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 الشعبة اسم املقرر  رمز املقرر  الفترة التاريخ اليوم
عدد  

 الطالبات
 الدور  القاعة استاذة املقرر 

 األسبوع السابع

 G 70 حنان الناصر 10 61387 الفنون اإلسالمية ترف 420 9-8 هـ16/7/1442 األحد

 1 25/ 24 يمان الريسإ 23 56268 التطوير املنهي املستمر أدت 333 9-8 هـ16/7/1442 األحد

 1   70 -71 وسمية العجمي 31 55633 أصول التفسير قرأ 133 9-8 هـ16/7/1442 األحد

 1 76 -77 سميرة الزاهب 42 55345 تفسير جزء تبارك قرأ 244 9-8 هـ16/7/1442 األحد

 1 7 شيخه املطيري  11 53229 اتجاهات حديثة في تربية الطفل روض253 9-8 هـ16/7/1442 األحد

 1 88 ندى الحربي 1 56830 مناهج املحدثين سلم370 9-8 هـ16/7/1442 األحد

 1 49+48 منى محمد الشدي 36 60977 ديناميات الجمــاعة نفس 322 10 -9 هـ16/7/1442 األحد

 1  67 اهداب الغريري  2 61601 اإلدارة الصفية خاص240 11-10 هـ16/7/1442 األحد

 1 25 رائدة املوس ى 12 49408 2عليم وتعلم العلوم الشرعية ت نهج 357 11- 10 هـ16/7/1442 األحد

 1 9+أ8 هياء اليحيا 33 61444 صحة وسالمة الطفل روض262 12-11 هـ16/7/1442 األحد

 G 57 شذى الفايز 25 56269 ادب الطفل روض338 12-11 هـ16/7/1442 األحد

 G 66 امال الفريح 25 53254 الطفولة املقارنة روض224 12:30-11:30 هـ16/7/1442 األحد

 1 أ8 نجالء القاسم 11 61575 منظمات وتشريعات الطفولة روض240 1:30-12:30 هـ16/7/1442 األحد

 1 88 أمل الدعيجي  2 39708 أصول التفسير سلم229 1:30-12:30 هـ16/7/1442 األحد

 G 57 يرغاده عم 37 53262 مشكالت الطفولة روض330 1:30-12:30 هـ16/7/1442 األحد

 1 51 هيله عبدهللا السليم 24 52461 علم النفس االجتماعي نفس 235 1.30: 2:30 هـ16/7/1442 األحد

 1 34 يارا العبدالكريم 6 49415 1تعلم وتعليم دراسات قرآنية  نهج 387 1.30-12.30 هـ16/7/1442 األحد

 1  68 مها الهاجري  2 61649 مشكالت التواصل اللغوي  خاص215 2:30-1:30 هـ16/7/1442 األحد

 G  64 اشراق العجاجي 13 51586 مقدمة في التربية الخاصة خاص310 1:30 -12:30 16/7/1442 االحد

 1 44 عبير علي الجنهي 20 11182 2علم النفس الحيوي  نفس 368 1.30: 2:30 هـ16/7/1442 األحد
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 1 47 نسيبة باطرفي 21 61315 ساملدخل الى علم النف نفس 104 1.30: 2:30 هـ16/7/1442 األحد

 A 1 67 مزنة الدرعان 6 61875 2تعلم وتعليم/ صعوبات التعلم  خاص 429 2 -1 16/7/1442 االحد

 1 71 وسمية العجمي 10 55302 التفسير املوضوعي قرأ 446 9-8 هـ17/7/1442 االثنين

 1 76 هيا الشمري  1 55293 دراسة الشاطبية قرأ 465 9-8 هـ17/7/1442 االثنين

 1 13 شيخه املطيري  10 61574 الطفولة املقارنة روض223 9-8 هـ17/7/1442 االثنين

 1 أ8 مها الحقباني 18 61429 التنشئة االجتماعية والدينية روض160 9-8 هـ17/7/1442 االثنين

 1 77+78 ندى الحربي 46 59531 الحديث التحليلي سلم210 9-8 هـ17/7/1442 االثنين

 1 92 إلهام اللهيم 10 56439 دالالت األلفاظ سلم 362 9-8 هـ17/7/1442 االثنين

 1 70 هدى القحطاني 1 61616 مدخل لإلعاقات الفكرية خاص241 10-9 هـ17/7/1442 االثنين

 1 27 هيفاء النويصر 3 55771 رسوم الحاسب اآللي ترف 326 10 -9 هـ17/7/1442 االثنين

 1 45+44 هيله عبدهللا السليم 28 55623 علم النفس الثقافي 238 نفس 10 -9 هـ17/7/1442 االثنين

 1 17 الهنوف العجالن 5 61597 اتجاهات حديثة في تربية الطفل روض253 11-10 هـ17/7/1442 االثنين

 1 57 الهنوف مشيط 18 61644 (2ارشاد الطفل وتوجيهه ) روض423 11-10 هـ17/7/1442 األثنين

 1 68 أحالم املرعبة 4 61867 صعوبات التعلم لدى الكبار والشباب خاص 428 11-10 17/7/1442 االثنين

 1 24 يارا العبدالكريم 6 49411 1تعلم وتعليم علوم شرعية  نهج 356 12-11 هـ17/7/1442 االثنين

 1 69 غنية عين 5 61862 2تعليم وتعلم/ اضطراب طيف التوحد خاص 433 12-11 17/7/1442 االثنين

 1 27 رشا الفاضل 8 61488 التصميم الداخلي ترف435 1 -12 هـ17/7/1442 ناالثني

 G 86+85 والء محمد التويجري  31 53052 مصطلح الحديث سلم 217 1.30-12.30 هـ17/7/1442 االثنين

 1 55 عهود الدريبي 14 63414 دمج التقنية في بيئة التعلم وسل 242 1.30-12.30 17/7/1442 االثنين

 1 62 اهداب الغريري  12 56380 التعليم الشامل خاص 204 1:30-12:30 17/7/1442 االثنين

 1 47 سمية العبدالكريم 3 53247 1تعلم وتعليم اللغة اإلنجليزية  نهج 361 1:30-12:30 هـ17/7/1442 االثنين

 في الروضة روض211 1:30-12:30 هـ17/7/1442 االثنين
ً
 G 57 هناء الرقيب 32 53260 املمارسات املالئمة نمائيا

 1 48+47 عبير علي الجنهي 33 52478 1علم النفس الحيوي  243 نفس 1.30: 2:30 هـ17/7/1442 األثنين
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 1 45+44 ساره املليحي 48 56008 علم النفس الصناعي والتنظيمي 480 نفس 1.30: 2:30 هـ17/7/1442 األثنين

 1 8 هياء اليحيا 10 61642 (2طفل وتوجيهه)ارشاد ال روض423 2:30-1:30 هـ17/7/1442 األثنين

 1 أ8 عبير العنزي  21 53265 قراءات نقدية في الطفولة باللغة اإلنجليزية روض320 2:30-1:30 هـ17/7/1442 األثنين

 G 66 تهاني الرويتع 18 56374 مقدمة في التربية الخاصة خاص310 1.30: 2:30 هـ17/7/1442 األثنين

 1 62 مشاعل العبيد 9 61841 2تعليم وتعلم الصم وضعاف السمع خاص 427 2-1 ـه17/7/1442 األثنين

 1 61 -60 حنان الجار هللا 39 51562 مقدمة في التعليم والتعلم نهج 160 9-8 هـ17/7/1442 الثالثاء

 1 8 غاده عمير 16 53263 مشكالت الطفولة روض330 9-8 هـ17/7/1442 الثالثاء

 1 51 رجاء محمود 8 64490 اإلرشاد النفس ي في املجال املنهي 380 نفس 10 - 9 هـ18/7/1442 الثالثاء

 1 46 منيره الشمسان 4 44369 علم النفس الجنائي 498 نفس 10 -9 هـ18/7/1442 الثالثاء

 1 67 امجاد السليمان 18 61851 اإلدارة واالشراف في برامج التربية الخاصة صخا 425 11-10 هـ18/7/1442 الثالثاء

 1 90 الهنوف مشيط 25 65408 ارشاد الطفل وتوجيهه روض323 11-10 هـ18/7/1442 الثالثاء

 1 76 تهاني املشعل 4 61913 تأصيل فقه النوازل  سلم 467 12  -11 هـ18/7/1442 الثالثاء

 1 49+51 رجاء محمود 33 52480 اإلرشاد املنهي 244 نفس 12  -11 هـ18/7/1442 الثالثاء

 1  71 أسماء السويلم 6 61936 2األديان سلم439 12  -11 هـ18/7/1442 الثالثاء

 1 25-24 هال الشايع 21 54746 املنهج املدرس ي نهج 255 12-11 هـ18/7/1442 الثالثاء

 1 32 وفاء السيف 13 49417 2تعلم دراسات قرآنية تعليم و  نهج 388 12-11 هـ18/7/1442 الثالثاء

 1 68 نداء الدعجاني 8 58116 التعليم الشامل خاص 204 1:30-12:30 هـ18/7/1442 الثالثاء

 1 21 سمية العبدالكريم 5 53244 اكتساب اللغة نهج 317 1:30-12:30 هـ18/7/1442 الثالثاء

 1 12 أروى العزاز 11 59181 مقدمة في السياسات التربوية ترب333 1:30-12:30 هـ18/7/1442 الثالثاء

 1 45+47 إيمان الرواف 31 60979 العالج النفس ي 340 نفس 1.30: 2:30 هـ18/7/1442 الثالثاء

 1 24/25 العنود املقبل 22 54958 التطوير املنهي املستمر أدت 333 2 -1 هـ18/7/1442 الثالثاء

 1 51+49 مها العساف 37 51684 1علم نفس النمو  110 نفس 8 -9 هـ19/7/1442 األربعاء

 1 12 امنه حجر 13 61420 ة في التعليم والتعلممقدم نهج  160 9-8 هـ19/7/1442 األربعاء
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 1 32 -29 حنان الجار هللا 28 51566 مقدمة في التعليم والتعلم نهج  160 9-8 هـ19/7/1442 األربعاء

 1 17 سمية العبدالكريم 2 55757 علم اللغة النفس ي نهج 337 9-8 هـ19/7/1442 األربعاء

 1 90 بدرية الفوزان 5 62020 (2ل في اإليمان)مسائ سلم432 9-8 هـ19/7/1442 األربعاء

 LG 125 نهى الشنيفي 11 61493 تقنيات الطباعة املعاصرة ترف 426 10 -9 هـ19/7/1442 االربعاء

 LG 117 حنان الجعيدان 5 55765 الطالءات الزجاجية الخزفية ترف 340 10 -9 هـ19/7/1442 االربعاء

 1 62+61 سميرة الزاهب 40 55337 تاريخ التفسير قرأ134 11-10 هـ19/7/1442 األربعاء

 1 88 هيا الشمري  1 55295 عرض القراءات )شفوي( قرأ 475 11-10 هـ19/7/1442 األربعاء

 1  60 نوف الباهلي 1 61646 الدمج الشامل والبدائل التربوية األخرى  خاص230 11-10 هـ19/7/1442 األربعاء

 1 أ 8 هال الشايع 16 61939 املنهج املدرس ي نهج 255 12-11 هـ19/7/1442 األربعاء

 1 45+44 نسيبة باطرفي 34 52954 علم النفس الجنائي 498 نفس 12  -11 هـ19/7/1442 األربعاء

 1 51+49 مها العساف 39 55622 علم نفس التربوي  222 نفس 12  -11 هـ19/7/1442 األربعاء

 1 8 هاله العنقري  19 61430 نشئة االجتماعية والدينيةالت روض160 1:30-12:30 هـ19/7/1442 األربعاء

 1 12+9 أروى العزاز 37 56294 مقدمة في السياسات التربوية ترب333 1:30-12:30 هـ19/7/1442 األربعاء

 1 47+45 عبير علي الجنهي 29 55227 علم النفس العصبي 382 نفس 1.30: 2:30 هـ19/7/1442 األربعاء

 G 66/68 العنود املقبل 35 55963 التطوير املنهي املستمر أدت 333 12  -11 هـ19/7/1442 األربعاء

 G 66/68 اريج الجنهي 43 61980 مقدمة في القيادة التربوية أدت 300 2 -  1 هـ19/7/1442 األربعاء

 2  61 مشاعل العبيد 19 61559 مبادئ لغة اإلشارة خاص206 2 -  1 هـ19/7/1442 األربعاء

 1 12 رشا العودان 12 60843 2تعلم وتعليم اللغة اإلنجليزية  نهج 362  9  -8  هـ20/7/1442 الخميس

 G  68 نجالء القاسم 8 61652 تطبيقات ميدانيه في الطفولة املبكرة روض482 9  -8 هـ20/7/1442 الخميس

 LG 113 رشا الفاضل 6 57703 أشغال الصياغة واملينا ترف 406 10 -9 هـ20/7/1442 الخميس

 1 51 هيله عبدهللا السليم 12 52466 علم النفس الثقافي 238 نفس 10 -9 هـ20/7/1442 خميسال

  G 64 أحالم املرعبة 4 56376 مقدمة التربية الخاصة خاص310 11-10 هـ20/7/1442 الخميس

 G 57 سفانه عسيري  35 65409 ارشاد الطفل وتوجيهه روض323 11-10 هـ20/7/1442 الخميس
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 1 77 وسمية العجمي 20 61548 تفسير آيات من سورتي النساء واملائدة قرأ 448 11-10 هـ20/7/1442 الخميس

 1 87 فاطمة البطاح 3 43597 4أصول الفقه  سلم 438 12  -10 هـ20/7/1442 الخميس

 1 8 اريج الخنين 14 63417 دمج التقنية في بيئة التعلم وسل 242 12  -11 هـ20/7/1442 الخميس

 1 88 إيمان الشلهوب 26 53183 فقه الصالة سلم 250 12  -11 هـ20/7/1442 الخميس

 األسبوع الثامن
 2 45+44 نوف الشريم 40 52401 التقويم التربوي  نفس 240 9  -8 هـ23/7/1442 األحد

 1 46 نعيمة الوهيب 2 61186 مهارات البحث العلمي نفس 395 9  -8 هـ23/7/1442 األحد

 1 76 هيا الشمري  12 55357 تفسير جزء قد سمع قرأ 245 9  -8 هـ23/7/1442 األحد

 1 69 مشاعل الحقباني 12 61518 21وحفظ الجزء  15-14تالوة الجزء  قرأ 427 9  -8 هـ23/7/1442 األحد

 G 64 خلود املشعل 17 55322 القراءات القرآنية قرأ 339 9  -8 هـ23/7/1442 األحد

 1 أ8 انتصار أبو عباه 19 33468 ور الحضانة ورياض األطفالإدارة د روض341 9  -8 هـ23/7/1442 األحد

سلم352 9  -8 هـ23/7/1442 األحد 88+87 االء الطيار 43 54654 املدخل إلى الفقه   1 

سلم452 9  -8 هـ23/7/1442 األحد  1  90 منى الحمودي 12 61906 فقه الحدود 

 1 80 منيرة العقال 4 53221 (1مسائل في اإليمان) سلم337 9  -8 هـ23/7/1442 األحد

 LG 65 منتهى املغيرة 3 33749 التالوة والتجويد سلم 230 9  -8 هـ23/7/1442 األحد

 2 62 عهود الحواس 18 61838 الذكاء والقدرات العقلية خاص 430 10-9 هـ23/7/1442 األحد

 1 47 بشرى الدوسري  6 61243 نظريات التعلم نفس 242 10-9 هـ23/7/1442 األحد

 1 51+49 بشرى الدوسري  40 52475 نظريات التعلم 242 نفس 10- 11 هـ23/7/1442 داألح

 1 70 مشاعل الحقباني 5 61418 25وحفظ الجزء  8 -7تالوة الجزء  قرأ 351 11-10 هـ23/7/1442 األحد

 1 47 مي سليمان الدخيل 14 52464 نظريات الشخصية نفس 236 11-10 هـ23/7/1442 األحد

 1 48 مها العساف 24 60584 1علم نفس النمو  نفس 111 11-10 هـ23/7/1442 األحد

 1 68 هند املزروع 1 62004 )شفوي( 4القرآن الكريم  قرأ 324 11-10 هـ23/7/1442 األحد

 G 71+70 جواهر البكر 40 55341 2علم التجويد  قرأ 218 11-10 هـ23/7/1442 األحد
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 G  66 نوف النعيم 2 65546 ييم والتشخيص التكاملي في مجال اإلعاقة الفكريةالتق خاص 331 11-10 هـ23/7/1442 األحد

 1 61 غادة الراشد 6 61852 االدارة واالشراف في التربية الخاصة خاص 425 11-10 هـ23/7/1442 األحد

 1 أ8 منيره الخراش ي 10 61635 تعلم وتعليم )الطفولة املبكرة ( روض490 11-10 هـ23/7/1442 األحد

 1 41 اسرار سعد الضويحي 20 52459 (2علم النفس النمو ) 234 نفس 12  -11 هـ23/7/1442 األحد

 1 88 إيمان الشلهوب 18 53224 فقه املناسك والجهاد سلم 351 12  -11 هـ23/7/1442 األحد

 1  80 أمل الدعيجي 1 56834 مباحث في علوم الحديث سلم 321 12  -11 هـ23/7/1442 األحد

 G 66 هيا القطامي 19 61314 أحاديث فضائل القران والتفسير سلم206 1.30-12.30 هـ23/7/1442 األحد

ترف 324 1:30 – 12:30 ه23/7/1442 االحد  1 36 رحاب الغذامي 1 55763 النقد الفني ونظرياته 

 1 49 نسيبة محفوظ باطرفي 21 61315 املدخل الى علم النفس 104 نفس 1.30: 2:30 هـ23/7/1442 األحد

 1 51 عفاف محمد الكثيري  13 60987 العالج السلوكي وتطبيقاته 486 نفس 1.30: 2:30 هـ23/7/1442 األحد

 1 47 بيعيموض ي الس 10 3962 علم النفس االكلينيكي 471 نفس 1.30: 2:30 هـ23/7/1442 األحد

 1 46 هند املحارب 3 61349 نظريات تعلم 323 نفس 1.30: 2:30 هـ23/7/1442 األحد

 1 49+48 فاطمة محمد النزاوي  40 55234 علم النفس املرض ي 370 نفس 9  - 8 ه24/7/1442 االثنين

 G 66+68 جواهر البكر 40 55335 1علم التجويد  قرأ 112 9  - 8 ه24/7/1442 االثنين

 1 8 انتصار أبو عباه 20 53168 منظمات وتشريعات الطفولة روض240 9  - 8 ه24/7/1442 االثنين

 1 87+88 مريم الشمراني 34 51581 فقه الطهارة وشروط الصالة سلم 150 9  - 8 ه24/7/1442 االثنين

 1  67 عهود الحواس 5 61877 البرامج االنتقالية والتهيئة املهنية خاص424 10-9 ه24/7/1442 يناالثن

 LG 115 امال األمير 3 55376 املشغوالت املعدنية ترف 327 10  -9 ه24/7/1442 االثنين

 1 46 منيره الشمسان 10 55589 نظريات الشخصية 236 نفس 10  -9 ه24/7/1442 االثنين

 1 44+45 جميله محمد دبش ي 29 60986 العالج السلوكي وتطبيقاته 486 نفس 10  -9 ه24/7/1442 االثنين

 )معمل( G 17 أشواق السحيم 18 57701 التعليم املعزز بالتقنية نهج 323 11- 10 ه24/7/1442 االثنين

 1 48+47 منيرة محمد السمّيح 40 55996 1علم نفس النمو  111 نفس 10- 11 ه24/7/1442 االثنين

 1 51+49 نوف الشريم 29 46759 مقاييس الشخصية 342 نفس 10- 11 ه24/7/1442 االثنين
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 LG 69 جواهر البكر 1 55297 )شفوي( 5القرآن الكريم  قرأ 425 11-10 هـ24/7/1442 االثنين

 G 57 محمد عسيري  30 56283 القياس والتقويم لطفل ما قبل املرحلة االبتدائية روض380 11-10 هـ24/7/1442 االثنين

 1 92 وفاء محمد العيس ى 12 61923 فقه الجنايات والتعزيزات سلم 451 12-11 هـ24/7/1442 االثنين

 1 87 حصه املحمود 1 33600 املدخل في علوم القران سلم110 12-11 هـ24/7/1442 االثنين

 1 62 نورة الحميد 9 61839 ثنائية اللغة/ ثنائية الثقافة خاص438 12-11 هـ24/7/1442 االثنين

 1 41 مها العساف 26 60639 علم نفس التربوي  222 نفس 12  -11 هـ24/7/1442 األثنين

 G 66 ابتسام العودة 24 61382 أصول التربية اإلسالمية ترب102 11-12 هـ24/7/1442 األثنين

 G 83 ري تغريد األحم 8 61533 مناهج املفسرين قرأ 462 12-11 هـ24/7/1442 األثنين

 1  61 ندى العثيم 2 53369 مبادئ لغة اإلشارة خاص 206 1:30 -12:30 هـ24/7/1442 األثنين

 1 67 وفاء القحطاني 2 56905 تربية املوهوبين ذوي اإلعاقة خاص 340 2:30-1:30 هـ24/7/1442 األثنين

 G 57 لبنى شعث 29 61650 تعلم وتعليم) الطفولة املبكرة ( روض490 2:30-1:30 هـ24/7/1442 األثنين

2:30-1:30 هـ24/7/1442 األثنين  1 51 بدربه الدعيدع 11 61194 الصحة النفسية 171 نفس 

2:30-1:30 هـ24/7/1442 األثنين  1 48 نسيبة باطرفي 8 60338 املدخل الى علم النفس 101 نفس 

2:30-1:30 هـ24/7/1442 األثنين  1 45+47 الدخيل مي 40 52463 نظريات الشخصية 236 نفس 

 1 84 وسمية العجمي 3 55309 إعجاز القرآن قرأ 345 2 -1 هـ24/7/1442 األثنين

 1 78 غزيل الدوسري  7 55346 1علوم القرآن  قرأ 232 2-1 ه24/7/1442 االثنين

 1  57 خديجة القرناس 20 61558 مبادئ لغة اإلشارة خاص 206 2-1 هـ24/7/1442 األثنين

 1 68 شذا الوابلي 7 61839 الذكاء والقدرات العقلية خاص 430 9-8 هـ25/7/1442 الثالثاء

 1  88 مشاعل الحارثي 15 56241 2فقه معامالت  سلم 308 9-8 هـ25/7/1442 الثالثاء

 1 61 ملياء الصالح 17 93206 دمج التقنية في بيئة التعلم وسل 242 9  - 8 هـ25/7/1442 الثالثاء

 1 62 عهود الدريبي 15 60928 دمج التقنية في بيئة التعلم وسل 242 9  - 8 هـ25/7/1442 الثالثاء

 1 45+44 ماجده الشهري  35 61190 التقويم التربوي  240نفس 9  - 8 هـ25/7/1442 الثالثاء

 G 50 خلود املشعل 40 55336 )شفوي( 1التالوة والحفظ  قرأ 150 10-8 هـ25/7/1442 الثالثاء
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 G 70 جواهر البكر 15 61035 )شفوي(3التالوة الحفظ  قرأ 224 10-8 ـه25/7/1442 الثالثاء

 1 17 الدوسري  غادة 3 49418 (١تعليم وتعلم التربية الفنية ) نهج ٣٦٧ 10-9 هـ25/7/1442 الثالثاء

 1 49+48 منـــى محمــد الشــدي 27 52465 علم النفس الثقــافي 238 نفس 10  -9 هـ25/7/1442 الثالثاء

 1 46 جميله محمد دربش ي 5 61192 أسس التوجيه واالرشاد 371 نفس 10  -9 هـ25/7/1442 ثاءالثال

 1 39+41 مي الدخيل 38 52481 اضطرابات سلوكيه 245 نفس 10- 11 هـ25/7/1442 الثالثاء

 G 19 أشواق السحيم 8 57705 التعليم املعزز بالتقنية نهج 323 11 -10 هـ25/7/1442 الثالثاء

 G 86 أشرف بسيم 10 62550 1تعلم وتعليم في التربية البدنية  نهج 370 11 -10 هـ25/7/1442 ثاءالثال

 G 57 منيرة الخراش ي 33 53264 قراءات نقدية في الطفولة باللغة اإلنجليزية روض320 11-10 هـ25/7/1442 الثالثاء

 1 47+45 د املحاربهن 3 64488 العالج السلوكي 476 نفس 12  -11 هـ25/7/1442 الثالثاء

 1 78 ندى الحربي 1 56835 تاريخ السنة سلم329 12  -11 هـ25/7/1442 الثالثاء

 1 49+48 عقيله العنزي  32 51677 اسس التوجيه واالرشاد 123 نفس 12  -11 هـ25/7/1442 الثالثاء

 1 أ8 انتصار أبو عباه 21 61442 صحة وسالمة الطفل روض262 12-11 هـ25/7/1442 الثالثاء

 1 8 هياء اليحيا 20 53261 املمارسات املالئمة نمائيا في الروضة روض211 12-11 هـ25/7/1442 الثالثاء

 1 51 ماجده الشهري  21 55230 مقاييس الذكاء والقدرات 341 نفس 1:30 – 12:30 هـ25/7/1442 الثالثاء

 L  60 حصه املحمود 18 56435 تخريج الحديث سلم320 1:30 – 12:30 هـ25/7/1442 الثالثاء

1:30 – 12:30 هـ25/7/1442 الثالثاء سلم 430    1 92 سلطانة آل الشيخ 6 62022 مسائل في الغيبيات 

1:30 – 12:30 هـ25/7/1442 الثالثاء سلم 450    1 90 منى الحمودي 7 61920 فقه الفقه األطعمة واأليمان والنذور  

 1 46 حنان الفايز 9 64009 عالج النفس يال 478 نفس 1:30 – 2:30 هـ25/7/1442 الثالثاء

 1 47 امل عمر الوعيل 24 60304 علم النفس التأهيلي 372 نفس 1:30 – 2:30 هـ25/7/1442 الثالثاء

 G 71 مها الهاجري  13 59405 مقدمة في التعامل مع ذوي اإلعاقة خاص105 9-8 هـ26/7/1442 األربعاء

 1 78 غزيل الدوسري  15 61538 ر آيات من سورة القرةتفسي قرأ 449 9-8 هـ26/7/1442 األربعاء

 G 86+70 جواهر البكر 40 55331 آداب حملة القرآن قرأ 103 9-8 هـ26/7/1442 األربعاء

 1 45+44 منيرة محمد السمّيح 38 55626 2علم نفس النمو  234 نفس 9 - 8 هـ26/7/1442 األربعاء
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 G  64 هدى الشاللي 24 63489 لعبادةتوحيد ا سلم263 9-8 هـ26/7/1442 األربعاء

 G 66 العنود العسكر 24 61562 مقدمة في التعامل مع ذوي اإلعاقة خاص105 10-9 هـ26/7/1442 األربعاء

 1 48+47 ماجده الشهري  35 52474 االحصاء في علم النفس 241 نفس 9 -  10 هـ26/7/1442 األربعاء

 1 46 اسرار سعد الضويحي 15 52460 (2لم نفس النمو )ع 234 نفس 9 -  10 هـ26/7/1442 األربعاء

 1 92 جواهر البكر 12 61500 )شفوي(3التالوة والحفظ  قرأ 224 10-9 هـ26/7/1442 األربعاء

 G 50 خلود املشعل 11 55307 مقدمات في القراءات القرآنية قرأ 338 11-10 هـ26/7/1442 األربعاء

 1 51+49 موض ي العيد 27 55198 نظريات التعلم 242 نفس 10- 11 هـ26/7/1442 األربعاء

 1  90 رفعه العنزي  5 62021 (2املذاهب والتيارات املعاصرة) سلم441 12  -11 هـ26/7/1442 األربعاء

 1 48 عهود الدريبي 7 63415 دمج التقنية في بيئة التعلم وسل 242 12  -11 هـ26/7/1442 األربعاء

 1 8 انتصار أبو عباه 19 61576 منظمات وتشريعات الطفولة روض240 12-11 هـ26/7/1442 األربعاء

 8A 1+9 ابتسام العودة 37 61514 أصول التربية اإلسالمية ترب102 11-12 هـ26/7/1442 األربعاء

 1 12+13 أمل الكليب 35 48243 أصول التربية اإلسالمية ترب102 1:30-12:30 هـ26/7/1442 األربعاء

 8A 1+9 أمل الكليب 29 50785 أصول التربية اإلسالمية ترب102 12:30-1:30 هـ26/7/1442 األربعاء

 1 60 خديجة القرناس 3 61617 النمو لدى االطفال الغير عاديين خاص 220 1- 2 هـ26/7/1442 األربعاء

 G 66 منتهى املغيرة 25 58448 أحاديث الطهارة والصالة والزكاة سلم 220 9-8 هـ27/7/1442 الخميس

 1 78 أمل الدعيجي 3 61903 أحاديث األيمان والجنايات والحدود سلم 411 9-8 هـ27/7/1442 الخميس

 1 90+92 حصه املحمود 32 56457 املدخل إلى علم الحديث سلم156 9-8 هـ27/7/1442 الخميس

سلم 135 9-8 هـ27/7/1442 الخميس  1 84 منى الحمودي 4 2928 فقه العبادات ب 

سلم263 9-8 هـ27/7/1442 الخميس  1  80 عبير بن شبيب 9 53226 توحيد العبادة 

 1  88 هند البراهيم 6 56434 أحاديث املعامالت سلم315 9-8 هـ27/7/1442 الخميس

 G 68 جواهر البكر 15 61507 24وحفظ الجزء  10-9تالوة الجزء  قرأ 352 9-8 هـ27/7/1442 الخميس

 1 76 وسمية العجمي 3 55324 تفسير سورتي األنفال والحجرات قرأ348 9-8 هـ27/7/1442 الخميس

 G 70 الهنوف الفالج 13 57725 في التربية الخاصةمقدمة  خاص310 9-8 هـ27/7/1442 الخميس
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 G 64 هند الشلوي  13 61537 مقدمة في التربية الخاصة خاص310 9-8 هـ27/7/1442 الخميس

 1 45+44 جميله محمد دربش ي 35 51678 أسس التوجيه واإلرشاد 123 نفس 9 -  10 هـ27/7/1442 الخميس

 1 47 منيرة محمد السمّيح 18 60588 1نفس النمو  علم 111 نفس 9 -  10 هـ27/7/1442 الخميس

 1 48+49 إيمان حسين السيد 28 55236 العالج النفس ي 340 نفس 9 -  10 هـ27/7/1442 الخميس

 1 51 رجاء محمود 19 49614 علم النفس الصناعي والتنظيمي 480 نفس 9 -  10 هـ27/7/1442 الخميس

 1 46 بدريه الدعيدع 13 52638 ملدخل الى علم النفسا 101 نفس 9 -  10 هـ27/7/1442 الخميس

 1 68 إيمان الجبر 10 61858 لبرامج االنتقالية في مجال الصم وضعاف السمع خاص426 11-10 هـ27/7/1442 الخميس

 1 8 منيره املنصور  18 53259 علم نفس اللعب روض237 11-10 هـ27/7/1442 الخميس

 G 57             اماني االيوبي           25 61655 تطبيقات ميدانية في الطفولة املبكرة روض482 11-10 هـ27/7/1442 الخميس

 1 49 نجالء السويل 13 11196 املقابلة في علم النفس اإلرشادي 374 نفس 12  -11 هـ27/7/1442 الخميس

 1 46 هند املحارب 9 56011 نظريات تعلم 323 نفس 12  -11 هـ27/7/1442 الخميس

 1 78 هيا القطامي 2 61904 الدالئل والشمائل النبوية سلم428 12  -11 هـ27/7/1442 الخميس

 األسبوع التاسع
 1 84 نورة ال الشيخ 1 2992 -2-فقه املعامالت سلم335 9-8 هـ8/1442/  1 األحد

 1 70+71 غزيل الدوسري  40 61460 تفسير سور لقمان السجدة قرأ246 9-8 هـ8/1442/  1 األحد

 1 أ8+8 مها الحقباني 29 61433 التنشئة الدينية واالجتماعية روض160 9-8 هـ8/1442/  1 األحد

 1 47+45 نورة املحيميد 28 52741 التقويم التربوي  نفس 240 9-8 هـ8/1442/  1 األحد

 1 49+48 أمل سعود العنزي  31 55618 علم النفس االجتماعي 235 نفس 10 -  11 هـ8/1442/  1 األحد

 1 51 نعيمة الوهيب 19 61189 علم النفس التربوي  222 نفس 10 -  11 هـ8/1442/  1 األحد

 G 50 غزيل الدوسري  17 55325 تفسير سورة الكهف قرأ 349 11-10 هـ8/1442/  1 األحد

 1 76 وفاء الزعاقي 12 61525 قواعد التفسير قرأ 461 11-10 هـ8/1442/  1 األحد

 1 44+45 نوال املوس ى 31 60644 نظريات التعلم 323 نفس 12  -11 ـه8/1442/  1 األحد

 1 70+71 تغريد األحمري  49 55920 علوم القرآن قرأ 115 12-11 هـ8/1442/  1 األحد
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 1 77 هيا القطامي 15 62316 أحاديث الصيام واملناسك سلم381 12-11 هـ8/1442/  1 األحد

 1 51+49 ماجده الشهري  36 5962 مقاييس الذكاء والقدرات 341 نفس 1:30 – 2:30 هـ8/1442/  1 األحد

 1 9+7 سحر الشريف 27 38169 مناهج رياض األطفال روض250 12-11 هـ8/1442/  1 األحد

 1 أ8+8 غاده املوس ى 26 41669 ثقافة الطفل روض438 12-11 هـ8/1442/  1 األحد

 1 46 ملياء الصالح 10 60927 ي بيئة التعلمدمج التقنية ف وسل 242 12  -11 هـ8/1442/  1 األحد

 G 70 نورة الحضرمي 1 55283 فلسفه التربية الفنية ترف 333 12  -11 هـ8/1442/  1 األحد

يق 9 53064 "1فقة املعامالت " سلم 209 1.30-12.30 هـ8/1442/  1 األحد
ّ
 1 90 هند الرف

 G 57 غاده املوس ى 35 41177 ثقافة الطفل روض438 1.30-12.30 هـ8/1442/  1 األحد

 معمل  G 17 عبير الربيعة 20 60839 التعلم املعزز بالتقنية نهج 323 2.30-1.30 هـ8/1442/  1 األحد

سلم 466 2.30-1.30 هـ8/1442/  1 األحد  1 84 علياء أباالخيل 7 61912 القواعد الفقهية 

 1 60 هيفاء السياري  10 54863 ية لذوي االضطرابات السلوكيةالبرامج االنتقال خاص 439 2.30-1.30 هـ8/1442/  1 األحد

 1 9 ابتسام العبدهللا 16 51558 مقدمة في التعليم والتعلم نهج  160 9-8 هـ2/8/1442 االثنين

 1 69 مشاعل الحقباني 4 55315 22وحفظ الجزء  13-11تالوة الجزء  قرأ 326 9-8 هـ2/8/1442 االثنين

 G 50 تغريد األحمري  6 55311 تفسير سورة النور  قرأ347 9-8 هـ2/8/1442 االثنين

 1 45+47 افنان الشريف 34 60974 1علم النفس الحيوي  243 نفس 9  - 8 هـ2/8/1442 األثنين

 1 44 نوره املحيميد 17 55585 التقويم التربوي  240 نفس 9  - 8 هـ2/8/1442 األثنين

 1 21 هنادي العثمان 6 61640 العاملية في الطفولة املناهج روض450 9-8 هـ2/8/1442 األثنين

 1 أ8+8 عبير العنزي  29 61453 مدخل في رياض األطفال روض102 9-8 هـ2/8/1442 األثنين

 1  90 منتهى املغيرة 11 53223 أحاديث العبادات سلم 310 9-8 هـ2/8/1442 األثنين

 1 77 مضاوي البسام 10 62315 عاصرةاملذاهب والتيارات امل سلم385 9-8 هـ2/8/1442 األثنين

 1 79 والء التويجري  31 56833 أحاديث االطعمة واالشربة واللباس والزينة سلم 319 9-8 هـ2/8/1442 األثنين

 1 80 أمل الدعيجي 1 39711 1تفسير  سلم 218 9-8 هـ2/8/1442 األثنين

 1 27 هند الفوزان 46 55208 القرآن الكريم )شفوي( قرأ 100 10-8 هـ2/8/1442 األثنين
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 1 - هند املزروع 46 55212 القرآن الكريم )شفوي( قرأ 100 10-8 هـ2/8/1442 األثنين

 1 41 امل عمر الوعيل 21 60306 علم النفس التأهيلي 372 نفس 9 -  10 هـ2/8/1442 األثنين

 1 45+44 نوال محمد املوس ى 30 61572 املقابلة في علم النفس االرشادي 374 نفس 10 -  11 هـ2/8/1442 األثنين

 1 51+49 ربى عبد املطلوب 32 11176 علم النفس العصبي 382 نفس 10 -  11 هـ2/8/1442 األثنين

 1 46 بشرى الدوسري  13 49629 علم النفس التربوي  222 نفس 10 -  11 هـ2/8/1442 األثنين

 1 47+48 اسرار سعد الضويحي 34 51682 م النفسمناهج البحث في اعل 124 نفس 10 -  11 هـ2/8/1442 األثنين

 1 84+77 مشاعل الحقباني 36 55228 تفسير جزء عم قرأ 142 11-10 هـ2/8/1442 األثنين

 1 70+71 وسمية العجمي 47 59433 تفسير جزء عم قرأ 142 11-10 هـ2/8/1442 األثنين

 1 9 لينا الخريجي 15 56293 علم نفس طفل غير عادي روض390 11-10 هـ2/8/1442 األثنين

 G 57 ا.لبنى شعث 36 53258 علم نفس اللعب روض237 11-10 هـ2/8/1442 األثنين

 1 76 رشا املحمود 20 55904 تجويد قرأ 113 12-10 هـ2/8/1442 األثنين

 1 80 علياء أباالخيل 4 62318 (1القواعد الفقهية ) سلم 473 12  -11 هـ2/8/1442 األثنين

 1 78 سحر حلواني 2 61934 الجدل واملنطق سلم 442 12  -11 هـ2/8/1442 األثنين

 1 90 جميله القحطاني 5 53225 أدلة األحكام سلم 361 12  -11 هـ2/8/1442 األثنين

 1 88 ندى املقبل 21 52685 فقه الزكاة والصيام سلم350 12  -11 هـ2/8/1442 األثنين

 G 68 - 70 خلود الحصان 27 5993 رسوم االطفال ومراحل نموها ترف 201 1:30 – 12:30 هـ2/8/1442 األثنين

 1 55 منار الشهري  11 60088 تطبيقات التعلم االلكتروني وسل 291 1.30-12.30 هـ2/8/1442 األثنين

 1 9 وفاء السالم 14 61383 أصول التربية اإلسالمية ترب102 12:30-1:30 هـ2/8/1442 األثنين

 1 68 امل العوين 1 61907 مدخل االضطرابات السلوكية واالنفعالية خاص 268 2-1 هـ2/8/1442 األثنين

 1 51 عنود محمد الطيار 15 61317 علم النفس االجتماعي 132 نفس 9  - 8 هـ3/8/1442 الثالثاء

 1 12+9 ابتسام العبدهللا 23 52666 مقدمة في التعليم والتعلم نهج 160 9  - 8 هـ3/8/1442 الثالثاء

 1 80 رشا املحمود 9 55344 )شفوي(2التالوة الحفظ  قرأ 250 9  - 8 هـ3/8/1442 الثاءالث

 1 46 سهام املطيري  11 52469 علم النفس املعرفي 239 نفس 10  – 9 هـ3/8/1442 الثالثاء
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 1 13 رفيف حكيم 13 49420 2تعلم وتعليم التربية الفنية نهج 368 10  – 9 هـ3/8/1442 الثالثاء

 1  90 منيرة العقال 4 61935 مسائل في الصحابة وال البيت سلم446 9  - 8 هـ3/8/1442 الثالثاء

سلم355 9  - 8 هـ3/8/1442 الثالثاء (2فرائض )   G  71 جواهر محمد الفوزان 9 58473 

 1  60 شيهانة القفاري  2 56344 صعوبات التعلم في الرياضيات خاص 333 10-9 هـ3/8/1442 الثالثاء

 G 70 نوف القويزاني 13 39047 مدخل إلى التفوق العقلي خاص 255 11-10 هـ3/8/1442 ءالثالثا

 1 49 افنان الشريف 20 60984 علم النفس الدوائي 467 نفس 10 -  11 هـ3/8/1442 الثالثاء

سلم 342 12-11 هـ3/8/1442 الثالثاء بن مطرود.هند علي  2 56414 األديان والفرق واملذاهب والتيارات املعاصرة   92  1 

 G 66 اشراق العجاجي 30 46384 مقدمة في التعامل مع ذوي االعاقة خاص105 12-11 هـ3/8/1442 الثالثاء

 1 62 نجاح االسمري  1 56908 التعليم والتعلم في مجال االضطرابات السلوكية خاص372 12-11 هـ3/8/1442 الثالثاء

 1 61 أمينة النهدي 1 56419 1الفكرية اإلعاقة ليموتع تعلم خاص 362 12-11 هـ3/8/1442 الثالثاء

 G 76 مها الحقباني 19 61590 تعلم وتعليم املهارات الفنية والحركية روض252 12-11 هـ3/8/1442 الثالثاء

 LG 126 نهال الحميدي 5 55769 التجريب في التصوير التشكيلي ترف 329 1-12 هـ3/8/1442 الثالثاء

 1 69 مشاعل الحقباني 13 61536 20وحفظ الجزء  18-16تالوة الجزء  قرأ 428 2-1 هـ3/8/1442 الثالثاء

 1 45+47 البندري العتيبي 37 52467 علم النفس املعرفي 239 نفس 1:30 – 2:30 هـ3/8/1442 الثالثاء

 1 51+49 موض ي العيد 40 55207 علم نفس الفئات الخاصة 333 نفس 1:30 – 2:30 هـ3/8/1442 الثالثاء

 1 13+12 غاده السدراني 30 61641 املناهج العاملية في الطفولة روض450 1:30-12:30 هـ3/8/1442 الثالثاء

 1 9+7 سحر الشريف 29 53266 مناهج رياض األطفال روض250 1:30-12:30 هـ3/8/1442 الثالثاء

 1 أ8+8 د. فاطمة العقال 32 56284 االبتدائية  القياس والتقويم لطفل ما قبل املرحلة روض380 2:30-1:30 هـ3/8/1442 الثالثاء

 G 57 سميحه بن سويدان 30 61600 اتجاهات حديثة في تربية الطفل روض253 2:30-1:30 هـ3/8/1442 الثالثاء

 1 88 د.ندى املقبل 6 56437 فقه النكاح وفرقه سلم353 9  - 8 هـ4/8/1442 األربعاء

 1 13+12 الجوهرة التويم 26 65706 في التعليم والتعلممقدمة  نهج 160 9  - 8 هـ4/8/1442 األربعاء

 1 44 عنود محمد الطيار 21 55235 ديناميات الجماعة 322 نفس 9  - 8 هـ4/8/1442 األربعاء

 G 50 تغريد األحمري  11 55308 2علوم القرآن قرأ 336 9  - 8 هـ4/8/1442 األربعاء
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 G 84 هند الفوزان 48 55213 )شفوي(القرآن الكريم  قرأ 100 9  - 8 هـ4/8/1442 األربعاء

 1 12 هند املزروع 48 56595 القرآن الكريم )شفوي( قرأ 100 9  - 8 هـ4/8/1442 األربعاء

 1 46 عقيله العنزي  3 60672 علم النفس الدوافع واالنفعاالت 205 نفس 10 -  11 هـ4/8/1442 األربعاء

 1 77 هند املزروع 16 55327 فتفسير سورة يوس قرأ 447 11-10 هـ4/8/1442 األربعاء

 1 60 منيرة املاجد 5 56343 تحليل السلوك التطبيقي خاص 344 11-10 4/8/1442 األربعاء

 G 61 نوف القويزاني 22 61547 مدخل إلى التفوق العقلي خاص 225 11-10 4/8/1442 االربعاء

 1 92 هند الفوزان 20 55911 )شفوي(2التالوة والحفظ قرأ 223 12-10 هـ4/8/1442 األربعاء

 1 45 نوره املحيميد 4 61191 التقويم التربوي  151 نفس 12  -11 هـ4/8/1442 األربعاء

روض102 12-11 هـ4/8/1442 األربعاء أ8 ا.هناء الرقيب 17 61450 مدخل في رياض االطفال    

 1 48 س ىنوال محمد املو  21 60640 نظريات التعلم 323 نفس 12  -11 هـ4/8/1442 األربعاء

 1 80 أسماء العطية 4 56432 الدعوة والحسبة سلم 240 12  -11 هـ4/8/1442 األربعاء

 1  87 أمينة املهنا 8 56825 1فقه معامالت  سلم356 12  -11 هـ4/8/1442 األربعاء

 1 9 منار الشهري  16 60090 تطبيقات التعلم االلكتروني وسل 291 12-11 هـ4/8/1442 األربعاء

 G 71 تغريد األحمري  11 61546 االنتصار للقرآن قرأ 450 12-11 هـ4/8/1442 األربعاء

 1 7 هناء الرقيب 10 61455 تعلم وتعليم املهارات الفنية والحركية روض252 1:30-12:30 هـ4/8/1442 األربعاء

 1 70 نوره شقير 1 55767 التربية الفنية في التعليم االبتدائي ترف 335 1:30 – 12:30 هـ4/8/1442 ربعاءاأل 

 G 57 شيخه املطيري  37 56291 علم نفس طفل غير عادي روض390 2:30-1:30 هـ4/8/1442 األربعاء

 1 51+49 الحسينانفهدة  37 10421 علم النفس العيادي 471 نفس 1:30 – 2:30 هـ4/8/1442 األربعاء

 1 51+49 فاطمة محمد النزاوي  36 51681 مناهج البحث في علم النفس 124 نفس 9  - 8 هـ5/8/1442 الخميس

سلم 272 9  - 8 هـ5/8/1442 الخميس  1 90 جميله القحطاني 12 53091 أصول الفقه 

وسل 242 9  - 8 هـ5/8/1442 الخميس  1 8 ملياء الصالح 11 46277 دمج التقنية في بيئة التعلم 

 1 69 فوزية الحربي 6 56389 تعلم و تعليم /االضطرابات االنفعالية السلوكية خاص 432 10  – 9 5/8/1442 الخميس

 1 47+44 البندري العتيبي 36 55210 علم النفس التجريبي 361 نفس 10  – 9 هـ5/8/1442 الخميس
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 1 48 سمية عبدهللا النجاش ي 17 55619 يعلم النفس املعرف 239 نفس 10  – 9 هـ5/8/1442 الخميس

 1 61 هدى القحطاني 9 56404 التدخل املبكر لإلعاقة الفكرية خاص 423 11-10 5/8/1442 الخميس

 1 49 أمل سعود العنزي  16 52462 علم النفس االجتماعي 235 نفس 10 -  11 هـ5/8/1442 الخميس

 1 39+41 نعيمة الوهيب 39 51753 موعلم نفس ن 110 نفس 10 -  11 هـ5/8/1442 الخميس

 1 7 الهنوف مشيط 16 61447 مدخل في رياض األطفال روض102 12-11 هـ5/8/1442 الخميس

 G 57 لينا الخريجي 26 56270 تطبيقات اللعب في الطفولة روض342 12-11 هـ5/8/1442 الخميس

 1  80 بابطينمها ال 13 58456 أصول اإليمان سلم 265 12-11 هـ5/8/1442 الخميس

 1  90 تهاني املشعل 7 61915 االجتهاد سلم 464 12-11 هـ5/8/1442 الخميس

 1 84 عفراء الدباس ي 2 2964 1فقه املعامالت  سلم 235 12-11 هـ5/8/1442 الخميس

 1 8 منار الشهري  14 60096 تطبيقات التعلم االلكتروني وسل 291 12-11 هـ5/8/1442 الخميس

 1 80+79 عبير بن شبيب 42 61462 املدخل إلى العقيدة سلم162 1.30-12.30 هـ5/8/1442 الخميس

 االسبوع العاشر
 1 45+44 عنود محمد الطيار 28 60981 التراث النفس ي عند املسلمين 468 نفس 8 -  9 هـ8/8/1442 األحد

 1 92 سحر حلواني 6 61927 2الفرق  سلم 440 8 -  9 هـ8/8/1442 األحد

سلم383 8 -  9 هـ8/8/1442 األحد  1 78 نورة العمر 13 62304 فقه النكاح 

سلم 105 10-8 هـ8/8/1442 االحد 84/83 خلود الزيد 49 62829 حقوق االنسان    G 

 1 46 اسرار سعد الضويحي 7 52399 علم النفس التربوي  222 نفس 10  – 9 هـ8/8/1442 األحد

 1 49 سهام املطيري  24 11174 س التجريبيعلم النف 361 نفس 10  – 9 هـ8/8/1442 األحد

 1 8 امال الفريح 11 65412 صميم األنشطة في الطفولة املبكرةت روض104 11-10 هـ8/8/1442 األحد

 G 57 اماني االيوبي 25 56277 تعلم وتعليم املهارات العلمية روض430 11-10 هـ8/8/1442 األحد

 1 أ8 هاله العنقري  17 53586 املهارات اللغوية تعلم وتعليم روض290 11-10 هـ8/8/1442 األحد

 G  63/66 علياء أبا الخيل 47 44338 دراسات في السيرة النبوية سلم 100 12-10 هـ8/8/1442 االحد

 G  85/86 والء التويجري  46 65213 اخالقيات املهنة سلم 107 12-10 هـ8/8/1442 االحد
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 1 92 وفاء العيس ى 8 61910 لعلمي في الفقه واصولهالبحث ا سلم469 12  -11 هـ8/8/1442 األحد

 1 84 هند العصيمي 3 2842 -1-موقف أهل السنة من الفرق  سلم123 12  -11 هـ8/8/1442 األحد

 1 78 جلوس القحطاني 5 61931 البحث العلمي في العقيدة سلم449 12  -11 هـ8/8/1442 األحد

 1 87 فاطمة ال معافا 2 39714 اإلسالمية واملذاهب الفكريةالعقيدة  سلم328 12  -11 هـ8/8/1442 األحد

 G 64 اريج الحمود 1 6151 فنون عصر النهضة والفنون الحديثة ترف 308 12  -11 هـ8/8/1442 األحد

 1 15 فريدة السبيعي 3 55768 البحث العلمي والتقويم ترف 344 12  -11 هـ8/8/1442 األحد

سنف 12  -11 هـ8/8/1442 األحد  1 51 نوره املحيميد 16 49587 مقاييس الشخصية 342 

 2 62 نسيم القرني 8      56399 2تعلم وتعليم االعاقة الفكرية  خاص 422 1.30-12.30 هـ8/8/1442 األحد

 G 70 اريج الحمود 7 62535 التربية الفنية للفئات الخاصة ترف 424 1:30 - 12:30 هـ8/8/1442 األحد

 1  87/88 نوف الضويحي 40 62832 الفقه الطبي سلم 106 3-1 هـ8/8/1442 االحد

 1  87 هيا القطامي 2 41801 (2تفسير) سلم318 8 -  9 هـ9/8/1442 االثنين

 1 13 رشا املحمود 45 55209 القرآن الكريم )شفوي( قرأ 100 10-8 هـ9/8/1442 االثنين

 LG 118 نهال الحميدي 5 61400 التشكيل املجسم ترف 433 10  – 9 هـ9/8/1442 االثنين

 1 51+49 سهام املطيري  40 51679 مدخل الى علم النفس 104 نفس 10  – 9 هـ9/8/1442 األثنين

نهج 251  10  – 9 هـ9/8/1442 األثنين  1 23 حياة العجالن 1 53208 تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال 

قرأ 337 11-10 هـ9/8/1442 االثنين  1 78 غزيل الدوسري  19 55323 3علوم القرآن  

84/83 إيمان الشلهوب 45 51828 املرأة ودورها التنموي  سلم 109 12-10 هـ9/8/1442 االثنين   G 

 G 68 نجالء الرشيد 5 62533 نظريات واتجاهات الفن املعاصر ترف430 12  -11 هـ9/8/1442 األثنين

 G 19 سمية العبدالكريم 12 55756 ليزية بمساعدة الحاسب اآلليتعليم اللغة اإلنج نهج 321 12-11 هـ9/8/1442 االثنين

 G 71 فريدة السبيعي 1 64417 فنون االطفال ونظرياتها ترف 221 12  -11 هـ9/8/1442 االثنين

 1 48 عفاف محمد الكثيري  16 46891 املقابلة في علم النفس االرشادي 374 نفس 12  -11 هـ9/8/1442 األثنين

 1  90 مريم الشمراني 14 53053 2فقه العبادات  سلم 207 12  -11 هـ9/8/1442 األثنين

 G  64 نورة ال الشيخ 13 56438 (1الفرائض) سلم354 12  -11 هـ9/8/1442 األثنين
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 1 45+47 نجالء السويل 31 55200 االضطرابات النفسية 603 نفس 12  -11 هـ9/8/1442 االثنين

 1 61 ندى العثيم 18 53369 مبادئ لغة اإلشارة خاص 206 1.30-12.30 هـ9/8/1442 االثنين

 1 7 سميحه بن سويدان 8 53580 تعلم وتعليم املهارات الفنية والحركية روض252 1:30-12:30 هـ9/8/1442 االثنين

 1  80 جلوس القحطاني 7 61313 مباحث في علم العقيدة سلم397 1:30-12:30 هـ9/8/1442 االثنين

1:30-12:30 هـ9/8/1442 االثنين سلم344   1  79 هيلة املهيدب 2 57597 األسماء والصفات 

 G 71 نورة الباز 5 46615 القضايا املعاصرة في التربية الخاصة خاص 440 2-1 هـ9/8/1442 االثنين

 1  92/ 90 مها أبابطين 46 62821 األسرة في االسالم سلم 102 3-1 هـ9/8/1442 االثنين

 G  85/84 نوف القحطاني 44 65216 اخالقيات املهنة سلم 107 3-1 هـ9/8/1442 االثنين

 1  87/ 88 شروق الطشالن 49 65560 اخالقيات املهنة سلم 107 3-1 هـ9/8/1442 االثنين

 1  77/ 78 عواطف الخريص ي 48 45096 اخالقيات املهنة سلم 107 3-1 هـ9/8/1442 االثنين

 1 51+49 بدريه الدعيدع 40 51680 املدخل الى علم النفس 104 نفس 10 - 12 هـ10/8/1442 الثالثاء

 1 48 غادة الخضير 10 3898 علم النفس املرض ي 370 نفس 10 -  11 هـ10/8/1442 الثالثاء

12-10 هـ10/8/1442 الثالثاء سلم 100   G  84/85 العنود ال الشيخ 31 52111 دراسات في السيرة النبوية 

12-10 هـ10/8/1442 اءالثالث سلم 108   G  83/82 سلطانة آل الشيخ 45 44366 قضايا معاصرة 

 1  88 ريشة عسيري  16 53222 الحكم الشرعي عند األصوليين سلم360 12-11 هـ10/8/1442 الثالثاء

 1 25 أسماء الفايز 1 55805 2أساليب تعلم وتعليم القراءات نهج 385 12-11 هـ10/8/1442 الثالثاء

سلم281 12-11 هـ10/8/1442 الثالثاء  G  66 ابتهاج الشعالن 23 56417 األديان والفرق  

 1  79 وفاء العيس ى 3 56824 مقاصد الشريعة سلم 366 12-11 هـ10/8/1442 الثالثاء

 1 7 الهنوف العجالن 6 53578 تعلم وتعليم املهارات الفنية والحركية روض252 12-11 هـ10/8/1442 الثالثاء

 G 64 أماني الزيد 9 56383 مقدمة في التعامل مع ذوي اإلعاقة خاص 105 12-11 هـ10/8/1442 الثالثاء

 1 78 هيا الشمري  45 55923 )شفوي(1التالوة والحفظ قرأ 122 1-12 هـ10/8/1442 الثالثاء

 1 8 لينا الخريجي 14      65414 تصميم األنشطة في الطفولة املبكرة روض104 2:30-1:30 هـ10/8/1442 الثالثاء

 1 80 هيا الشمري  20 61511 )شفوي( 23وحفظ الجزء  12-11تالوة الجزء  قرأ 353 10-8 هـ11/8/1442 األربعاء
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 1 8 ا.امال الفريح 17     56271 تعلم وتعليم املهارات الرياضية روض322 9-8 هـ11/8/1442 األربعاء

 1 أ8 اماني االيوبي 17      61443 ة الطفلصحة وسالم روض262 9-8 هـ11/8/1442 األربعاء

سلم 357 9 - 8 هـ11/8/1442 األربعاء 2فقه املعامالت   1  87 نوف الضويحي 3 56826 

 1  79 حنان الزبيري  25       58450 أحاديث من الصحيحين سلم219 9 - 8 هـ11/8/1442 األربعاء

 1 92 غاده عمير 20     56279 هارات العلميةتعلم وتعليم امل روض430 11-10 هـ11/8/1442 األربعاء

 1 9 عبير العنزي  6       56281 تعلم وتعليم املهارات العلمية روض430 11-10 هـ11/8/1442 األربعاء

 1 90 هاله العنقري  20 53584 تعلم وتعليم املهارات اللغوية روض290 11-10 هـ11/8/1442 األربعاء

 1 8 سحر الشريف 15 65410 تصميم األنشطة في الطفولة املبكرة روض104 11-10 هـ11/8/1442 األربعاء

 G 64 تماضر الريس 2 65547 العمليات العقلية واملهارات التكيفية خاص 257 11 - 10 هـ11/8/1442 األربعاء

 1 48 نعيمة الوهيب 12 60992 علم النفس التربوي  222 نفس 10 -  11 هـ11/8/1442 األربعاء

 1 20 رشا املحمود 40 56623 القرآن الكريم )شفوي( قرأ 100 11-10 هـ11/8/1442 األربعاء

 1   78/76 ماجدة باجابر 41 44337 دراسات في السيرة النبوية سلم 100 12-10 هـ11/8/1442 األربعاء

 1 77 خلود الجاسر 2     61618 املقاييس واالختبارات في التربية الخاصة خاص 205 12-11 هـ11/8/1442 األربعاء

 1 49 لوعيلامل عمر ا 13 60976 علم نفس الفئات الخاصة 333 نفس 12  -11 هـ11/8/1442 األربعاء

 1 أ8 ريم السعيد 16 56273 تعلم وتعليم املهارات الرياضية روض322 12-11 هـ11/8/1442 األربعاء

 G 84 غزالن العتيبي 4 41811 فقه النظم سلم 239 12-11 هـ11/8/1442 األربعاء

 1 83 لحركانلمى ا 7     6204 تطبيقات في التصميم االيضاحي ترف 401 1  – 12 هـ11/8/1442 األربعاء

 LG 126 فريدة السبيعي 1     53158 نظريات اللون املعاصرة ترف 232 1  – 12 هـ11/8/1442 األربعاء

 G 84 نوف الضويحي 4 62323 فقه فرق النكاح سلم 305 1.30-12.30 هـ11/8/1442 األربعاء

 1 17 شا العودانر  9 60885 علم اللغة االجتماعي نهج 338 1:30-12:30 هـ11/8/1442 األربعاء

 1 8 ريم السعيد 13 65416 تصميم األنشطة في الطفولة املبكرة روض104 1:30 – 2:30 هـ11/8/1442 األربعاء

 1 49+51 رجاء محمود 41 55199 اإلرشاد املنهي 244 نفس 1:30 – 2:30 هـ11/8/1442 األربعاء

 1 45+47 افنان حمود الشريف 43 55232 2ي علم النفس الحيو  368 نفس 1:30 – 2:30 هـ11/8/1442 األربعاء



 
 

 
 

 اململكة العربية السعودية

 جامعة امللك سعود
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 1 44 أمل سعود العنزي  13 65603 االرشاد املنهي 244 نفس 1:30 – 2:30 هـ11/8/1442 األربعاء

 G 64 عواطف الشمري  4       58102 القضايا املعاصرة في التربية الخاصة خاص 440 2 -1 هـ11/8/1442 األربعاء

 1 46 الوهيب نعيمة 9 60972 العلمي البحث مهارات 395 نفس 9 - 8 هـ12/8/1442 الخميس

 1 47 الشريف افنان 9 64489 الدوائي النفس علم 279 نفس 9  - 8 هـ12/8/1442 الخميس

 1 51+49 املحيميد نوره 33 55197 النفس علم في االحصاء 241 نفس 9 - 8 هـ12/8/1442 الخميس

 1  77 غزالن العتيبي 12 61909 قضاء وطرق اإلثباتفقه ال سلم 453 9 - 8 هـ12/8/1442 الخميس

سلم137 9 - 8 هـ12/8/1442 الخميس 1فقه عبادات    1  88+87 .نورة العمر 41 51634 

سلم 100 10-8 هـ12/8/1442 الخميس  1  70/71 مرفت كامل 27 39314 دراسات في السيرة النبوية 

 1 48 الضويحي سعد اسرار 4 61126 التربوي  النفس علم 222 نفس 10  – 9 هـ12/8/1442 الخميس

 1 45 الشريف افنان 21 60982 لدوائيا النفس علم 467 نفس 10 -  11 هـ12/8/1442 الخميس

 1 أ 8 سميحة بن سويدان 13 56253 تعلم وتعليم املهارات اللغوية روض290 11-10 هـ12/8/1442 الخميس

 2  76/77 ماجدة باجابر 39 41918 قضايا معاصرة سلم 108 12-10 هـ12/8/1442 الخميس

 G 66 اريج املطيري  1       65327 مقدمة في البرامج التربوية الفردية خاص 325 12-11 هـ12/8/1442 الخميس

 1  92 ابتهاج الشعالن 6 62314 2أصول االيمان  سلم 365 12-11 هـ12/8/1442 الخميس

 1  79 هيلة املهيدب 16 58449 1أصول االيمان  سلم221 12-11 هـ12/8/1442 الخميس

 G 59 عواطف الشمري  2      56909 الكفايات املهنية ملعلمي التربية الخاصة خاص 335 2-1 هـ12/8/1442 الخميس

 1 49+51 عنود الطيار 28     28 60980 التراث النفس ي عند املسلمين نفس  468 1:30 – 2:30 هـ12/8/1442 الخميس

 1  88/87/84 نورة الرقيب 54 62828 حقوق االنسان سلم 105 3-1 هـ12/8/1442 الخميس

 1  92/ 90 هاجر الشمالن 40 65554 حقوق االنسان سلم 105 3-1 هـ12/8/1442 الخميس
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