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  إعداد وحدة االختبارات يف كلية الرتبية 
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ـم:...............................الرقــ  

 التاريخ : .............................

 

 G 68-66 الفدعان  محمد بنت رفعه 40 53425 اإلنسان حقوق  سلم 105 8  -  10 28-4-1442 االحد

 G 61-74 السليمان عبدهللا عبدالعزيز انوار 42 51762 اإلنسان حقوق  سلم 105 8  -  10 28-4-1442 االحد

 G 76-75 املنصور  منصور  صالح ريم 40 57046 التنموي  ودورها املرأة سلم 109 8  -  10 28-4-1442 االحد

 G 64-63 الحربي  عبدهللا بن عبدالهادي ندى 38 54724 التحليلي الحديث سلم 210 8  -  10 28-4-1442 االحد

 G 64 البطاح علي عبدهللا فاطمه 5 56338 األلفاظ دالالت سلم 362 8  -  10 28-4-1442 االحد

 1 60 جواهر محمد أبكر 11 55885 آداب حملة القرآن قرأ 103 8  -  10 28-4-1442 االحد

 1 61 جواهر محمد أبكر 17 55876 2علوم القرآن الكريم  قرأ 336 8  -  10 28-4-1442 االحد

 1 62 خلود املشعل 13 61710 القراءات القرآنية قرأ 339 8  -  10 28-4-1442 االحد

 1 63-64 القحطاني  علي  عائض  سميره 40 47319 اإلسالم في األسرة سلم 102 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد

 1 68-66 ريشه عسيري  40 34477 اإلسالم في األسرة سلم 102 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد

 1 75-74 املنصور  منصور  صالح ريم 40 51781 اإلسالم في األسرة سلم 102 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد

 1 84-76 القحطاني عايض ناصر جميله 41 58897 اإلسالم في األسرة سلم 102 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد

 1 61 الدعيجى ابراهيم عبدهللا امل 1 38733 السنن دراسة سلم 233 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد

 1 71 الشعالن زيد بدهللاع ابتهاج 27 58911 والفرق  األديان سلم 281 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد

 1 61 معافا ال على حيدر فاطمة 1 34397 الفكرية واملذاهب اإلسالمية العقيدة سلم 328 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد

 1 61 املشعل عبدهللا عبدالعزيز تهانى 4 56287 األحكام أدلة سلم 361 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد

 1 45-44 الشدى  محمد منى 45 59620 الجماعة ديناميات نفس 322 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد

 1 51 املوس ى سعد محمد نوال 20 60248 االرشادي النفس علم في املقابلة نفس 374 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد

 1 47-48 السويل عبدهللا مداح نجالء 31 55739 االرشادي النفس علم في املقابلة نفس 374 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد

 1 46-49 املوس ى سعد محمد نوال 26 44396 االرشادي النفس علم في املقابلة نفس 374 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد

 1 92-90 املقبل حمد سعود العنود 32 58924 املستمر املنهي التطوير ادت 333 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد
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  إعداد وحدة االختبارات يف كلية الرتبية 
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ـم:...............................الرقــ  

 التاريخ : .............................

 

 1 87 الريس حماد ابراهيم ايمان 20 59563 املستمر املنهي التطوير ادت 333 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد

 1 77-76 الربيعان على ابراهيم دانيه 30 59564 املستمر املنهي التطوير ادت 333 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد

 1 88 املقبل حمد سعود العنود 16 59565 املستمر املنهي التطوير ادت 333 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد

 1 78 الربيعان على ابراهيم دانيه 19 58923 املستمر املنهي التطوير ادت 333 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد

 1 55 العودان عبدالرحمن بن محمد بنت رشا 7 57173 (2) اإلنجليزية اللغة وتعليم تعلم نهج 362 12:30 – 10:30 28-4-1442 االحد

 1 60 اسحاق ابكر محمد جواهر 1 55862 اآلي عد قرأ 318 12:30 – 10:30 28-4-1442 حداال 

 1 60 الطيار سلطان محمد عنود 16 59622 املسلمين عند النفس ي التراث نفس 468 3  - 1 28-4-1442 االحد

 1 39-41 دزي محمد فهد ياسمين 35 30076 اإلسالمية التربية اصول  ترب 102 3  - 1 28-4-1442 االحد

 1 51-49 كليب راشد عبدهللا امل 27 63475 اإلسالمية التربية اصول  ترب 102 3  - 1 28-4-1442 االحد

 1 46 العوده محمد عبدالكريم ابتسام 8 39286 اإلسالمية التربية اصول  ترب 102 3  - 1 28-4-1442 االحد

 1 45-44 السالم محمد عبدهللا وفاء 29 65414 اإلسالمية التربية اصول  ترب 102 3  - 1 28-4-1442 االحد

 1 48-47 كليب راشد عبدهللا امل 42 30077 اإلسالمية التربية اصول  ترب 102 3  - 1 28-4-1442 االحد

 1 66 الشاللى محمد ناصر هدى 27 47183 اإلسالمية الثقافة أصول  سلم 101 8  -  10 29-4-1442 االثنين

 G 61 - 64 الباهلي عبدهللا سليمان اريج 40 34468 اإلسالمية الثقافة أصول  سلم 101 8  -  10 29-4-1442 االثنين

 G 63 حلواني حسن علي سحر 2 34371 والتجويد التالوة سلم 230 8  -  10 29-4-1442 االثنين

 G 63 الخميس عبدهللا حمد وفاء 4 61488 الربوبية توحيد سلم 343 8  -  10 29-4-1442 االثنين

 1 48 ضويحي بن محمد سعد اسرار 12 61662 النفس علم فى البحث مناهج نفس 461 8  -  10 29-4-1442 الثنينا

 1 69 حركان بن عبدالعزيز عبدالرحمن لمى 6 64059 الفنية التربية في اآللي الحاسب ترف 211 8  -  10 29-4-1442 االثنين

 1 60 اسحاق ابكر محمد جواهر 14 55892 (2) دالتجوي علم قرأ 218 8  -  10 29-4-1442 االثنين

 1 61 الشمري  مطلق حمدان هياء 18 55873 القرآنية القراءات في مقدمات قرأ 338 8  -  10 29-4-1442 االثنين

 1 62 الزعاقى عبدالعزيز عبدهللا وفاء 10 61721 التفسير قواعد قرأ 461 8  -  10 29-4-1442 االثنين
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ـم:...............................الرقــ  

 التاريخ : .............................

 

 1 66-64 عطيه سعيد محمد اسماء 42 39201 املهنة اخالقيات سلم 107 12:30 – 10:30 29-4-1442 االثنين

 1 75-74 الشمالن عبدالرحمن ناصر هاجر 40 51766 املهنة اخالقيات سلم 107 12:30 – 10:30 29-4-1442 االثنين

 1 61-68 البراهيم لحصا محمد هند 40 61808 املهنة اخالقيات سلم 107 12:30 – 10:30 29-4-1442 االثنين

 1 63 العمران الرحمن عبد  عبدالرحمن بنت ساره 13 61391 الحدود فقه سلم 452 12:30 – 10:30 29-4-1442 االثنين

 1 49 الجنهي محمد علي عبير 19 59755 الدوائي النفس علم نفس 279 12:30 – 10:30 29-4-1442 االثنين

 1 51 الشريف هزاع حمود أفنان 19 59623 الدوائي النفس علم نفس 467 12:30 – 10:30 29-4-1442 االثنين

 1 55 العبدالكريم عمر عبدهللا بنت سميه 4 52554 اململكة في اإلنجليزية اللغة تعليم سياسة نهج 319 12:30 – 10:30 29-4-1442 االثنين

 1 60 جويعد العجمى يهوسم 10 62029 سمع قد جزء تفسير قرأ 245 12:30 – 10:30 29-4-1442 االثنين

 1 47 الشريم عبدهللا عبدالرحمن نوف 11 59585 النفس علم في اإلحصاء نفس 241 3  - 1 29-4-1442 االثنين

 1 44-45 الشهرى  محمد عبدهللا ماجده 33 55727 النفس علم في اإلحصاء نفس 241 3  - 1 29-4-1442 االثنين

 1 49 املطيري  نماي محجي سهام 20 55743 التجريبى لنفسا علم نفس 361 3  - 1 29-4-1442 االثنين

 1 48 -51 العتيبى حمدى سلطان البندرى  31 44345 التجريبى النفس علم نفس 361 3  - 1 29-4-1442 االثنين

 G 64 الزبيري  عبدالعزيز عبدهللا حنان 8 61318 الصحيحين من أحاديث سلم 219 8  -  10 30-4-1442 الثالثاء

 G 68-66 أسره عبدهللا كامل مرفت 35 56600 العبادة توحيد سلم 263 8  -  10 30-4-1442 اءالثالث

 G 64 الفوزان ناصر محمد جواهر 7 38750 (4) الفقه أصول  سلم 438 8  -  10 30-4-1442 الثالثاء

 G 64 علاملش عبدهللا عبدالعزيز تهانى 10 61387 االجتهاد سلم 464 8  -  10 30-4-1442 الثالثاء

 1 41-44 باطرفى محمد محفوظ نسيبه 42 63553 النفس علم الى املدخل نفس 104 8  -  10 30-4-1442 الثالثاء

 1 39-45 الدعيدع ابراهيم عبدهللا بدريه 35 52207 النفس علم الى املدخل نفس 104 8  -  10 30-4-1442 الثالثاء

 1 47-48 باطرفى محمد محفوظ نسيبه 40 35128 النفس علم الى املدخل نفس 104 8  -  10 30-4-1442 الثالثاء

 1 49-51 الشهرى  محمد عبدهللا ماجده 43 44370 والقدرات الذكاء مقاييس نفس 341 8  -  10 30-4-1442 الثالثاء

 1 76 اهليالب عبدهللا بن  سعد بنت نوف 6 44513 العاديين غير اسر مع العمل خاص 390 8  -  10 30-4-1442 الثالثاء
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 1 68 العبيكان عبدهللا حمد خلود 6 64054 العربية الجزيرة شبه فنون  تاريخ ترف 226 8  -  10 30-4-1442 الثالثاء

 1 87-88 الربيعان على ابراهيم دانيه 30 56473 التربوية القيادة في مقدمة ادت 300 8  -  10 30-4-1442 الثالثاء

 1 92-90 الربيعان على ابراهيم دانيه 33 56474 التربوية القيادة في مقدمة ادت 300 8  -  10 30-4-1442 الثالثاء

 1 92 املقبل حمد سعود العنود 19 41830 االدارة التربوية واالشراف التربوي  ادت 360 8  -  10 30-4-1442 الثالثاء

 1 92 املقبل حمد سعود العنود 5 43667 االدارة التربوية واالشراف التربوي  ادت360 8  -  10 30-4-1442 الثالثاء

 1 55 السيف سيف سعد وفاء 9 52044 (1) الشرعية العلوم وتعليم تعلم نهج 356 8  -  10 30-4-1442 الثالثاء

 1 60 الدوسرى  حمد دحيم محمد غزيل 11 61715 (3) الكريم القرآن علوم قرأ 337 8  -  10 30-4-1442 الثالثاء

 G 64 املحمود سليمان صالح حصه 11 58926 العبادات أحاديث سلم 205 12:30 – 10:30 30-4-1442 الثالثاء

 G 66 الشلهوب صالح ابراهيم ايمان 8 57778 (2) العبادات فقه سلم 207 12:30 – 10:30 30-4-1442 الثالثاء

 G 66 الحربي االحمدي هللاعبد بن عبدالهادي ندى 8 57974 الحديث تخريج سلم 320 12:30 – 10:30 30-4-1442 الثالثاء

 G 64 الشاللى محمد ناصر هدى 14 61751 العقيدة علم في مباحث سلم 397 12:30 – 10:30 30-4-1442 الثالثاء

 G 66 التويجرى  حمود محمد والء 1 62942 األسانيد دراسة سلم 426 12:30 – 10:30 30-4-1442 الثالثاء

 1 76 العجاجى ابراهيم عبدهللا اشراق 2 60466 اإلعاقة ذوي  مع التعامل في مقدمة خاص 105 12:30 – 10:30 30-4-1442 الثالثاء

 1 76 الهاجرى  على عبدهللا مها 9 60463 اإلعاقة ذوي  مع التعامل في مقدمة خاص 105 12:30 – 10:30 30-4-1442 الثالثاء

 1 78 اليحيى عبدهللا محمد شروق 16 60460 اإلعاقة ذوي  مع التعامل في مقدمة خاص 105 12:30 – 10:30 30-4-1442 الثالثاء

 1 76 الزيد عبدالعزيز عبدهللا امانى 2 59287 اإلعاقة ذوي  مع التعامل في مقدمة خاص 105 12:30 – 10:30 30-4-1442 الثالثاء

 1 79 لدعجانىا محسن فجحان نداء 2 52340 البصرية اإلعاقة الى مدخل خاص 251 12:30 – 10:30 30-4-1442 الثالثاء

 1 60 الدوسرى  حمد دحيم محمد غزيل 9 61724 واملائدة النساء سورتي: من آيات تفسير قرأ 448 12:30 – 10:30 30-4-1442 الثالثاء

 G 68-66 رقيب آل ابراهيم بن سعود نوره 41 38817 النبوية السيرة في دراسات سلم 100 3  - 1 30-4-1442 الثالثاء

 G 76-75 الشيخ آل عبدالعزيز عبدهللا العنود 40 41294 النبوية السيرة في دراسات سلم 100 3  - 1 30-4-1442 الثالثاء

 G 64 والء التويجري  29 61683 النبوية السيرة في دراسات سلم 100 3  - 1 30-4-1442 الثالثاء
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ـم:...............................الرقــ  

 التاريخ : .............................

 

 G 61-74 أبالخيل حمد عثمان علياء 40 41422 النبوية السيرة في دراسات سلم 100 3  - 1 30-4-1442 الثالثاء

 G 71-70 املنصور  منصور  صالح ريم 40 57318 معاصرة قضايا سلم 108 3  - 1 30-4-1442 الثالثاء

 G 83-84 الحميض ى سليمان محمد اسماء 34 56124 معاصرة قضايا سلم 108 3  - 1 30-4-1442 الثالثاء

 1 87 املطيري  تركي  بدر  شيخه 23 63373 املقارنة الطفولة روض 224 3  - 1 30-4-1442 الثالثاء

 1 أ8 العنزى  هليل عناد عبير 23 63374 املقارنة الطفولة روض 224 3  - 1 30-4-1442 الثالثاء

 1 9- 7 الفريح عبدالعزيز محمد امال 35 63375 املقارنة الطفولة روض 224 3  - 1 30-4-1442 الثالثاء

 1 92 الشريف عبدهللا ناصر سحر 27 1418 االطفال ورياض الحضانة دور  ادارة روض 341 3  - 1 30-4-1442 الثالثاء

 1 88-90 ابوعباه عبدالعزيز ابراهيم انتصار 30 34067 االطفال ورياض الحضانة دور  ادارة روض 341 3  - 1 30-4-1442 الثالثاء

 1 8 االيوبى عبدالعزيز فخرى  امانى 25 60340 املبكرة الطفولة في ميدانية تطبيقات روض 482 3  - 1 30-4-1442 الثالثاء

 1 12 القاسم قاسم محمد نجالء 15 60342 املبكرة الطفولة في ميدانية تطبيقات روض 482 3  - 1 30-4-1442 الثالثاء

 1 63 القحطانى شتوى  فرج جلوس 4 56298 والحسبة الدعوة سلم 240 8  -  10 1-5-1442 االربعاء

 1 63 البراهيم صالح محمد هند 6 38654 (2) تفسير سلم 318 8  -  10 1-5-1442 االربعاء

 1 45 العنزي  بن هلو ساير عقيله 14 8875 واالنفعاالت الدوافع نفس علم نفس 205 8  -  10 1-5-1442 االربعاء

 1 51-48 انالحسين عبدالعزيز عبدهللا فهده 28 1252 العيادى النفس علم نفس 471 8  -  10 1-5-1442 االربعاء

 1 47 السبيعي فهيد سلمان موض ي 2 65402 العيادى النفس علم نفس 471 8  -  10 1-5-1442 االربعاء

 1 49-47 السبيعي فهيد سلمان موض ي 25 1259 العيادى النفس علم نفس 471 8  -  10 1-5-1442 االربعاء

 1 70 العودان عبدالرحمن ابراهيم ريم 4 64058 نيةالف التربية ومعارض متاحف ترف 317 8  -  10 1-5-1442 االربعاء

 1 60 زاهب ال سعيد عبدالرحمن سميره 10 55888 التفسير تاريخ قرأ 134 8  -  10 1-5-1442 االربعاء

 1 61 االحمرى  دليم على تغريد 12 61711 والحجرات األنفال : سورتي تفسير قرأ 348 8  -  10 1-5-1442 االربعاء

 G 64 الحميض ى سليمان محمد اسماء 21 58910 الحديث علم إلى املدخل سلم 156 12:30 – 10:30 1-5-1442 االربعاء

 G 66 التويجرى  حمود محمد والء 1 61476 والزينة واللباس واألشربة األطعمة أحاديث سلم 319 12:30 – 10:30 1-5-1442 االربعاء
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 G 64 املهيدب محمد ابراهيم هيله 2 61489 والصفات ءاألسما سلم 344 12:30 – 10:30 1-5-1442 االربعاء

 G 63 مهنا بن عبدهللا محمد امينه 7 61460 (1) املعامالت فقه سلم 356 12:30 – 10:30 1-5-1442 االربعاء

 G 66 الشعالن زيد عبدهللا ابتهاج 12 60789 (2) اإليمان أصول  سلم 365 12:30 – 10:30 1-5-1442 االربعاء

 G 66 الزبيري  عبدالعزيز عبدهللا حنان 1 61444 والدعاء والذكر واملالحم الفتن أحاديث سلم 417 12:30 – 10:30 1-5-1442 االربعاء

 G 63 أبالخيل حمد عثمان علياء 5 61398 الفقهية القواعد سلم 466 12:30 – 10:30 1-5-1442 االربعاء

 1 51 الشهرى  محمد عبدهللا ماجده 15 60475 التربوي  التقويم نفس 151 12:30 – 10:30 1-5-1442 االربعاء

 1 45 الشريم عبدهللا عبدالرحمن نوف 11 55956 التربوي  التقويم نفس 240 12:30 – 10:30 1-5-1442 االربعاء

 1 46 املحيميد عبدالرحمن صالح نوره 10 59581 التربوي  التقويم نفس 240 12:30 – 10:30 1-5-1442 االربعاء

 1 49-48 الشهرى  محمد عبدهللا ماجده 28 59679 التربوي  التقويم نفس 240 12:30 – 10:30 1-5-1442 ءاالربعا

 1 48 الشهرى  محمد عبدهللا ماجده 8 60191 التربوي  التقويم نفس 240 12:30 – 10:30 1-5-1442 االربعاء

 1 47 املحيميد عبدالرحمن صالح رهنو  22 60192 التربوي  التقويم نفس 240 12:30 – 10:30 1-5-1442 االربعاء

 1 76 الراشد سعد حماد غاده 2 44591 بنائها واسس العاديين غير مناهج خاص 371 12:30 – 10:30 1-5-1442 االربعاء

 1 60 الجاسر صالح حمد ايمان 12 61728 الكريم للقرآن االنتصار قرأ 450 12:30 – 10:30 1-5-1442 االربعاء

  63 الشاللى محمد ناصر هدى 6 61490 العبادة توحيد في قضايا سلم 345 8  -  10 2-5-1442 الخميس

 1 51 الطيار سلطان محمد عنود 16 63556 التربوي  النفس علم نفس 222 8  -  10 2-5-1442 الخميس

 1 49-48 الدوسرى  محمد ابراهيم بشرى  40 63555 التربوي  النفس علم نفس 222 8  -  10 2-5-1442 الخميس

 1 44-41 العساف عساف عبدالعزيز مها 40 47500 التربوي  النفس علم نفس 222 8  -  10 2-5-1442 الخميس

 1 45 الطيار سلطان محمد عنود 14 52349 التربوي  النفس علم نفس 222 8  -  10 2-5-1442 الخميس

 1 48 الدوسرى  محمد مابراهي بشرى  4 63557 التربوي  النفس علم نفس 222 8  -  10 2-5-1442 الخميس

 1 46 املحيميد عبدالرحمن صالح نوره 12 57592 التربوي  النفس علم نفس 222 8  -  10 2-5-1442 الخميس

 1 51-47 الطيار سلطان محمد عنود 24 59573 التربوي  النفس علم نفس 222 8  -  10 2-5-1442 الخميس
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 1 76 املطيرى  مرزوق  طالع اريج 3 56789 الفردية التربوية جالبرام في مقدمة خاص 325 8  -  10 2-5-1442 الخميس

 1 76 ادريس عبدالرحمن مصطفى هند 8 60286 النمائية الفكرية اإلعاقة مجال في املبكر التدخل خاص 423 8  -  10 2-5-1442 الخميس

 1 76 املاجد ناصر عبدالعزيز منيره 8 60295 لتوحدوا السلوكية االضطرابات لذوي  االنتقالية البرامج خاص 439 8  -  10 2-5-1442 الخميس

 1 71 الحضرمى سعيد سالم نوره 1 64052 ونظرياتها الفنية التربية أصول  ترف 234 8  -  10 2-5-1442 الخميس

 1 71 الحضرمى سعيد سالم نوره 4 43838 ونظرياتها الفنية التربية اصول  ترف 301 8  -  10 2-5-1442 الخميس

 1 71 الغذامى محمد عبدهللا رحاب 4 59919 ونظرياته الفني النقد ترف 324 8  -  10 2-5-1442 الخميس

 1 60 املحمود صالح عبدالرحمن رشا 8 55886 (1) التجويد علم قرأ 112 8  -  10 2-5-1442 الخميس

 1 61 دوسرى ال حمد دحيم محمد غزيل 16 61717 الكهف سورة تفسير قرأ 349 8  -  10 2-5-1442 الخميس

 G 63 املطرودى ابراهيم محمد هدى 9 61352 والزكاة والصالة الطهارة أحاديث سلم 220 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 G 63 الدباس ى ابراهيم عبدالرحمن عفراء 3 2985 - 1 -  املعامالت فقة سلم 235 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 G 63 املغيرة عبداملحسن بن فهد منتها 1 62542 (1) املحدثين مناهج سلم 241 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 G 63 القحطانى فالح فهد نوف 1 61446 املوضوعي الحديث سلم 421 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 يختب املطيري  نماي محجي سهام 42 44134 النفس علم الى املدخل نفس 101 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس
 
 1 ر خارجيا

 1 62-60 النزاوى   محمد فاطمه 42 52211 النفس علم في البحث مناهج نفس 124 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 61 املحارب عبدالرحمن عبدالعزيز هند 25 52209 النفس علم في البحث مناهج نفس 124 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 51-49 املليحى محمد عبدالعزيز ساره 29 59584 املنهي اإلرشاد نفس 244 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 44-45 مريم  محمود رجاء 43 55736 املنهي اإلرشاد نفس 244 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 48 ليحىامل محمد عبدالعزيز ساره 15 55663 املنهي املجال في النفس ي االرشاد نفس 379 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 47 مريم  محمود رجاء 20 59864 املنهي املجال في النفس ي اإلرشاد نفس 380 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 46 عبدالرازق  نصار محمود وفاء 14 60867 العلمي البحث مهارات نفس 395 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 78 الجارهللا جارهللا ابراهيم اسيل 3 47282 العاديين غير تربية ءمبادي خاص 101 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس
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 1 78 الطويل عبدهللا عبدالرحمن مليا 3 44944 العاديين غير تربية مباديء خاص 101 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 78 الطويل عبدهللا رحمنعبدال مليا 3 65300 العاديين غير تربية مباديء خاص 101 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 78 الغريرى  محمد صالح اهداب 5 44943 العاديين غير تربية مباديء خاص 101 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 70 الباهلي عبدهللا بن  سعد بنت نوف 21 56372 الشامل التعليم خاص 204 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 71 الباهلي عبدهللا بن  سعد بنت نوف 21 56371 الشامل التعليم خاص 204 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 76 العواد عبدهللا محمد هديل 22 56374 اإلشارة لغة مباديء خاص 206 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 77 وادالع عبدهللا محمد هديل 21 61189 اإلشارة لغة مباديء خاص 206 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 79 الغريرى  محمد صالح اهداب 4 44652 التعلم صعوبات تدريس في التعلم نظريات تطبيقات خاص 320 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 79 الجارهللا جارهللا ابراهيم اسيل 8 60255 السمع وضعاف الصم وتربية تعليم في واتجاهات قضايا خاص 366 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 41 العزاز مهنا ابراهيم أروى 13 1337 التربوى  االجتماع علم ترب 222 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 55 السيف سيف سعد وفاء 9 44409 (2) قرآنية دراسات وتعليم تعلم نهج 388 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 57 الشمري  مطلق حمدان هياء 1 55863 (4) ةالشاطبي دراسة قرأ 364 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 أ8 العجالن عبدالعزيز  عبدهللا بنت الهنوف 12 56305 االنجليزية باللغة الطفولة في نقدية قراءات روض 320 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 أ8 العنزى  هليل عناد عبير 12 62537 االنجليزية باللغة الطفولة في نقدية قراءات روض 320 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 9 شعث احمد حسن لبنى 13 60337 املبكرة( )الطفولة وتعليم تعلم روض 495 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 8 الخراش ى عمر عبدالكريم منيره 20 60335 املبكرة( )الطفولة وتعليم تعلم روض 495 12:30 – 10:30 2-5-1442 الخميس

 1 76 القحطاني بوجمعه آل محمد سعد هدى 5 44507 التكيفي السلوك مهارات خاص 353 3  - 1 2-5-1442 الخميس

 1 76 السالمه عبدهللا علي اريج 7 60270 التعلم صعوبات في التدريس لغرض التشخيص خاص 368 3  - 1 2-5-1442 الخميس

 1 76 الشلوى  على فالح هند 1 44598 العادية رساملدا في العاديين غير تربية خاص 385 3  - 1 2-5-1442 الخميس

 1 8-7 الخريجي حسين إبراهيم لينا 39 56311 الطفولة في اللعب تطبيقات روض 342 3  - 1 2-5-1442 الخميس

 1 أ8 شعث احمد حسن لبنى 21 56312 الطفولة في اللعب تطبيقات روض 342 3  - 1 2-5-1442 الخميس
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 G 64 الخريص ى حمد ناصر عواطف 30 52473 الصالة وشروط الطهارة فقه سلم 150 8  -  10 5-5-1442 االحد

 G 66 املطرودى ابراهيم محمد هدى 2 61475 والطالق النكاح أحاديث سلم 311 8  -  10 5-5-1442 االحد

 G 66 الشيخ ال عبدالرحمن محمد نوره 6 56281 والصيام الزكاة فقه سلم 350 8  -  10 5-5-1442 االحد

 G 66 العبدهللا عبدهللا محمد حواء 4 3021 السير فقة سلم 433 8  -  10 5-5-1442 االحد

 G 66 مطرود بن عبدهللا على هند 3 61274 واملنطق الجدل سلم 442 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 49-48 الشدى  محمد منى 32 54802 الثقافي النفس علم نفس 238 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 51-47 الشدى  محمد منى 33 59576 الثقافي النفس علم نفس 238 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 46 سليم موس ى عبدهللا هيله 12 54801 الثقافي النفس علم نفس 238 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 45 الشمسان محمد عبدهللا منيره 19 44387 الجنائي النفس علم نفس 498 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 41-44 باطرفى محمد محفوظ نسيبه 37 44389 الجنائي النفس علم نفس 498 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 76 الريس ابراهيم عبدهللا تماضر 1 61213 املبكر التدخل في مقدمة خاص 110 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 76 الحربى سالم عبدهللا فوزيه 5 65017 اإليجابي السلوك ودعم التدخل برامج خاص 334 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 77 الراشد سعد حماد غاده 14 60289 الخاصة التربية برامج في واإلشراف اإلدارة خاص 425 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 76 انسليم عبدالعزيز احمد امجاد 8 60284 الخاصة التربية برامج في واإلشراف اإلدارة خاص 425 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 60 الربيعه عبدالعزيز محمد عبير 2 52028 والتعليم التعلم في واالتصال املعلومات تقنية تطبيقات نهج 251 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 60 سميرة الزهراني 1 56141 1أساليب تعلم وتعليم القراءات  نهج 384 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 60 الربيعه عبدالعزيز محمد عبير 2 60513 بالتقنية املعزز  التعلم جنه 323 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 62 الربيعه عبدالعزيز محمد عبير 25 60506 بالتقنية املعزز  التعلم نهج 323 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 61 الحربي  محمد بنت مزنة 25 60510 بالتقنية املعزز  التعلم نهج 323 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 57 العجمى  جويعد وسميه 8 55889 التفسير أصول  قرأ 133 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 57 الجاسر صالح حمد ايمان 13 61713 يوسف سورة تفسير قرأ 447 8  -  10 5-5-1442 االحد
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 1 69 النويصر عبدهللا ابراهيم هيفا 2 56127 البصرية الفنون  تاريخ ترف 336 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 69 النويصر عبدهللا ابراهيم هيفا 8 61204 اإلسالمية الفنون  ترف 420 8  -  10 5-5-1442 االحد

 1 64 الحارثي عالي نفال مشاعل 9 61470 (2) املعامالت فقه سلم 357 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 G 64 الدعيجى ابراهيم عبدهللا امل 1 61447 دودوالح والجنايات األيمان أحاديث سلم 411 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 G 64 العيس ى عبدهللا بن محمد وفاء 10 61403 والتعزيرات الجنايات فقه سلم 451 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 1 51-49 العساف عساف عبدالعزيز مها 41 30776 (1) النمو نفس علم نفس 110 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 1 45-44 السميح صالح محمد منيره 39 52210 (1) النمو نفس علم نفس 110 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 1 41-47 السميح صالح محمد منيره 30 52227 (1) النمو نفس علم نفس 111 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 1 48-46 العساف عساف عزيزعبدال مها 30 65582 (1) النمو نفس علم نفس 111 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 1 61-60 الجنهي محمد علي عبير 43 44929 -2- الحيوي  النفس علم نفس 368 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 1 77 القرنى سعد على نسيم 2 61689 الخاصة التربية في واالختبارات املقاييس خاص 205 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 1 77 العجاجى ابراهيم عبدهللا اشراق 1 44657 النمائية التعلم صعوبات خاص 304 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 1 76 القويزانى محمد على نوف 8 60251 اإلعاقة ذوي  املوهوبين تربية خاص 340 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 1 76 القحطاني عبدالرحمن محمد وفاء 9 60250 اإلعاقة ذوي  املوهوبين تربية خاص 340 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 1 77 الحميد الراشد ابراهيم عبدالعزيز نوره 5 60304  الصم األشخاص وتعليم الثقافة ثنائية / اللغة ثنائية خاص 438 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 1 70 السبيعى عبدهللا محمد فريده 2 59921 الفنية التربية في والتقويم العلمي البحث ترف 344 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 1 71 الحميدى عبدهللا محمد نهال 12 64055 الفنية التربية في والتقويم العلمي البحث ترف 344 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 1 70 حركان بن العزيزعبد عبدالرحمن لمى 5 52343 الفنية التربية فى والتقويم العلمى البحث ترف 409 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 1 55 العودان عبدالرحمن بن محمد بنت رشا 11 61445 االجتماعي اللغة علم نهج 338 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 1 57 الجاسر صالح حمد ايمان 18 55869 محمد لقمان،السجدة، سور: تفسير قرأ 246 12:30 – 10:30 5-5-1442 االحد

 1 51 العوده محمد عبدالكريم ابتسام 13 47726 تربوية مشكالت ترب 441 1  -  3 6-5-1442 االحد
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 G 63 املحمود سليمان صالح حصه 1 62544 القران علوم سلم 115 8  -  10 6-5-1442 االثنين

 G 63 الشمراني محي علي مريم 8 52453 -2- العبادات فقة سلم 132 8  -  10 6-5-1442 االثنين

 1 70 الجعيدان محمد عبدالعزيز حنان 13 61232 املعاصر الفن واتجاهات نظريات ترف 430 8  -  10 6-5-1442 االثنين

 1 69 الرشيد محمد رشيد نجالء 9 64056 املعاصر الفن واتجاهات نظريات ترف 430 8  -  10 6-5-1442 االثنين

 1 57 االحمرى  مدلي على تغريد 15 61731 املفسرين مناهج قرأ 462 8  -  10 6-5-1442 االثنين

 G 66 شبيب بن سليمان عبدالعزيز عبير 10 56523 العقيدة إلى املدخل سلم 162 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 G 64 الشاللى محمد ناصر هدى 25 52341 العقيدة إلى املدخل سلم 162 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 G 66 ريشه عسيري  3 61417 فقه القضاء وطرق االثبات سلم 453 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 G 64 القحطانى فالح فهد نوف 3 61855 والتعديل الجرح سلم 326 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 G 66 العمر سليمان ابراهيم نوره 6 38746 (3) املعامالت فقه سلم 341 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 G 66 العمر سليمان ابراهيم نوره 6 60790 النكاح فقه سلم 383 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 G 64 الفاضل على محمد امل 1 61451 النبوية والشمائل الدالئل سلم 428 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 G 66 ى عسير  ابراهيم محمد ريشه 3 61417 اإلثبات وطرق  القضاء فقه سلم 453 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 1 51-49 الشريف هزاع حمود أفنان 36 55731 (1) الحيوي  النفس علم نفس 243 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 1 47-45 الجنهي محمد علي عبير 29 59582 (1) الحيوي  النفس علم نفس 243 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 1 76 الدرعان سعد معيض مزنه 2 44572 السلوك ءوبنا تعديل خاص 201 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 1 76 عبيد محمد عبدهللا مشاعل 1 44599 الشفهي التواصل طرق  خاص 302 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 1 76 ىالقرن سعد على نسيم 2 56792 الفكرية اإلعاقة مجال في التكاملي والتشخيص التقييم خاص 331 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 1 71-70 شقير حسن عبدالحميد نوره 21 64051 الفنية التربية فلسفة ترف 333 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 1 70 الجعيدان محمد عبدالعزيز حنان 4 4371 الفنية التربية فلسفة ترف 403 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 1 61 الشهرى  احمد سعيد منار 25 60359 االلكتروني التعلم اتتطبيق وسل 291 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين
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 1 60 العنزي  النوري علي هيفاء 23 60358 االلكتروني التعلم تطبيقات وسل 291 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 1 88 الرقيب محمد عبدهللا هناء 25 65000 األطفال رياض في مدخل روض 102 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 1 9-7 العنقرى  محمد عبدالرحمن هاله 36 63368 األطفال رياض في مدخل روض 102 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

  املالئمة املمارسات روض 211 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين
 
 1 87 الرقيب محمد عبدهللا هناء 24 56308 الروضة في نمائيا

 1 90-92 سويدان بن سليمان بن عبدالرحمن سميحه 28 62578 عادي غير طفل نفس علم روض 390 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 1 90 لينا الخريجي 8 60155 عادي غير طفل نفس علم روض 390 12:30 – 10:30 6-5-1442 االثنين

 1 9-8 سمالقا قاسم محمد نجالء 40 63371 الطفولة وتشريعات منظمات روض 240 3  - 1 6-5-1442 االثنين

 1 أ8 الشريف عبدهللا ناصر سحر 24 63372 الطفولة وتشريعات منظمات روض 240 3  - 1 6-5-1442 االثنين

 G 64 القحطاني عايض ناصر جميله 7 3005 -2- املعامالت فقة سلم 335 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 G 64 مطرود بن عبدهللا على هند 2 56282 (1) اإليمان في مسائل سلم 337 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 G 64 معافا ال على حيدر فاطمة 6 61495 (1) األديان سلم 346 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 G 64 جواهر الفوزان 6 56533 أصول الفقه سلم 272 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 G 64 ء التويجري وال 1 61485 مباحث في علوم الحديث سلم 321 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 49 العساف عساف عبدالعزيز مها 20 54772 (2) النمو نفس علم نفس 234 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 51 السميح صالح محمد منيره 11 54775 (2) النمو نفس علم نفس 234 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 47-45 ضويحي بن محمد سعد اسرار 37 59575 (2) النمو نفس علم نفس 234 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 76 الزيد عبدالعزيز عبدهللا امانى 2 44523 والكتابة القراءة في التعليم صعوبات خاص 264 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 76 اسالحو  على محمد عهود 1 56794 الفكرية اإلعاقة بمجال النظرية التطبيقات خاص 341 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 76 الوابلى محمد عبدهللا شذا 9 60283 العقلية والقدرات الذكاء خاص 430 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 77 الوابلى محمد عبدهللا شذا 11 60291 العقلية والقدرات الذكاء خاص 430 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 70 الحميدى عبدهللا محمد نهال 21 41033 نموها راحلوم االطفال رسوم ترف 201 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء
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 1 71 السبيعى عبدهللا محمد فريده 18 34461 نموها ومراحل االطفال رسوم ترف 201 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 68 السبيعى عبدهللا محمد فريده 9 62854 نموها ومراحل االطفال رسوم ترف 201 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 69 خلود الحصان 20 62853 نموها ومراحل االطفال رسوم ترف 201 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 68 شقير حسن عبدالحميد نوره 1 64053 ونظرياتها األطفال فنون  ترف 221 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 90-92 الجارهللا إبراهيم فوزي انحن 37 65474 والتعليم التعلم في مقدمة نهج 160 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 87-88 حجر محمد عبداللة امنة 31 65475 والتعليم التعلم في مقدمة نهج 160 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 13-12 الجارهللا إبراهيم فوزي حنان 31 63486 والتعليم التعلم في مقدمة نهج 160 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 9 الجارهللا إبراهيم فوزي حنان 19 51937 والتعليم التعلم في مقدمة نهج 160 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 أ8-8 العبدهللا محمد ناصر ابتسام 39 51933 والتعليم التعلم في مقدمة نهج 160 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 87 العبدهللا محمد ناصر ابتسام 6 60518 والتعليم التعلم في مقدمة نهج 334 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 62-61 الحقباني محمد  سعد بنت مشاعل 35 55890 عم جزء تفسير قرأ 142 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 1 60 العجمى الدامر حسين جويعد وسميه 9 56625 عم جزء تفسير قرأ 142 8  -  10 1442-5-7 الثالثاء

 G 64 املهيدب محمد ابراهيم هيله 9 61355 (1) اإليمان أصول  سلم 221 12:30 – 10:30 1442-5-7 الثالثاء

 G 64 أبالخيل حمد عثمان علياء 11 57975 (1) الفرائض سلم 354 12:30 – 10:30 1442-5-7 الثالثاء

 1 48-49 الجنهي محمد علي عبير 24 10049 العصبي النفس علم نفس 382 12:30 – 10:30 1442-5-7 الثالثاء

 1 51 الشريف هزاع حمود أفنان 20 65636 العصبي النفس علم نفس 382 12:30 – 10:30 1442-5-7 اءالثالث

 1 77 النعيم عبدالعزيز عبدهللا نوف 1 56795 املساندة الخدمات في مقدمة خاص 330 12:30 – 10:30 1442-5-7 الثالثاء

 1 76 الدرعان سعد معيض مزنه 9 60263 الخاصة التربية علميمل املهنية الكفايات خاص 335 12:30 – 10:30 1442-5-7 الثالثاء

 1 76 سليمان عبدالعزيز احمد امجاد 11 60259 الخاصة التربية ملعلمي املهنية الكفايات خاص 335 12:30 – 10:30 1442-5-7 الثالثاء

 1 77 الغريرى  محمد صالح اهداب 5 44526 الرياضيات تعلم في صعوبات والتعلم التدريس استراتيجيات خاص 420 12:30 – 10:30 1442-5-7 الثالثاء

 1 71 حركان بن عبدالعزيز عبدالرحمن لمى 6 3319 الحديثة والفنون  النهضة عصر فنون  ترف 308 12:30 – 10:30 1442-5-7 الثالثاء
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 1 71 شقير حسن عبدالحميد نوره 6 59920 االبتدائي التعليم في الفنية التربية ترف 335 12:30 – 10:30 1442-5-7 الثالثاء

 1 60 العودان عبدالرحمن بن محمد بنت رشا 11 61459 الثانية اللغة اكتساب نهج 317 12:30 – 10:30 1442-5-7 الثالثاء

 1 61 املوس ى جاسر بن سعد بنت رائده 19 52047 (2) الشرعية العلوم وتعليم تعلم نهج 357 12:30 – 10:30 1442-5-7 الثالثاء

 1 49-51 دربش ي حسين محمد جميلة 26 44384 وتطبيقاته السلوكي العالج نفس 476 3 - 1 1442-5-7 لثالثاءا

 1 45-47 الكثيرى  محسن محمد عفاف 26 59630 وتطبيقاته السلوكي العالج نفس 486 3 - 1 1442-5-7 الثالثاء

 G 64 القحطاني عايض ناصر يلهجم 8 56297 وفرقه النكاح فقه سلم 353 8  -  10 1442-5-8 االربعاء

 G 64 الجابر  خالد بنت نجود 10 61457 (3) املعامالت فقه سلم 358 8  -  10 1442-5-8 االربعاء

 G 64 القطامى على ناصر هيا 2 61452 الضعيف الحديث سلم 422 8  -  10 1442-5-8 االربعاء

 1 51 الدعيدع ابراهيم عبدهللا بدريه 16 58466 النفسية الصحة نفس 171 8  -  10 1442-5-8 االربعاء

 1 77 القويزانى محمد على نوف 21 44653 واالبتكار العقلي التفوق  الى مدخل خاص 255 8  -  10 1442-5-8 االربعاء

 1 76 القويزانى محمد على نوف 24 60721 واالبتكار العقلي التفوق  الى مدخل خاص 255 8  -  10 1442-5-8 االربعاء

 1 55 الدوسري  سعد عبدالرحمن غادة 14 52053 (2) الفنية التربية وتعليم تعلم نهج 368 8  -  10 1442-5-8 اءاالربع

 1 60 العجمى الدامر حسين جويعد وسميه 15 55868 (1) الكريم القرآن علوم قرأ 232 8  -  10 1442-5-8 االربعاء

 1 61 االحمرى  دليم على تغريد 11 61725 ياملوضوع التفسير قرأ 446 8  -  10 1442-5-8 االربعاء

 G 66 الدعيجى ابراهيم عبدهللا امل 4 34376 التفسير أصول  سلم 229 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 G 66 بابطينلا عبداللطيف عبدالرحمن مها 6 61750 اإليمان أصول  سلم 265 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 G 66 الشيخ ال عمر عبدالعزيز سلطانه 9 61492 (1) الفرق  سلم 347 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 G 63 البطاح علي عبدهللا فاطمه 20 61234 اإلسالم في اإلعاقة ذوي  أحكام سلم 359 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 G 64 الشيخ ال عمر عبدالعزيز سلطانه 10 60782 (1) املعاصرة والتيارات املذاهب سلم 385 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 G 64 املشعل عبدهللا عبدالعزيز تهانى 12 61414 النوازل  فقه تأصيل سلم 467 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 1 76 القحطاني عبدالرحمن محمد وفاء 4 44517 الخاصة التربية في واالشراف االدارة خاص 411 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء
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 1 38معمل  الحصيني عبدهللا محمد رانيه 20 63482 التعلم بيئة في التقنية دمج وسل 242 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 1 47 العتيق ابراهيم خليل لطيفة 19 63483 التعلم بيئة في التقنية دمج وسل 242 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 1 45 العتيق ابراهيم خليل لطيفة 22 63484 التعلم بيئة في التقنية دمج سلو  242 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 1 49 العتيق ابراهيم خليل لطيفة 20 52282 التعلم بيئة في التقنية دمج وسل 242 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 1 48 العتيق ابراهيم خليل طيفةل 21 52283 التعلم بيئة في التقنية دمج وسل 242 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 1 55 العبدالكريم عمر عبدهللا بنت سميه 13 61516 (1) اإلنجليزية اللغة وتعليم تعلم نهج 361 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 1 55 س ىاملو  جاسر بن سعد بنت رائده 9 44406 (1) قرآنية دراسات وتعليم تعلم نهج 387 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 1 62-61 العجمى الدامر حسين جويعد وسميه 32 56626 القرآن علوم قرأ 115 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 1 60 االحمرى  دليم على تغريد 16 55883 النور  سورة تفسير قرأ 347 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 1 8-أ8 سويدان بن سليمان بن عبدالرحمن سميحه 36 63369 والدينية جتماعيةاال  التنشئة روض 160 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 1 9-7 املطيري  تركي  بدر  شيخه 34 65004 والدينية االجتماعية التنشئة روض 160 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 1 13-12 ءالعقال محمد عبدهللا فاطمه 31 60150 بتدائيةاال  املرحلة قبل ما لطفل والتقويم القياس روض 380 12:30 – 10:30 1442-5-8 االربعاء

 1 51-49 أحمد الخريف 41 61071 مقدمة في السياسات التربوية ترب 333 3  -  1 1442-5-8 االربعاء

 G 68 العبدهللا عبدهللا محمد حواء 6 2967 ـ ب ـ العبادات فقة سلم 135 8  -  10 1442-5-9 الخميس

 G 68 القحطانى فالح فهد نوف 1 61478 السنة تاريخ سلم 329 8  -  10 1442-5-9 الخميس

 G 66 مطرود بن عبدهللا على هند 6 56279 املعاصرة والتيارات واملذاهب والفرق  األديان سلم 342 8  -  10 1442-5-9 الخميس

 G 64-63 الشمراني محي علي مريم 45 56296 الفقه إلى املدخل سلم 352 8  -  10 1442-5-9 الخميس

 G 66 شبيب بن سليمان عبدالعزيز عبير 11 58931 العبادة توحيد سلم 363 8  -  10 1442-5-9 الخميس

 G 66 القطامى على ناصر هيا 1 61453 والورع والزهد الفضائل أحاديث سلم 410 8  -  10 1442-5-9 الخميس

 G 66 العقال علي فراج منيرة 2 61268 البيت وآل الصحابة في مسائل سلم 446 8  -  10 1442-5-9 الخميس

 1 49-48 السويل عبدهللا احمد نجالء 30 55738 السلوكية االضطرابات نفس 245 8  -  10 1442-5-9 الخميس
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 الدور ةالقاع اسم مدرس املقرر عدد الطالبات شعبةال اسم املادة رمز املادة الفرتة التاريخ اليوم

 

  إعداد وحدة االختبارات يف كلية الرتبية 
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 أ.وفاء العتييب
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ـم:...............................الرقــ  

 التاريخ : .............................

 

 1 51 الدخيل على سليمان مى 21 59586 السلوكية االضطرابات نفس 245 8  -  10 1442-5-9 الخميس

 1 76 العوين رشيد صالح امل 1 65018 واالنفعالية السلوكية االضطرابات الى لمدخ خاص 268 8  -  10 1442-5-9 الخميس

 1 76 القحطاني بوجمعه آل محمد سعد هدى 5 59525 (1) الفكرية اإلعاقة وتعليم تعلم خاص 362 8  -  10 1442-5-9 الخميس

 1 77 الرويتع محمد سعد تهانى 8 60256 (2) اإلشارة لغة خاص 363 8  -  10 1442-5-9 الخميس

 1 77 املرعبه عبدالعزيز محمد احالم 7 60271 (1) التعلم صعوبات / وتعليم تعلم خاص 367 8  -  10 1442-5-9 الخميس

 1 76 املسعود عبدالعزيز على حنان 5 60274 (1) التوحد طيف اضطراب / وتعلم تعليم خاص 373 8  -  10 1442-5-9 الخميس

 1 60 الدوسرى  حمد دحيم محمد غزيل 8 61732 البقرة سورة من آيات تفسير قرأ 449 8  -  10 1442-5-9 الخميس

 G 64 الرفيق ناصر سعود هند 6 56530 (1) املعامالت فقه سلم 209 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 G 64 الخميس عبدهللا حمد وفاء 6 61494 (1) املعاصرة والتيارات املذاهب سلم 348 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 G 64 عسيرى  ابراهيم محمد ريشه 6 56284 األصوليين عند الشرعي الحكم سلم 360 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 G 64 العبدهللا عبدهللا محمد حواء 7 61935 وأصوله الفقه في العلمي البحث سلم 469 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 49-48 العنزي   ساير عقيله 41 52208 واإلرشاد التوجيه أسس نفس 123 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 51-47 دربش ي حسين محمد جميلة 41 52212 واإلرشاد التوجيه أسس نفس 123 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 47 دربش ي حسين محمد جميلة 4 57537 واالرشاد التوجيه اسس نفس 371 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 45 معوض محمد عبداملطلوب ربى 17 54787 املعرفي النفس علم نفس 239 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 55-41 املطيري  نماي محجي سهام 25 59577 املعرفي النفس علم نفس 239 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 46- 44 النجاش ى ابراهيم عبدهللا سميه 25 54790 املعرفي النفس علم نفس 239 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 78 الهاجرى  على عبدهللا مها 1 44524 (2) السمعية اإلعاقة مجال في والتعلم التدريس استراتيجيات خاص 412 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 78 املاجد ناصر عبدالعزيز منيره 5 44520  السلوكية في االضطرابات والتعلم التدريس استراتيجيات خاص 418 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 78 العسكر محمد عبدالعزيز العنود 6 44527 القراءة تعلم في صعوبات والتعلم التدريس استراتيجيات خاص 421 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 60 حاقاس ابكر محمد جواهر 20 58912 تجويد قرأ 113 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس



 

 

 

 

 هـ 1442جدول االختبارات النهائية كلية الرتبية للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 
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ـم:...............................الرقــ  

 التاريخ : .............................

 

 1 62-61 زاهب ال سعيد عبدالرحمن سميره 30 55893 تبارك جزء تفسير قرأ 244 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 7 العنقرى  محمد عبدالرحمن هاله 19 65001 املبكرة الطفولة في األنشطة تصميم روض 104 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 أ8 سويدان بن سليمان بن عبدالرحمن سميحه 22 65002 املبكرة الطفولة في األنشطة تصميم روض 104 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 9 اليحيا سعد علي هياء 22 63366 املبكرة الطفولة في األنشطة تصميم روض 104 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 87 املطيري  تركي  بدر  شيخه 19 65003 املبكرة ةالطفول في األنشطة تصميم روض 104 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 8 العجالن عبدالعزيز  عبدهللا بنت الهنوف 20 65607 املبكرة الطفولة في األنشطة تصميم روض 104 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 88 الخراش ى عمر عبدالكريم همنير  20 65608 املبكرة الطفولة في األنشطة تصميم روض 104 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 79 عمير حمزه احمد غاده 42 56310 الطفل أدب روض 338 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 77-76 عمير حمزه احمد غاده 16 56309 الطفل أدب روض 338 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 92-90 الحقبانى محمد عبدهللا مها 32 47723 الطفل ثقافه روض 438 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 90 الخريجي حسين إبراهيم لينا 21 1433 الطفل ثقافه روض 438 12:30 – 10:30 1442-5-9 الخميس

 1 51-49 الرواف ناصر عقل عبدالرحمن ايمان 43 59619 النفس ي العالج نفس 340 3  - 1 1442-5-9 الخميس

 1 45-47  السيد حسين ايمان 30 44385 النفس ي الجالع نفس 478 3  - 1 1442-5-9 الخميس

 1 92 السعيد عبدهللا عبدالرحمن ريم 27 56306 الطفولة مشكالت روض 330 3  - 1 1442-5-9 الخميس

 G 64 الزبيري  عبدالعزيز عبدهللا حنان 7 61467 الحديث مصطلح سلم 217 8  -  10 1442-5-12 االحد

 G 66 الزبيري  عبدالعزيز عبدهللا حنان 20 54722 الحديث مصطلح سلم 217 8  -  10 1442-5-12 االحد

 G 66 املحمود سليمان صالح حصه 1 34378 (1) تفسير سلم 218 8  -  10 1442-5-12 االحد

 G 64 القحطانى فالح فهد نوف 7 56337 املعامالت أحاديث سلم 315 8  -  10 1442-5-12 االحد

 G 64 الشيخ ال عبدالرحمن محمد نوره 5 61466 (2) الفرائض سلم 355 8  -  10 1442-5-12 االحد

 G 64 الطيار عقيل احمد االء 7 61409 والنذور  واأليمان األطعمة فقه سلم 450 8  -  10 1442-5-12 االحد

 1 51-49 النزاوى   محمد فاطمه 24 44363 املرض ي النفس علم نفس 370 8  -  10 1442-5-12 االحد
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ـم:...............................الرقــ  

 التاريخ : .............................

 

 1 45-47 الخضير على عبدهللا غاده 27 60249 املرض ي النفس علم نفس 370 8  -  10 1442-5-12 االحد

 1 76 اليحيى عبدهللا محمد شروق 3 61686 املتعددة اإلعاقات في مقدمة خاص 225 8  -  10 1442-5-12 االحد

 1 76 الداوود مهدى عبدهللا ملا 9 60285 املهنية والتهيئة االنتقالية البرامج خاص 424 8  -  10 1442-5-12 االحد

 1 76 الفالج عبدهللا عبدالعزيز الهنوف 8 60287 (2) التوحد طيف اضطراب / وتعلم تعليم خاص 433 8  -  10 1442-5-12 االحد

 1 55 العبدالكريم عمر عبدهللا بنت سميه 3 57171 النفس ي اللغة علم نهج 337 8  -  10 1442-5-12 االحد

 G 63 الدعيجى ابراهيم عبدهللا امل 1 38735 املعاصر التفسير اتجاهات سلم 119 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد

 G 64 العتيبي سميران علي غزالن 7 38751 النظم فقه سلم 239 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد

 G 63 الشلهوب صالح ابراهيم ايمان 16 56286 والجهاد املناسك فقه سلم 351 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد

 G 64 املغيرة عبداملحسن بن فهد منتها 1 61487 املحدثين مناهج سلم 370 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد

 G 64 املغيرة عبداملحسن بن فهد منتها 1 61455 وعلومها السنة في العلمي البحث سلم 429 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد

 1 49 الشمسان محمد عبدهللا منيره 16 54778 الشخصية نظريات نفس 236 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد

 1 47-45 الدخيل على سليمان مى 26 59428 الشخصية نظريات نفس 236 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد

 1 48-51 الدخيل على سليمان مى 23 54721 الشخصية نظريات نفس 236 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد

 1 46 الوعيل سعيد عمر امل 9 52139 التأهيلي النفس علم نفس 372 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد

 1 77 الريس ابراهيم عبدهللا تماضر 2 56787 التكيفية واملهارات العقلية العمليات خاص 257 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد

 1 77 عبيد محمد عبدهللا مشاعل 9 60327 (1) السمع وضعاف مالص / وتعليم تعلم خاص 364 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد

 1 77 االسمرى  محمد سعيد نجاح 9 59523 (1) والسلوكية االنفعالية /االضطرابات وتعليم تعلم خاص 372 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد

 1 60 الشايع حجى سليمان هال 29 56952 املدرس ي املنهج نهج 255 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد

 1 62 العبدالكريم عمر عبدهللا بنت سميه 11 57172 اآللي الحاسب بمساعدة اإلنجليزية اللغة تعليم نهج 321 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد

 1 62 الصحن سفاح فيصل ايمان 12 52051 (1) الفنية التربية وتعليم تعلم نهج 367 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد

 1 12-9 الخراش ى عمر عبدالكريم منيره 34 56307 اللعب نفس علم روض 237 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد
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ـم:...............................الرقــ  

 التاريخ : .............................

 

 1 92 اليحيا سعد علي هياء 19 60158 (2) وتوجيهه الطفل إرشاد روض 423 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد

 1 92-90 اليحيا سعد علي هياء 32 60157 (2) وتوجيهه الطفل إرشاد روض 423 12:30 – 10:30 1442-5-12 االحد

 1 47-48 الشريم عبدهللا عبدالرحمن نوف 33 55740 الشخصية مقاييس نفس 342 3  - 1 1442-5-12 االحد

 1 45 املحيميد عبدالرحمن صالح نوره 8 60242 الشخصية مقاييس نفس 342 3  - 1 1442-5-12 االحد

 1 45 املحيميد عبدالرحمن صالح نوره 3 65403 صيةالشخ مقاييس نفس 342 3  - 1 1442-5-12 االحد

 1 49-51 الشريم عبدهللا عبدالرحمن نوف 37 44381 الشخصية مقاييس نفس 342 3  - 1 1442-5-12 االحد

 1 8-أ8 ابوعباه عبدالعزيز ابراهيم انتصار 38 63367 الطفل وسالمة صحة روض 262 3  - 1 1442-5-12 االحد

 1 9-7 العجالن عبدالعزيز  عبدهللا بنت الهنوف 35 65005 الطفل وسالمة صحة روض 262 3  - 1 1442-5-12 االحد

 G 63 العمران الرحمن عبد  عبدالرحمن بنت ساره 9 52442 (1) العبادات فقه سلم 137 8  -  10 1442-5-13 االثنين

 G 63 الحربي االحمدي عبدهللا بن هاديعبدال ندى 2 56285 العبادات أحاديث سلم 310 8  -  10 1442-5-13 االثنين

 1 49-51 الدوسرى  محمد ابراهيم بشرى  33 55728 التعلم نظريات نفس 242 8  -  10 1442-5-13 االثنين

 1 48 عيد بن عبدهللا ناصر موض ى 18 60190 التعلم نظريات نفس 242 8  -  10 1442-5-13 االثنين

 1 47 املوس ى سعد محمد نوال 16 34144 التعلم ياتنظر  نفس 323 8  -  10 1442-5-13 االثنين

 1 44-45 املحارب عبدالرحمن عبدالعزيز هند 39 52230 التعلم نظريات نفس 323 8  -  10 1442-5-13 االثنين

 1 55-41 املحارب عبدالرحمن عبدالعزيز هند 32 55955 التعلم نظريات نفس 323 8  -  10 1442-5-13 االثنين

 1 78 املسعود عبدالعزيز على حنان 4 44530 (2) التوحد مجال في والتعلم التدريس استراتيجيات خاص 419 8  -  10 1442-5-13 االثنين

 1 70 الحمود عبدهللا محمد اريج 2 38796 الخاصة للفئات الفنية التربية ترف 319 8  -  10 1442-5-13 االثنين

 1 69 الحمود عبدهللا محمد اريج 13 61231 الخاصة للفئات الفنية ةالتربي ترف 424 8  -  10 1442-5-13 االثنين

 1 70 الحمود عبدهللا محمد اريج 10 64057 الخاصة للفئات الفنية التربية ترف 424 8  -  10 1442-5-13 االثنين

 G 66 برجا بن عبدهللا محمد نوره 8 39087 واملواريث الوصايا سلم 134 12:30 – 10:30 1442-5-13 االثنين

 G 64 العتيبي اسميران علي غزالن 26 54742 الصالة فقه سلم 250 12:30 – 10:30 1442-5-13 االثنين
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ـم:...............................الرقــ  

 التاريخ : .............................

 

 G 66 العيس ى عبدهللا بن محمد وفاء 8 61474 الشريعة مقاصد سلم 366 12:30 – 10:30 1442-5-13 االثنين

 1 76 القرناس عبدهللا قرناس خديجه 19 57033 ةالخاص التربية في مقدمة خاص 310 12:30 – 10:30 1442-5-13 االثنين

 1 79 العثيم صالح  سليمان ندى 14 61209 الخاصة التربية في مقدمة خاص 310 12:30 – 10:30 1442-5-13 االثنين

 1 70 الجارهللا جارهللا ابراهيم اسيل 20 61210 الخاصة التربية في مقدمة خاص 310 12:30 – 10:30 1442-5-13 االثنين

 1 71 الحميد الراشد ابراهيم عبدالعزيز نوره 15 52364 الخاصة التربية في مقدمة خاص 310 12:30 – 10:30 1442-5-13 االثنين

 1 78 املرعبه عبدالعزيز محمد احالم 20 56467 الخاصة التربية في مقدمة خاص 310 12:30 – 10:30 1442-5-13 االثنين

 1 80 العجاجى ابراهيم عبدهللا اشراق 13 56508 الخاصة التربية في مقدمة خاص 310 12:30 – 10:30 1442-5-13 االثنين

 1 77 االسمرى  محمد سعيد نجاح 4 56566 الخاصة التربية في مقدمة خاص 310 12:30 – 10:30 1442-5-13 االثنين

 1 67 الرويتع محمد سعد ىتهان 8 56567 الخاصة التربية في مقدمة خاص 310 12:30 – 10:30 1442-5-13 االثنين

 1 76 الجبر محمد عبدالعزيز ايمان 4 60308 السمع وضعاف الصم مجال في االنتقالية البرامج خاص 426 12:30 – 10:30 1442-5-13 االثنين

 1 49-48 رحيل العنزى  سعود امل 44 52355 االجتماعي النفس علم نفس 132 8  -  10 1442-5-14 الثالثاء

 1 47-45 العنزى  رحيل سعود امل 35 54780 االجتماعي النفس علم نفس 235 8  -  10 1442-5-14 الثالثاء

 1 51 سليم موس ى عبدهللا هيله 14 54779 االجتماعي النفس علم نفس 235 8  -  10 1442-5-14 الثالثاء

 1 46 يضويح بن محمد سعد اسرار 2 52546 البحث مناهج نفس 142 8  -  10 1442-5-14 الثالثاء

 1 41-44 سليم موس ى عبدهللا هيله 36 59574 االجتماعي النفس علم نفس 235 8  -  10 1442-5-14 الثالثاء

 1 62 الوعيل سعيد عمر امل 20 49393 الخاصة الفئات نفس علم نفس 333 8  -  10 1442-5-14 الثالثاء

 1 61-60 عيد بن عبدهللا ناصر موض ى 33 39262 الخاصة الفئات نفس علم نفس 333 8  -  10 1442-5-14 الثالثاء

 1 55-57 رحيل العنزى  سعود امل 37 44374 والتنظيمي الصناعي النفس علم نفس 480 8  -  10 1442-5-14 الثالثاء

 1 46 مريم  محمود رجاء 5 63554 والتنظيمي الصناعي النفس علم نفس 480 8  -  10 1442-5-14 الثالثاء

 1 76 الحواس على محمد عهود 7 60262 الفكرية اإلعاقة التعليمية البرامج التعليمية البرامج خاص 361 12:30 – 10:30 1442-5-14 الثالثاء

 1 77 القرنى سعد على نسيم 8 60281 (2) الفكرية اإلعاقة وتعليم تعلم خاص 422 12:30 – 10:30 1442-5-14 الثالثاء



 

 

 

 

 هـ 1442جدول االختبارات النهائية كلية الرتبية للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 

 الدور ةالقاع اسم مدرس املقرر عدد الطالبات شعبةال اسم املادة رمز املادة الفرتة التاريخ اليوم

 

  إعداد وحدة االختبارات يف كلية الرتبية 

 أ.أمساء اخلنيزان

 أ.وفاء العتييب

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

 وحدة االختبارات
 

 

ـم:...............................الرقــ  

 التاريخ : .............................

 

 

 1 77 القرناس عبدهللا قرناس خديجه 6 60298 (2) السمع وضعاف الصم / وتعليم تعلم خاص 427 12:30 – 10:30 1442-5-14 الثالثاء

 1 76 الحربى سالم عبدهللا فوزيه 12 60296 (2) والسلوكية االنفعالية /االضطرابات وتعليم تعلم خاص 432 12:30 – 10:30 1442-5-14 الثالثاء

 1 أ8 الشريف عبدهللا ناصر سحر 23 41761 االطفال رياض اهجمن روض 250 12:30 – 10:30 1442-5-14 الثالثاء

 1 8 الشنوانى مصطفى منير هانيا 25 60151 وتوجيهه الطفل إرشاد روض 323 12:30 – 10:30 1442-5-14 الثالثاء

 1 9 مشيط حسين مساعد الهنوف 13 60153 وتوجيهه الطفل إرشاد روض 323 12:30 – 10:30 1442-5-14 الثالثاء

 1 90 السدرانى حمد صالح غاده 17 60160 الطفولة في العاملية املناهج روض 450 12:30 – 10:30 1442-5-14 لثالثاءا

 1 92 العثمان عثمان فهد هنادى 26 60159 الطفولة في العاملية املناهج روض 450 12:30 – 10:30 1442-5-14 الثالثاء

 1 70 الفاضل عبدالعزيز ابراهيم رشا 10 65465 الفنية التربية في مقدمة ترف 123 10 - 8 1442-5-15 االربعاء

 1 69 العودان عبدالرحمن ابراهيم ريم 9 59910 الفنية التربية في مقدمة ترف 123 10 -  8 1442-5-15 االربعاء


