وطرق المناهج ١0 جالعرف د. عبير 3 ٤9٤78 وفلسفتهطبيعة العلم  نهج 6٤٤ 8-9

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 التدريس وطرق المناهج ١٤ الشمراني ىد. لبن 9 6١٢93 المناهج أسس نهج 500 ١٢-١١

 التدريس وطرق المناهج ١٤ الهزاني ةد. نور ١٢ ٤737٤ المنهج في اآللي الحاسب تطبيقات نهج 650 ١.30-١٢.30 / ٢٤ اإلثنين



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

7 

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 التدريس وطرق المناهج ١5 الفقيه أحمد. د ٤ ٤7٤٤6 االجتماعية المواد ندوة نهج 53٤ 30.١-30.١٢

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 التدريس وطرق المناهج ١5 القرني مد. ري 9 ٤75١8 أجنبية كلغة اإلنجليزية اللغة ومقررات مواد وتطوير تصميم نهج596 ١١-١0

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 التدريس وطرق المناهج ١6 المريعي ند. أيما ٤ 6509٤ المناهج اسس نهج 500 ١0-9

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 التدريس وطرق المناهج ١٢ البشر دد. محم ١5 53١89 الشرعية العلوم مناهج في البحث تطبيقات نهج 536 ١0-9

 اإلثنين
٢٤ / 

7 
 مبكرة طفولة ٢9 السدراني غادة. د ١٤ ٤7١08 وانشطتها ومناهجها الطفولة برامج تصميم روض5٢5 ١٢-١0

 / ٢٤ االثنين

7 

 قرأ5٢5 9 - 8

 

 دراسات قرآنية 30 د. خلود المشعل 6 ٤7370 طبقات القراء وأسانيدهم

 

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر ررمز المقر الفترة التاريخ اليوم

 هــ١٤٤٢ / 7 / ٢5 الثالثاء:

 تربية خاصة 6 الداوود امل. د 7 6١887 الخاصة التربية في المبكر التدخل خاص 550 ١١-١0 7 / ٢5 الثالثاء

 7 / ٢5 الثالثاء
١٢.30-
١.30 

 خاص 6٢3
لتقييم البحوث والممارسات في مجال ا

 والتشخيص بمجال اإلعاقة الفكرية
 تربية خاصة 7 د. نعيمة الحسن 7 ٤7٢9٤

ترب 65٤ ١٢-١١ 7  / ٢5 الثالثاء التربوية وتطبيقاتها المعرفة نظرية  العتيبي د. بدر.أ 5 56369  التربوية السياسات ٢١   

 7  / ٢5 الثالثاء
١٢:30-
١:30 

 التربوية السياسات ٢0 البكر د. فوزية.أ ١١ ٤7١٤5 التربية في النظرية ترب 6٤3

 الفنية التربية 3٢ الغذامي رحاب. د ١ 6٢567 الفني والتذوق النقد في دراسات ترف 5١6 9-8 7  / ٢5 الثالثاء

 الفنية التربية 3٤ شقير نورة. د 9 6٢٤38 الفنية التربية في المعاصرة االتجاهات ترف 506 9-8 7  / ٢5 الثالثاء

١0-9 7  / ٢5 الثالثاء الهاشم أبو دد. السي ٢ 6١990 اإلحصائي التحليل نفس6١3   علم النفس ١٢ 

١٢-١0 7  / ٢5 الثالثاء عبدالجبار لد. عاد ٢ ٤98١8 التدريب سيكولوجية نفس57٢   علم النفس 8 

 علم النفس 9 السيد ند. إيما 3 ٤7٤٤9 التربوي البحث طرق نفس50٢ ١-١٢ 7  / ٢5 الثالثاء

 7  / ٢5 ءالثالثا
١٢:30- 
١:30 

 الدراسات االسالمية ٢7 الدريس خالد. د.أ ١١ ٤7797 المستشرقين مناهج سلم6٢0



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 الدراسات االسالمية ٢7 الفوزان صالح. د.أ ١0 ٤7785 معاصرة فقهية قضايا سلم630 ١٢ ــ ١١ 7  / ٢5 الثالثاء

 الدراسات االسالمية ٢8 العصيمي دد. هن ٤ ٤7788 الفرق في دراسات سلم607 12 ــ ١١ 7  / ٢5 الثالثاء

 التدريس وطرق المناهج ١٤ العودان اد. رش 9 ٤75١6 المتعلمين لصغار اإلنجليزية اللغة تدريس نهج 59٢ ١١-١0 7  / ٢5 الثالثاء

 نهج 63٤ ١٢-١١ 7  / ٢5 الثالثاء
 تدريس وطرق مناهج في مستقلة دراسات

 االجتماعية الدراسات
 التدريس وطرق المناهج ١٤ الفقيه دحمد. أ ٤ 6١309

 7  / ٢5 الثالثاء
١,30-
٢,30 

 نهج 5٢6
تصال في مناهج العلوم واال قنية المعلوماتت

 الشرعية
 التدريس وطرق المناهج ١٤ بن طالب د.عبدالعزيز 6 ٤7٤36

 7  / ٢5 الثالثاء
١,30-
٢,30 

 التدريس وطرق المناهج ١5 د. هند الفدا 9 ٤75١7 اإلنجليزية اللغةلمي اعداد مع جنه 59٤

 التعليم تقنيات ١6 العباسي ةد. داني 9 ٤7583 اإللكتروني التعلم مشروع إدارة وسل580 ١-١١ 7  / ٢5 الثالثاء

 مبكرة طفولة ٢٤ الشنواني هانيا. د ١٢ 6٢7٤8 وانشطتها ومناهجها الطفولة برامج تصميم روض5٢5 ٢-١٢ 7  / ٢5 الثالثاء

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر رمز المقرر الفترة التاريخ اليوم

 هــ    ١٤٤٢/    7 / ٢6 األربعاء:

 التربية الخاصة  6 الحسن نعيمة. د 8 53869 التعاوني والعمل المساندة الخدمات خاص 530 ١0-9 7/  ٢6 األربعاء

 7 / ٢6 األربعاء
١.30-
٢.30 

 التربية الخاصة  7 الحسن نعيمة. د 9 6١5٢0 التعاوني والعمل المساندة الخدمات صخا 530

 7 / ٢6 األربعاء
١.30-
٢.30 

 التربية الخاصة  8 سفر عهود. د 8 6١5١7 التعاوني والعمل المساندة الخدمات خاص 530

 7 / ٢6 األربعاء
١.30-
٢.30 

 التربية الخاصة  9 سفر عهود. د 9 5597١ التعاوني والعمل المساندة الخدمات خاص 530

 7 / ٢6 األربعاء
١٢.30-
١.30 

 خاص 605
القيادات التربوية في مجال التربية 

 الخاصة
 التربية الخاصة  ١0 د. نوف الطويل 5 5٤963

 التربية الخاصة  ٢١ د. اريج السالمة 3 537٢٢ برامج التعليم الشامل خاص 6١0 9-8 7 / ٢6 األربعاء

 التربية الخاصة  ٢٤ د. شيهانه القفاري 3 6٤859 أصول مجال صعوبات التعلم خاص 630 ١0-9 7 / ٢6 األربعاء



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 

 7 / ٢6 األربعاء
١٢:30-
١:30 

 خاص 633
البحوث والممارسات في مجال التقييم 
 والتشخيص في مجال صعوبات التعلم

 التربية الخاصة  ٢9 د. وداد اباحسين ٤ ٤7٢95

 ادت 6١٤ ١٢-١١ 7 / ٢6 األربعاء
 اإلسالم في التربوية اإلدارة

 
 تربوية إدارة lg 5١ السحيم ءد. هيفا ١3 ٤7٤0١

 7 / ٢6 األربعاء
١٢:30-
١:30 

ترب6٤١ وتطبيقاته اسسه األساسي التعليم  الجعد لد. نوا ١١ ٤7١٤٤  التربوية السياسات ٢0   

 7 / ٢6 األربعاء
١:30-
٢.30 

 علم النفس ٢5-٢6 البرصان ليد. إسماع ٢0 ٤7٤58 التربوي االحصاء نفس503

 7 / ٢6 األربعاء
١:30-
٢.30 

 علم النفس ٢7 مبارك لد. وائ ١٤ 5٤87٢ التربوي االحصاء نفس503

 سلم563 9 ـــ 8 7 / ٢6 األربعاء
 اإلسالم في القضائي النظام

 
 االسالمية الدراسات ١6 الخضيري يد. عل 9 ٤776٤

 األربعاء
 

وسل 580 ١-١١ 7 / ٢6 اإللكتروني التعلم روعمش إدارة   
٤758٢ 9 

المهنا منال. د  
١5 

 التعليم تقنيات
56٤9١ 

9 
 

١٤ 

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر رمز المقرر الفترة التاريخ اليوم

 هـ١٤٤٢ / 7 /   ٢7 الخميس:

١١-١0 7 / ٢7 الخميس  

 الخاصة ةالتربي في المبكر التدخل خاص 550

56١59 7 

 حنان المسعودد. 

7 

 التربية الخاصة

 8 9 537١3 ١١-١0 7 / ٢7 الخميس

 النفس علم ٢8-٢7 الرواف ند. أيما ٢3 5٤١83 البحث طرق نفس 50٢-١:30 7 / ٢7 الخميس



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

٢.30 

 7 / ٢7 الخميس

١:30-

٢.30 

 النفس علم ٢9 د. موضي السبيعي 6 6٢٤٢٢ علم االمراض النفسية نفس 555

 سلم 60٤ ١٢-١١ 7 / ٢7 الخميس

 واالستشراق المستشرقين مناهج

 االسالم ضوء في المعاصر

 اسالميه ثقافه ١6 السالمه دد. حمو 7 6٤65٢

 

 

 

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر رمز المقرر الفترة التاريخ اليوم

 األسبوع الثالث 

 هـ١٤٤٢/ 8/  ١ األحد:

 التربية الفنية 3٤ د. هيفاء النويصر 9 6٢57٢ أصول التربية الفنية ونظرياتها ترف 503 9-8 ١/8 االحد

 التربية الفنية 3٢ د. نورة الجماز ١5 5839٢ أصول التربية الفنية ونظرياتها ترف503 ١-١٢ ١/8 االحد

 التربية الخاصة 7 ىنالسحيبا لد. أسي 8 6١89١ تحليل السلوك التطبيقي خاص555 ١١-١0 ١/8 االحد

 التربية الخاصة 8 د. عهود الرشيد 8 56١38 البرامج التربوية الفردية خاص 5٤5 ١١-١0 ١/8 االحد

 السياسات التربوية ٢5 القحطاني د. نورة ١6 ٤7١٢7 التربية المقارنة ترب 555 ١٢-١١ ١/8 االحد

 قرانيه دراسات lg ٤7 د. تغريد األحمري ٢ 65١٤٤ التفسير أصول قراء536 ١.30 -١٢.30 ١/8 االحد



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 قرانيه دراسات lg ٤8 د. محمود كابر 5 ٤7555 الوقف واالبتداء قراء 5٢٢ 9 - 8 ١/8 االحد

 قرانيه دراسات ٤9lg د. وفاء الزعاقي 6 5٤١99 ٢علوم قرآن  قراء 55٢ 9 -8 ١/8 االحد

 اسالميه ثقافه ١٤ العيد خالد. د 8 ٤7778 حكاماأل أحاديث سلم569 ١,30-١٢,30 ١/8 االحد

 اسالميه ثقافه ١٤ الطبيشي سلطان. د.أ ١١ 57١3٢ المحدثين عند النقد منهج سلم6٤١ ١٢ ـــ ١١ ١/8 االحد

 اسالميه ثقافه ١5 البسام د. مضاوي 6 ٤7769 ٢ الفلسفة من اإلسالم موقف سلم58٢ ١,30-١٢,30 ١/8 االحد

 التدريس وطرق المناهج ٢١ الشهري حمود. د ١ 6١0١5 العربية اللغة لتعليم منهج تصميم نهج 5٢٤ ١٢-١١ ١/8 االحد

 التدريس وطرق المناهج ٢0 القرني ريم. د ١0 ٤75١٤ ٢ - المتقدمة اإلنجليزية اللغة تدريس طرق نهج 586 ١١-١0 ١/8 االحد

 التدريس وطرق المناهج ٢0 الرويس عبدالعزيز. د 5 ٤7376 الرياضيات تعليم وطرق مناهج في نقاش حلقة نهج 655 ٢,30-١.30 ١/8 االحد

 التعليم تقنيات ١5 العامري ند. حمدا ١0 536٢8 الرقمية الرسوم تقنية وسل 5٢6 ١0-8 ١/8 االحد

 مبكرة طفولة ٢٤ العثمان هنادي. د ١5 6٢750 والكتابة القراءة األطفال تعليم روض5٢6 ١٢-١١ ١/8 االحد

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر رمز المقرر الفترة تاريخال اليوم

 هــ١٤٤٢/    8/    ٢ :اإلثنين

 تربية خاصة 7 شيحه مها. د 8 537١٤ الفردية التربوية البرامج خاص 5٤5 ١١.50-9 8/  ٢ اإلثنين

 اري وفريق العملالعمل الجماعي واالستش خاص 606 ١.30-١٢.30 8/  ٢ اإلثنين
6١898 6 

 تربية خاصة 6 د. هيفاء السياري
5٤965 7 

 تربوية إدارة lg ٤9 السحيم ءد. هيفا ١١ ٤7٤١6 التربوي األشراف ادت 53٢ ١٢-١١ 8/  ٢ اإلثنين

 تربوية إدارة lg 5١ السحيم ءد. هيفا ١٢ 6٢97٤ التربوي األشراف ادت 53٢ ١٢-١١ 8/  ٢ اإلثنين
 التربوية السياسات ٢5 القحطاني ةد. نور ١7 ٤7١١9 للتربية الفلسفية األصول ترب 55١ ١:30-١٢:30 8/  ٢ اإلثنين
 التربوية السياسات ٢١ السعادات د. خليل.أ ٤ ٤7١39 الكبار تعليم برامج تقويم ترب 676 9-8 8/  ٢ اإلثنين
 الفنية التربية 3٤ االصقه شذا. د ١5 ٤73٢7 الفني والتذوق النقد في دراسات ترف 5١6  9-8 8/  ٢ اإلثنين



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 الفنية التربية 3٢ العبيد حنان. د 5 56685 المقارن الفن تاريخ ترف 508 ١٢-١١ 8/  ٢ اإلثنين
 علم النفس ٢8 معوض ىد. رب 9 ٤7٤5٢ التربوي البحث طرق نفس50٢ ٢-١ 8/  ٢ اإلثنين

 6 5٤٢00 المفسرين مناهج قرأ555 ١٢-١١ 8/  ٢ اإلثنين
 ناصر عيسى. د

 الدريبي
٤7lg قرانيه دراسات 

 اإلسالمية الدراسات ٢7 البطاح ةد. فاطم 8 ٤7763 المجتهدين األئمة أحد لمنهج دراسة سلم 556 ١١ ــ ١0 8/  ٢ اإلثنين

 3 ٤7٤٢9 الثانوية المرحلة منهج نهج 5٢8 9-8 8/  ٢ اإلثنين
 الشمراني ىد. لبن

 
 التدريس وطرق المناهج ١6

 التدريس وطرق المناهج ٢8 الفقيه دد. أحم 7 ٤75١5 الكبار تعليم وأساليب طرق نهج 590 ١٢-١١ 8/  ٢ اإلثنين

 التدريس وطرق المناهج ٢9 جالعرف د. عبير 3 ٤7359 بالمناهج اإلنجليزية باللغةقراءات  نهج 603 ١٢-١١ 8/  ٢ اإلثنين

 الرقمية الرسوم تقنية وسل 5٢6 ١١-9 8/  ٢ االثنين
٤7866 ١0 

 العيسى نورة. د

١5 
 ١٤ ١١ 536٢7 التعليم تقنيات

6٤63١٢ ١١ ٢ 
 مبكرة طفولة ٢٤ العقال فاطمة. د ١3 6٢755 الطفل نمو وتقويم قياس وضر533 9-8 8/  ٢ اإلثنين

 8/  ٢ اإلثنين
9-١0 

 
 مبكرة طفولة ٢٤  المنصور منيره. د ١٢ ٤7١09 والكتابة القراءة األطفال تعليم  روض5٢6

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر رمز المقرر الفترة التاريخ اليوم

 هـ١٤٤٢ / 8 / 3 الثالثاء:

 الخاصة التربية 6 السحيبانى لد. أسي ١0 6١893 التطبيقي السلوك تحليل خاص555 ١١-١0 8 / 3 الثالثاء

١0-9 8  / 3 الثالثاء العواد لد. هدي 7 ٤7١98 بالمعوقين الخاصة التربوية البرامج خاص 5٢٢   الخاصة التربية 7 

١١-١0 8  / 3 الثالثاء الرشيد عهود. د 9 56١39 الفردية التربوية البرامج خاص 5٤5   الخاصة التربية 8 

١١-١0 8  / 3 الثالثاء شيحه مها. د 5 6١5٤9 الفردية التربوية البرامج/  خاص خاص 5٤5   الخاصة التربية 9 

 خاص 5٢5 ٢.30-١.30 8  / 3 الثالثاء
 سلوكيا   للمضطربين التربوية البرامج

 وانفعاليا  
 الخاصة التربية ١0 الطويل نورة. د 9 5٤97٢

 الخاصة التربية ٢0 د. اريج السالمة 6 6١938 برامج التعليم الشامل خاص 6١0 9-8 8  / 3 الثالثاء



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 الخاصة التربية ٢٤ د. عبير العبدان 3 50٢١8 حلقة نقاش اإلعاقة السمعية خاص 6٤9 ١٢-١١ 8  / 3 الثالثاء

 الخاصة التربية ٢5 د. شيهانة القفاري 7 50890 العمل الجماعي واالستشاري وفريق العمل خاص 606 ١:30-١٢:30 8  / 3 الثالثاء

 ٢ ٤7١3٤ الكبير المتعلم ترب 663 ١:30-١٢:30 8  / 3 الثالثاء
 عبدالرحمن.د

 الشعيبي
 التربوية السياسات ٢١

ترب 6٤٤ ١٢-١١ 8  / 3 الثالثاء االسالمي التربوي الفكر  المطيري ةد. نادي ١0 ٤7١٤3  التربوية السياسات ٢0   

١٢-١١ 8  / 3 الثالثاء الغرايبة دد. أحم 5 ٤9850 التربوي التحصيل تقويم نفس 6٢3   النفس علم 30 

 النفس علم 3١ الحسينان هد. فهد 5 50١5٤ البحث طرق نفس50٢ ١.30-١٢.30 8  / 3 الثالثاء

 قرانيه دراسات ٤7lg الزعاقي وفاء. د ٤ 56957 لترجيحا قواعد قرأ606 9 ـ 8 8  / 3 الثالثاء

 اإلسالمية الدراسات ٢9 الجعفري نعمات. د ١١ ٤7795 التحليلي الحديث سلم6١8 9 ـــ 8 8  / 3 الثالثاء

 الدراسات اإلسالمية ٢9 د. مرفت كامل 5 ٤778٢ منهج أئمة أهل السنة والجماعة سلم 608 ١:30-١٢:30 8  / 3 الثالثاء

 التدريس وطرق المناهج ١6 الشمراني ىد. لبن 6 ٤7387 المنهج نظرية نهج 50٤ ١٢-١١ 8  / 3 الثالثاء

 التدريس وطرق المناهج ١5 النفيسة حد. صال ١3 6١30٢ وتدريسها العلوم مناهج في حديثة اتجاهات نهج 5٤0 ١٢-١١ 8  / 3 الثالثاء

 طفولة مبكرة ٢7 العقال فاطمة. د ١5 ٤7١١٢ الطفل نمو وتقويم قياس روض533 ١٢-١١ 8  /  3 الثالثاء

 

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر رمز المقرر الفترة التاريخ اليوم

 هــ١٤٤٢ / 8 /   ٤ األربعاء:

 التربية الخاصة ٢7 دوسريال ةد. نور 7 55895 الفكرية اإلعاقة لذوي التربوية البرامج خاص  53١ ١0-9 ٤/8 األربعاء

 التربية الخاصة ٢8 الدوسري ةد. نور 8 6١٤8٤ الفكرية اإلعاقة لذوي التربوية البرامج خاص  53١ ١0-9 ٤/8 األربعاء

 التربية الخاصة ٢9 الدوسري ةد. نور 8 5٤973 البرامج التربوية لذوي اإلعاقة الفكرية خاص  53١ ١0-9 ٤/8 األربعاء

 التربية الخاصة ٢٤ د. عهود سفر 6 5٤96٤ القيادات التربوية في مجال التربية الخاصة خاص 605 9-8 ٤/8 األربعاء

 تربوية إدارة lg 5١ العمود اد. مه 3 ٤7٤٢3 العالي التعليم في األداء تقويم ادت 635 9-8 ٤/8 األربعاء

 الفنية التربية lg ٤7 قربان ه. مسعودد 3 6٢570 الفنية التربية في معاصرة نظريات ترف 60١ ١٢-١١ ٤/8 األربعاء

 النفس علم 30 درندري لد. أقبا 3 6١993 االداء تقويم نفس6١9 ١٢:30 ٤/8 األربعاء



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 النفس علم 3٢-3١ الدوسري ىد. بشر ١9 50١56 التربوي التحصيل تقويم نفس633 9-8 ٤/8 األربعاء

 قرانيه دراسات ٤9lg الدهيشي عمر. د ٤ 570٢5 القرآنية دراساتال في المستشرقين مناهج قرأ6١0 ١,30_ ١٢,30 ٤/8 األربعاء

 اإلسالمية الدراسات ٢0 الرشودي وليد. د.أ 8 6٤003 الموضوعي الحديث سلم57٢ ١:30- ١٢:30 ٤/8 األربعاء

 اإلسالمية الدراسات ٢١ حيمد أبو تيسير. د ٢ 6٤078 النصوص تحقيق سلم 573 9 ـــ 8 ٤/8 األربعاء

 اإلسالمية الدراسات ٢0 الرومي هيثم. د 9 ٤778١ فقهية لنصوص تحليلية دراسة سلم6٢6 9 ــ 8 ٤/8 األربعاء

االلكتروني التعلم 5١6 وسل ١٢-١١ ٤/8 األربعاء  

٤7863 ١0 

 الخواجة اميرة. د

١5 

 ١٢ ١١ 536٢5 التعليم تقنيات

٤786١٤ ١١ ٤ 

 التعليم تقنيات ١0 الحجيالن محمد. د ١0 ٤7586 عليميالت التصميم وسل5١0 ١-١١ ٤/8 األربعاء

 المناهج وطرق التدريس ٤ العبدالكريم د. راشد 6 6١00١ مناهج البحث النوعي نهج 659 ١0-9 ٤/8 األربعاء



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

  

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر رمز المقرر الفترة التاريخ اليوم

 هــ١٤٤٢ / 8 /   5 :الخميس

 إدارة مراكز مصادر التعلم  وسل 550 ١١-١0 5/8 الخميس

٤787٢ 

٤7873 

56٤85 

9 

9 

9 

 لسيفا د. مريم

١5 

١٤ 

١٢ 

 

 تقنيات التعليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر رمز المقرر الفترة التاريخ اليوم

  الرابعاألسبوع 

 هـ١٤٤٢/  8/  8 األحد:

 التربية الفنية للفئات الخاصة ترف 5١5 9-8 8/8 االحد
٤73٢6 
6٢563 

 التربية الفنية 9-8 مودد. اريج الح ١8

 التربية الفنية ول )عملي(األالدور  / 83 د. تهاني العريفي 8 538١5 التصميم واالعالن  ترف 5١0 ١-١٢ 8/8 االحد

 التربية الخاصة 6 د. نوف الزرير 9 6١888 تحليل السلوك التطبيقي خاص555 ١١-١0 8/8 االحد

 علم النفس ٢7 درندري لد. أقبا ١7 56٢٢6 احصاء تربوي نفس 503 ٢.30-١.30 8/8 االحد

 علم النفس ٢9-٢8 القحطاني فد. سي ٢١ 65٢٢5 احصاء تربوي نفس 503 ١١.30-١.30 8/8 االحد

 قرانيه دراسات ٤7lg د. وفاء الزعاقي 6 53٢١١ ٢أصول تفسير قرأ55١ ١,30-١٢,30 8/8 االحد

 قرانيه دراسات lg ٤8 د.عبدالرحمن الشمري ١٢ ٤967٢ مناهج التأليف في القراءات قرأ5٢3  ١٢-١١ 8/8 االحد

 قرانيه دراسات ٤9lg د. يزيد العمار 5 ٤7366 توجيه القراءات قرأ5٢٤ ١,30-١٢,30 8/8 االحد
 اإلسالمية الدراسات ١6 جي عبه محمد حسن. د.أ ٢ 6٤008 المحدثين مناهج سلم598 9 ـــ 8 8/8 االحد

 اإلسالمية الدراسات ٢0 الفوزان رد. جواه 8 ٤776٢ ٢ المقارن الفقه ولأص سلم555 ١,30-١٢,30 8/8 االحد

 اإلسالمية الدراسات ٢0 المعيوف لطيفة /د ٤ ٤7787 اإلسالم ضوء في وصوفية فلسفية نصوص سلم606 9 ــ 8 8/8 االحد

 مبكرة طفولة ٢٤  الفايز شذى. د ١5 ٤7١03 وأسرهم لألطفال النفسي اإلرشاد روض5١8 9-8 8/8 االحد

 االحد
 
 
 

8/8 

8-9 

 قراءات في التصميم التعليمي وسل 590

٤7877 9 

 العنزي لد. منا

١٢ 

 تقنيات التعليم
٤ ١٢-١١7878 ١0 ١٢ 

 المناهج وطرق التدريس ٢8 السعدون د. بتول 3 ٤7388 في المنهج بحوث ومستحدثات نهج 506 9-8     8 /8 داالح

 المناهج وطرق التدريس ٢8 الديحان د. محمد 9 ٤7360 قضايا ومشكالت في المناهج نهج 606 ١٢-١١ 8/ 8 االحد

 



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر رمز المقرر الفترة التاريخ اليوم

 ـه١٤٤٢/    8 / 9 :اإلثنين
 التربية الخاصة 6 الزرير نوف. د ٤ 6١890 تحليل السلوك التطبيقي خاص555 ١١-١0 8 / 9 اإلثنين

 التربية الخاصة 7 د. نورة الكثيري ٤ 6٤89٤ القوانيين والتشريعات في التربية الخاصة خاص 60٤ 9-8 8/  9 اإلثنين

 السياسات التربوية ٢0 المالس ءد. وفا ١5 ٤7١٢٤ معاصرة تربوية اتجاهات ترب 503 ١٢-١١ 8 / 9 اإلثنين

 الفنية التربية ٢9 العريفي تهاني. د ١5 6٢٤30 الجمال وعلم الفن فلسفة ترف 50٤ 9-8 8 / 9 اإلثنين

 الفنية التربية ٢8 العبيكان خلود. د 8 ٤73١8 المقارن الفن تاريخ ترف 508 9-8 8 / 9 اإلثنين

 الفنية التربية ٢7 الجعيدان حنان. د 9 58393 الالجم وعلم الفن فلسفة ترف 50٤ ١-١٢ 8 / 9 اإلثنين

 الحركان لمى. د 7 5669٢  واالعالن التصميم ترف 5١0 ١-١٢ 8 / 9 اإلثنين

83 / 
 الدور
 األول

 ( عملي)

 الفنية التربية

 علم النفس ١5 الدليم دد. فه 3 6١989 االطفال عوائل وارشاد توجيه نفس 53٤ ١٢-١١ 8 / 9 اإلثنين

 قرانيه دراسات ٤7lg الطيار مساعد. د 6 53٢١0 القرآن لغة في دراسات قرأ55٤ ١٢-١١ 8 / 9 نيناإلث

 دراسات قرانيه lg ٤8 العنزي د. كامل 5 ٤8055 ٢القراءات القرآنية  قرآ 5٢١ ١٢-١١ 8 / 9 اإلثنين

 اإلسالمية الدراسات ١0 السويلم أسماء. د.أ 6 ٤7766 ١ والنحل الملل سلم 5٤٢ 9 ــ 8 8 / 9 اإلثنين

 الدراسات اإلسالمية ١0 أ.د. سلطان السيف 8 5387٢ (٢مصطلح الحديث ) سلم 577 ١٢-١١ 8 / 9 اإلثنين

 التدريس وطرق المناهج ٢5 الصحن ند. إيما ١5 ٤7383 المناهج أسس نهج 500 ١٢-١١ 8 / 9 اإلثنين

 التدريس وطرق المناهج ٢١ عمر حج ند. سوزا ٤ 53٢0٢ يةالميدان العلمية التربية في اإلشراف نهج 6٤٢ ١٢-١١ 8 / 9 اإلثنين

 نهج 557 ١٢-١١ 8 / 9 اإلثنين
 مناهج بين مقارنة: المدرسية الرياضيات

 المدرسية الرياضيات
 التدريس وطرق المناهج ٢٤ الرشيدي دد. أحم ٤ ٤7٤88

 التدريس وطرق المناهج ٢١ الشهري دد. محم ١ 6١0١١ القراءة تدريس نهج 507 ١,30-١٢,30 8 / 9 اإلثنين

 نهج 66٢ ١0-9 8 / 9 اإلثنين
 الشرعية العلوم مناهج تطوير

 
 التدريس وطرق المناهج ١٤ المطرودي دد. خال 6 6١00٢

 طفولة مبكرة 8 الفايز شذى. د ١3 6٢7٤٤ وأسرهم ولألطفال النفسي اإلرشاد روض5١8 ١٢-١١ 8 / 9 اإلثنين
 



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر رمز المقرر الفترة التاريخ اليوم

 هــ١٤٤٢ / 8 /   ١0 الثالثاء:

١١-١0   8 / ١0 الثالثاء الزرير نوف. د 9 6١89٢ التطبيقي السلوك تحليل خاص555   التربية الخاصة 8 

 التربية الخاصة 9 العواد هديل. د 9 5٤88٤ التعاوني والعمل المساندة الخدمات خاص530 ٢.30-١.30  8  /  ١0 الثالثاء

 التربية الخاصة 7 د. نورة الطويل 3 56٢37 تصاميم الحالة الواحدة متقدم خاص 609 ١٢-١١  8  /  ١0 الثالثاء

 التدريب برامج تخطيط ترب 675 ١٢-١١  8  / ١0 الثالثاء
٤7١37 

 
 التربوية السياسات ٢١ المبيريك د. هيفاء.أ ٤

١١-١0  8  / ١0 الثالثاء نصار ءد. وفا ١٢ 5370١ متقدم بحث مناهج نفس603   علم النفس ٢5 

9-8  8  / ١0 الثالثاء درندري لد. أقبا 7 ٤75٤9 متقدم نفسي احصاء نفس60٢   علم النفس  ٢7 

9-8  8  / ١0 الثالثاء درندري لد. أقبا ٢ 6١99١ الكالسيكية القياس نظرية نفس6١٤   علم النفس  ٢6 

 علم النفس  ٢8 النجاشي ةد. سمي ١٢ ٤7٤٤7 التربوي البحث طرق نفس50٢ ١١-١0  8  / ١0 ثاءالثال

 ٤ 56958 القرآنية الدراسات في معاصرة قضايا قرأ608 ١,30-١٢,30  8  / ١0 الثالثاء
 الجار السالم عبد. د

 هللا
٤7lg قرانيه دراسات 

 التدريس وطرق المناهج ١6 عمر حج ند. سوزا 9 ٤7٤87 العلوم ستدري في التقويم نهج 5٤5 9-8  8  / ١0 الثالثاء

 التدريس وطرق المناهج ١5 الشلهوب د. سمر 5 ٤7377 مستقله في تعليم الرياضيات دراسة جنه 558 9-8  8  / ١0 الثالثاء

 التدريس وطرق المناهج ١5 الشلهوب د. سمر ٤ ٤7٤89 ندوه في تعليم الرياضيات نهج 60٢ ١٢-١١  8  / ١0 الثالثاء

 التعليم تقنيات ١٢ العنزي منال. د 8 56٤95 التعليمي التصميم في قراءات وسل 590 9-8  8  / ١0 الثالثاء

 التعليم تقنيات ١٢ الزهراني ند. حس ١0 ٤6٤3١ التعليم االلكتروني وسل 5١6 ١-١١  8  / ١0 الثالثاء

 الدراسات االسالمية 6 أ.د. احمد اللهيب 5 ٤7790 اتجاهات فكرية حديثة معاصرة سلم 609 9-8  8  / ١0 الثاءالث
 

 

 

 



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر رمز المقرر الفترة التاريخ اليوم

 هـ١٤٤٢ / 8 / ١١ األربعاء:

٢.30-١.30 ١١/8 األربعاء  التربية الخاصة  6 الرصيص مد. ري 5 ٤7٢03 التعاوني والعمل المساندة خدماتال خاص 530 

 التربية الخاصة  7 الرصيص مد. ري 8 6١5١6 التعاوني والعمل المساندة الخدمات خاص 530 ٢.30-١.30 ١١/8 األربعاء

 التربية الخاصة  8 د. نورة الطويل ٤ 6٤896 أصول التربية الخاصة خاص 60١ ١.30-١٢.30 ١١/8 األربعاء

 التربية الخاصة  9 د. نورة الطويل 8 50٢١0 تصاميم الحالة الواحدة متقدم خاص 609 9-8 ١١/8 األربعاء

 التربية الخاصة  ١0 د. عواطف الشمري 9 ٤7٢90 القيادات التربوية في مجال التربية الخاصة خاص 605 9-8 ١١/8 األربعاء

 التربوية السياسات ٢9 النوح د. مساعد.أ ١١ ٤7١٤٢ االجتماعي والتغير بيةالتر ترب 6٤٢ ١٢-١١ ١١/8 األربعاء

 ترف 505 9-8 ١١/8 األربعاء
 التربية في واالبداع الموهبة في دراسات

 الفنية
 الفنية التربية 30 العبيكان خلود. د 6 5٢9٢9

 الفنية التربية 3١ ديريالس مها. د 8 56379 الفنية التربية في نقاش حلقة ترف 6١٢ 9-8 ١١/8 األربعاء
 الفنية التربية 3٢ السديري مها. د 8 56373 مستقلة دراسات ترف 6١٤ ١٢-١١ ١١/8 األربعاء

 الفنية التربية 3٤ العبيد حنان. د 3 6٢57١ اإلسالمي الفن في معاصرة قراءات ترف 6١٢ ١.30-١٢.30 ١١/8 األربعاء
 علم النفس ١٤ نصار ءد. وفا 3 6١99٢ النوعي البحث طرق نفس6١7 ١0-9 ١١/8 األربعاء

 علم النفس ١٤ نصار ءد. وفا ١ 6١996 الصفي السلوك استراتيجيات نفس687 ٢-١ ١١/8 األربعاء

 األربعاء
 

 قرانيه دراسات ٤7lg الشدي عادل. د ٤ 57003 للقرآن االنتصار قرأ609 ١٢- ١١ 8/١١

 األربعاء
 

 اإلسالمية الدراسات ٢0  النتيفات محمد. د ١١ 57١3١ المقارن الفقه أصول سلم6٤0 9 ـــ 8 8/١١

 ١:30 - ١٢:30 ١١/8 األربعاء
 سلم5٢١
 

 اإلسالمية الدراسات ١6 سعيد بن سارة. د 5 65١88 المقارنة الفقهية القواعد

 سلم6٢8 ١:30 - ١٢:30 ١١/8 األربعاء
 الفقهية الفروق

 
 اإلسالمية الدراسات ٢0 أوهاب نذير. د.أ ١0 ٤7783

 األربعاء
 

 اإلسالمية الدراسات ١6 المعيوف لطيفة /د 6 ٤7767 ١ الفلسفة من اإلسالم موقف سلم5٤٤ 9 ــ 8 8/١١

 هج وطرق التدريسالمنا ٢5 دونالسع د. بتول ١١ 5595٢ تحليل تصميم المناهج نهج 60٢ ١٢-١١ ١١/8 االربعاء
 



 (2)مبنى 1442 الثانيالفصل الدراس ي  كلية التربيةبالفصلية  الختباراتجدول ا
 

 إعداد/ وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية/ طالبات

 

 القسم القاعة اسم استاذ المقرر عدد الطالبات الشعبة المقرر رمز المقرر الفترة التاريخ اليوم

 هـ١٤٤٢ / 8 / ١٢ الخميس:

 العمر عبد العزيزد.  ٤ 53٢00 التربية في المعرفي التعلم نظريات اتتطبيق نهج6٤3 ١,30-١٢,30 ١٢/8 الخميس

 التدريس وطرق المناهج ٢١
 ٢ 63607 دراسة مستقله نهج 5٢3 ١,30-١٢,30 ١٢/8 الخميس

 عبد المحسند. 

 السيف

 علم النفس ١6 د. سيف القحطاني ٤ 56٢09 إحصاء نفسي متقدم نفس 605 ١١-١0 ١٢/8 الخميس

 الخميس

 
وسل  5١0 ١٢-١١ 8/١٢ التعليمي التصميم    

٤7587 ١0 

 الحربي مها. د

١0 

 9 ١١ 536٢3 التعليم تقنيات

6٤630 ١١ 8 

 الخميس

 
وسل573  ١١- ١0 8/١٢ التعليم تقنية مستحدثات   

٤7875 9 

 الدويش خوله. د

١٢ 

 ١٤ ١0 ٤7876 التعليم تقنيات

56٤88 8 ١5 

 تربية خاصة ٢5 د. نورة الكثيري 9 50٢١٤ حلقة نقاش في مجال صعوبات التعلم خاص 639 ١.30-١٢.3 ١٢/8 الخميس

 


