
  
)طالبات( للفصل الدراسي األول من العام   هكتوراجدول االختبارات النهائية لمرحلتي الماجستير والد

 1442ي الجامع
 وحدة الدراسات العليا، والبحث العلمي بكلية التربيةاعداد: 

   G + lg:ينالدور ي فملحوظة:  جميع قاعات االختبار 
 القسم القاعة اسم استاذ المقرر  عدد الطالبات  الشعبة  المقرر رمز المقرر  الفترة التاريخ  اليوم

 االسبوع األول 

 االحد 

 5 48069 نية آالقراءات القر قرأ  511 10-8 28/4/1442 األحد 
د.عبدالرحمن مقبل  

 الشمري 
47 lg ية آن الدراسات القر 

 14 48362 مشكل التفسير  قرأ  537 12.30-10.30 28/4/1442 األحد 
د.محسن حامد  

 المطيري 
49 lg ية آن الدراسات القر 

ناصر القطامي  د.هيا 5 65722 تخريج الحديث  سلم  537 11.30-8 28/4/1442 األحد   ية آن الدراسات القر lg 69معمل  

 12 57056 ن اأساليب البيان في القر قرأ  564 12.30-10.30 28/4/1442 االحد 
معاضه   د.عبدالرحمن

 الشهري 
48 lg ية آن الدراسات القر 

 سلم  543 10-8 28/4/1442 االحد 
الفلسفة اليونانية في ضوء  

 اإلسالم
 الدراسات اإلسالمية  26 د. سعود آل سعود  5 48444

 الدراسات اإلسالمية  26 د. منيرة العقال  3 48460 موقف اإلسالم من التصوف  سلم  546 10-8 28/4/1442 االحد 

( 1أصول الفقه المقارن ) سلم  524 10-8 28/4/1442 األحد   الدراسات اإلسالمية  28 د.فاطمة البطاح  7 48230 

 الدراسات اإلسالمية  28 د.بندر العنزي  8 48779 ( 3الفقه المقارن )أصول  سلم  591 10-8 28/4/1442 االحد 



 (2)مبنى 1442الول الفصل الدراس ي ا كلية التربيةبالنهائية  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

 د. هيا القطامي  8 57053 تخريج الحديث  سلم  572 10-8 28/4/1442 االحد 
 معمل

65 LG 
 الدراسات اإلسالمية 

 الدراسات اإلسالمية  29 د. نعمات الجعفري  5 56622 علل الحديث  سلم  597 10-8 28/4/1442 االحد 

 علم النفس  16 د. السيد أبو الهاشم  6 63612 اإلحصاء التربوي متقدم نفس  606 10-8 28/4/1442 االحد 

 إدارة تربوية  ( lg) 62+61 د.حصة العريفي 31 65644+52976 التخطيط التربوي/ متقدم  / أدت 535 10 - 8 28/4/1442 االحد 

 إدارة تربوية  lg 4 د.سارة المنقاش  4 49629 اتخاذ القرارات  /أدت 623 10 - 8 28/4/1442 االحد 

 علم النفس  12 د. سامية بكري  3 48012 إحصاء نفسي متقدم  نفس  505 12.30-10.30 28/4/1442 االحد 

 علم النفس  8 د. جواهر الزيد 6 57536 مناهج البحث نفس  609 12.30-10.30 28/4/1442 االحد 

 نفس  645 12.30-10.30 28/4/1442 االحد 
نظريات وأساليب تكوين  

 وتغيير االتجاهات
 علم النفس  10 د. حمود الشريف  8 52919

 علم النفس  7 د. وفاء نصار  12 56688 دراسات عملية وتطبيقاتها  نفس  599 12.30-10.30 28/4/1442 االحد 

 علم النفس  29 د. سامية بكري  15 49224 مناهج البحث نفس  603 3-1 28/4/1442 االحد 

 علم النفس  27 د. محمد القضاة  14 63651 مناهج البحث نفس  603 3-1 28/4/1442 االحد 

   20 الجشعم  د.هنادي 14 47898 النمو والتعليم في الطفولة  روض  501 12:30_10:30 28/4/1442 االحد 
 طفولة مبكرة 

   24 ريم السعيدأ.  11 60161 النمو والتعليم في الطفولة  روض  501 12:30_10:30 28/4/1442 االحد 

 12:30_10:30 28/4/1442 االحد 

 بناء المناهج  نهج 615
57397 

 1 
 16 +4 د.لبنى الشمراني 

المناهج وطرق  
 التدريس

 19 51622 تطوير المناهج نهج 525
 Lg 47 د. ريم العبيكان  8 51826 التدريس في التعليم العالي  نهج 630

 12:30_10:30 28/4/1442 االحد 

 4 52220 سوسيولوجية  العلوم  نهج 645

 د. نضال األحمد 
  72 مركز التميز

 نهج 5431 الدور االول 
مقدمة في تاريخ وطبيعة  

 العلم
61847 8 

 د.اسماء القحيز  19 47882 اسس المناهج نهج 500 12:30_10:30 28/4/1442 االحد 
 

26 
 



 (2)مبنى 1442الول الفصل الدراس ي ا كلية التربيةبالنهائية  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

47883 
 الفايز د.اسماء  19 

 
27 

 د.رفيف حكيم 21 47885
 

6+9 

 د.سميره الزهراني 20 57626
 

25  +21 

 د.اسماء الفايز 21 60280
 

30  +29 

 اسس المناهج نهج 500 12:30_10:30 28/4/1442 االحد 

56850 
 د. ايمان المريعي  22 

 
14-15    

 د.اشواق السحيم  24 59061
31-32 

 

   34-33 د.ايمان الصحن  21 60279

 نهج 5141 4-1 28/4/1442 االحد 
تقويم مناهج العلوم الشرعية  

 في التعليم العام 
 lg 49 د.اسماء القحيز  14 48132

 نهج 521 4-1 28/4/1442 االحد 
اساليب تدريس العلوم  
 الشرعيه عند المسلمين 

 lg 48 د.سميره الزهراني 7 48210

 االثنين 

 الدراسات اإلسالمية  26 د. لطيفة المعيوف  5 49055 المنطق اليوناني  سلم  603 10-8 29/4/1442 االثنين 

 االثنين 
 9 49093 السياسة الشرعية  سلم  625 8-10 29/4/1442

أ.د.عبد العزيز  
 الضويحي 

 الدراسات اإلسالمية  26

 9 58423 مختلف الحديث ومشكله  سلم  634 10-8 29/4/1442 االثنين 
أ.د. عبدالمحسن  

 التخيفي
 الدراسات اإلسالمية  27

 5 57294 كتابة المصاحف  قرا  602 12.30-10.30 29/4/1442 االثنين 
د.مساعد سليمان 

 الطيار 
 ية آن الدراسات القر 15

 
 

 روض  534 10.30-12.30 29/4/1442
برامج اعداد معلمة رياض  

 االطفال وتدريبها
 طفولة مبكرة    30 هنادي العثماند.  14 48334



 (2)مبنى 1442الول الفصل الدراس ي ا كلية التربيةبالنهائية  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

 االثنين 
 روض  560

قراءؤات متقدمة في  
الطفولة المبكرة باللغة  

 االنجليزية
 غاده السدراني  1 65427

 نفس  602 3-1 29/4/1442 االثنين 
إحصاء نفسي متقدم  

 ( 2وتطبيقاته )
 علم النفس  29 د. جواهر الزيد 13 49223

 نفس  602 3-1 29/4/1442 االثنين 
إحصاء نفسي متقدم  

 ( 2وتطبيقاته )
 علم النفس  28 د. السيد أبو الهاشم  11 63650

 نفس  602 3-1 29/4/1442 االثنين 
إحصاء نفسي متقدم  

 ( 2وتطبيقاته )
 علم النفس  27 د. سامية بكري  12 53404

 12,30-10,30 29/4/1442 االثنين 
 المنهج االسالمي في التربيه نهج 530

   16 د.عبدالمحسن السيف  14 52015
المناهج وطرق  

 التدريس

 الثالثاء 

 علم النفس  21 د. محمد القضاة  1 56713 دراسات نفسية في الموهبة  نفس  675 10-8 30/4/1442 الثالثاء 

نفس  502 12.30-10.30 30/4/1442 الثالثاء   علم النفس  29 د. ايمان الرواف  16 47943 طرق بحث تربوي  

نفس  502 12.30-10.30 30/4/1442 الثالثاء   علم النفس  28 د. رجاء مريم  15 47944 طرق بحث تربوي  

نفس  502 12.30-10.30 30/4/1442 الثالثاء   علم النفس  32 د. عفاف المحمدي  15 47945 طرق بحث تربوي  

نفس  502 12.30-10.30 30/4/1442 الثالثاء   علم النفس  25 د. ايمان السيد  15 49207 طرق بحث تربوي  

نفس  502 12.30-10.30 30/4/1442 الثالثاء   علم النفس  30 د. عبدهللا الزهراني 16 55404 طرق بحث تربوي  

نفس  502 12.30-10.30 30/4/1442 الثالثاء   علم النفس  26 د. ايمان السيد  18 56663 طرق بحث تربوي  

نفس  502 12.30-10.30 30/4/1442 الثالثاء   علم النفس  20 د. سمية النجاشي  15 56664 طرق بحث تربوي  

نفس  502 12.30-10.30 30/4/1442 الثالثاء   علم النفس  27 د. فهد الدليم  15 56665 طرق بحث تربوي  

نفس  502 12.30-10.30 30/4/1442 الثالثاء   علم النفس  9 د. فهدة الحسينان 15 56671 طرق بحث تربوي  

نفس  502 12.30-10.30 30/4/1442 الثالثاء   علم النفس  6 د. محمد عسيري  15 63611 طرق بحث تربوي  

نفس  502 12.30-10.30 30/4/1442 الثالثاء   علم النفس  7 د. ربى عبدالمطلوب  15 64432 طرق بحث تربوي  

نفس  655 12.30-10.30 30/4/1442 الثالثاء   
الدراسة النفسية للتوظيف  

 العاملين واألداء وتدريب 
 علم النفس  14 د. عادل عبد الجبار 8 53059

 إدارة تربوية  lg 62 د. نوف بن جمعه  3 49633 ادارة شؤون الطالب  ادت  633 12.30-10.30 30/4/1442 الثالثاء 



 (2)مبنى 1442الول الفصل الدراس ي ا كلية التربيةبالنهائية  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

 

/أدت 533 12.30-10.30 30/4/1442 الثالثاء   
سياسة التعليم وإدارته في  

 المملكة
 إدارة تربوية  ( lg)  67 د.خولةالمفيز  1 64088

/أدت 503 12.30-10.30 30/4/1442 الثالثاء   
االتجاهات التربوية  

 المعاصرة 
 إدارة تربوية  ( lg) 61+59 د.نوف بن جمعة  23 47955

/أدت 622 12.30-10.30 30/4/1442 الثالثاء   إدارة تربوية  ( lg)  66 د.حصة العريفي 4 49628 إدارة التعليم العام  

 االربعاء 

 األربعاء
 7 48092 رسم المصحف وضبطه  قرأ  512 8-10 1/5/1442

د.خلود عبدالعزيز  
 المشعل 

 الدراسات القرىنية 25

 األربعاء
 6 53251 مصادر الدراسات القرآنية  قرأ  443 8-10 1/5/1442

د.محسن حامد  
 المطيري 

 ية آن الدراسات القر 14

 الدراسات اإلسالمية  26 د. جلوس القحطاني  5 48456 اإلسالم األخالق في  545سلم  10-8 1/5/1442 االربعاء

 الدراسات اإلسالمية  26 د.علي الخضيري  6 48182 ( 1فقه المعامالت المقارن)  سلم  520 10-8 1/5/1442 االربعاء

 االربعاء
 سلم  580 8-10 1/5/1442

عقيدة أهل السنة والجماعة  
(2 ) 

 الدراسات اإلسالمية  27 أ.د. أسماء السويلم  3 48713

 الدراسات اإلسالمية  27 د.حواء العبدهللا  8 48615 تفسير آيات األحكام سلم  566 10-8 1/5/1442 االربعاء

 الدراسات اإلسالمية  28 د. نعمات الجعفري  8 53387 ( 1مصطلح الحديث ) سلم  570 10-8 1/5/1442 االربعاء

 تربية فنية  12 د. تهاني العريفي  8 59655 الفن وعلم الجمال فلسفة  ترف  504 10-8 1/5/1442 االربعاء

 تربية فنية  12 د. تهاني العريفي  9 52956 فلسفة الفن وعلم الجمال  ترف  504 10-8 1/5/1442 االربعاء

 األربعاء
 10 55409 أصول التفسير  قرأ  536 10.30-12.30 1/5/1442

عمر عبدالعزيز 
 الدهيشي

 ية آن الدراسات القر 6

 األربعاء
 9 55409 أصول التفسير  قرأ  536 10.30-12.30 1/5/1442

عمر عبدالعزيز 
 الدهيشي

 ية آن الدراسات القر 10

 ية آن الدراسات القر 9 د.أحمد عبدهللا آل عقيل  12 57055 التفسير الموضوعي  قرأ  563 12.30-10.30 1/5/1442 االربعاء

 
 
 

 
1/5/1442 

 
 
 

 ترب  500
االصول الفلسفية  
 واالجتماعية للتربية 

   30 د. نوال الجعد  16 47872

   31 د. نوره القحطاني  14 50320 سياسات تربوية 

   32 د. الهام االحمري  16   51566



 (2)مبنى 1442الول الفصل الدراس ي ا كلية التربيةبالنهائية  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

 12.30-10.30 االربعاء
 
 
 
 

   33 د. ابتسام العوده  15 51955

   34 د. امل الكليب  15 62037

   29 د. وفاء السالم  16 62038

 
 

 االربعاء

 
1/5/1442 

 
10.30-12.3 

   20 د.عبير العرفج  4 49122 االشراف التربوي   نهج 605
المناهج وطرق  

 التدريس

 الخميس 

 ية آن الدراسات القر 15 د.عبدالسالم الجار هللا  5 57278 تفسير آيات األحكام قرأ  605 12.30-10.30 2/5/1442 الخميس 

 الدراسات اإلسالمية  21 د. عبدهللا العنقري  5 49053 عقيدة أهل السنة والجماعة  سلم  601 10-8 2/5/1442 الخميس 

 الدراسات اإلسالمية  25 أ.د. سلطان الطبيشي 9 49084 مناهج شراح الحديث  سلم  615 10-8 2/5/1442 الخميس 

 الدراسات اإلسالمية  27 أ.د.محمد المقرن  9 49085 األشباه والنظائر  سلم  621 10-8 2/5/1442 الخميس 

 تربية فنية  6 د.نورة الجماز  8 57218 الرسم والتصوير التشكيلي  ترف  505 11-8 2/5/1442 الخميس 

 اعمال الطباعة  ترف  513 11-8 2/5/1442 الخميس 
48099 10 

 تربية فنية  7 د. نهى الشنيفي
59664 9 

 تربية فنية  8 د. مها السديري  7 52957 الرسم والتصوير التشكيلي  ترف  505 11-8 2/5/1442 الخميس 

 تربية فنية  9 د. تهاني العريفي  3 59676 التصميم واالعالن ترف  510 11-8 2/5/1442 الخميس 

 النفس علم  26 د. عيد الحربي 19 47972 اإلحصاء التربوي  نفس  503 12.30-10.30 2/5/1442 الخميس 

 علم النفس  24 د. عيد الحربي 16 63645 اإلحصاء التربوي  نفس  503 12.30-10.30 2/5/1442 الخميس 

 /أدت 603 12.30-10.30 2/5/1442 الخميس 
تصميم وبناء البحوث  

 التربوية
 إدارة تربوية  ( lg)59 د.لينا الخليوي  8 49736

 روض  552 12.30-10.30 2/5/1442 الخميس 
بيئة متعددة  تربية الطفل في 

 الثقافات 
 طفولة مبكرة    30 د. غادة الموسى  12 48502

 علم النفس  27 د. جواهر الزيد 4 59951 إحصاء متقدم نفس  506 3-1 2/5/1442 الخميس 

 نفس  516 3-1 2/5/1442 الخميس 
دراسات متقدمة في  

 نظريات التعلم 
 علم النفس  26 د. عفاف المحمدي  18 56167

 نفس  516 3-1 2/5/1442 الخميس 
دراسات متقدمة في  

 نظريات التعلم 
 علم النفس  25 د. عفاف المحمدي  20 56168



 (2)مبنى 1442الول الفصل الدراس ي ا كلية التربيةبالنهائية  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

 التعليم المدمج  وسل  502 12,30-10,30 2/5/1442 الخميس 

53071 7 
 14 د.محمد الحجيالن 

وسائل وتكنولوجيا  
 التعليم 

63295 9 

47952 8 

 د.خوله الدويش 
12 

47953 8 

60786 8 10 

 االسبوع الثاني 

 األحد 

 الدراسات اإلسالمية  lg 59 د. بدرية الفوزان  5 48416 ( 1قضايا كالمية ) سلم  541 10-8 5/5/1442 االحد 

 الدراسات اإلسالمية  16 د.محمد اليمني  8 48222 العالقات الدولية  سلم  523 10-8 5/5/1442 االحد 

 الدراسات اإلسالمية  20 أ.د.نذيرأوهاب  6 48240 الدراسات النصية  سلم  525 10-8 5/5/1442 االحد 

 الدراسات اإلسالمية  20 د. تيسير أبو حيمد  5 56621 تحقيق النصوص  سلم  573 10-8 5/5/1442 االحد 

 الدراسات اإلسالمية  21 د. لطيفة المعيوف  3 48759 االتجاهات الباطنية  سلم  587 10-8 5/5/1442 االحد 

 الدراسات اإلسالمية  12 أ.د. عادل الزرقي  8 53388 ( 1الجرح والتعديل ) سلم  571 10-8 5/5/1442 االحد 

 11 48155 منهج البحث العلمي  قرأ  517 10-8 5/5/1442 االحد 
د.عادل عبدالعزيز 

 الجليفي
 ية آن الدراسات القر 26

 5/5/1442 االحد 
8-10 

التربية الفنية  أصول  ترف  503
 ونظرياتها

 تربية فنية  14 د. نورة الجماز  3 57217

 ترف  503 10-8 5/5/1442 االحد 
أصول التربية الفنية  

 ونظرياتها
 تربية فنية  14 د. نورة الجماز  6 59654

 ترف  503 10-8 5/5/1442 االحد 
أصول التربية الفنية  

 ونظرياتها
 تربية فنية  10 د. مها الخضير  8 52955

 تربية فنية  10 د. سحر خليل  3 59675 العملية االبتكارية ترف  507 10-8 5/5/1442 االحد 

 ترف  511 12.30-10.30 5/5/1442 االحد 
دراسات وبحوث في التربية  

 الفنية
 تربية فنية  4 د. شذا االصقة  12 48059

 ترف  511 12.30-10.30 5/5/1442 االحد 
دراسات وبحوث في التربية  

 الفنية
 تربية فنية  4 د. شذا االصقة  8 59660

 /أدت 621 12.30-10.30 5/5/1442 األحد 
االتجاهات الحديثة في  

 اإلشراف التربوي 
 إدارة تربوية  ( lg)  67 د.مها العمود  4 49627



 (2)مبنى 1442الول الفصل الدراس ي ا كلية التربيةبالنهائية  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

 روض  557 12.30-10.30 5/5/1442 األحد 
علم نفس االطفال ذوي  

 االحتياجات الخاصة 
 طفولة مبكرة    9 د. امل الداوود  12 53634

 ترب  550 12.30-10.30 5/5/1442 األحد 
اصزل التربية االسالمية  

 متقدم
 سياسات تربوية    7+  6 د. الهام االحمري  23 48468

 ترب  557 12.30-10.30 5/5/1442 األحد 
نظم التعليم في دول الخليج  

 العربية
 سياسات تربوية    8 د. امل الكليب  16 48546

 سياسات تربوية    15 د. هيفاء المبيريك 8 48754 تعليم الكبار المقارن ترب  587 12.30-10.30 5/5/1442 االحد 

 ية آن الدراسات القر 4 د.كامل سعود العنزي  14 48296 ( 3القراءات القرآنية) قرأ  531 12.30-10.30 5/5/1442 االحد 

 ية آن الدراسات القر 27 د.تغريد علي األحمري  12 57054 إعجاز القرآن  قرأ  562 12.30-10.30 5/5/1442 االحد 

 علم النفس  33 د. سمية النجاشي  3 65195 مناهج البحث التربوي  نفس  501 12.30-10.30 5/5/1442 االحد 

 نفس  548 12.30-10.30 5/5/1442 االحد 
ثقافة المجتمع  

 واالضطرابات النفسية 
 علم النفس  33 د. فهد الدليم  1 59957

 علم النفس  33 د. احمد غرايبة  6 63613 مناهج البحث التربوي  نفس  607 12.30-10.30 5/5/1442 االحد 

 خاص  510 12.30-10.30 5/5/1442 االحد 
توجهات حديثة في التربية  

 الخاصة 
 تربية خاصة  24 د. نوف الطويل   15   48046

 5/5/1442 االحد 
10.30-12.30 

التربية  توجهات حديثة في  خاص  510
 الخاصة 

63626 
12 

 د . عهود الرشيد 
25 

 تربية خاصة 

 5/5/1442 االحد 
10.30-12.30 

دراسات وأبحاث في مجال   خاص  534
 صعوبات التعلم 

61303 
1 

 د. عهود الرشيد 
25 

 تربية خاصة 

 5/5/1442 االحد 
10.30-12.30 

توجهات حديثة في التربية   خاص  510
 الخاصة 

52862 
15 

العبداند. عبير   
20 

 تربية خاصة 

 5/5/1442 االحد 
10.30-12.30 

توجهات حديثة في التربية   خاص  510
 الخاصة 

57897 
10 

 تربية خاصة  48lg د. عهود سفر  

 5/5/1442 االحد 
10.30-12.30 

توجهات حديثة في التربية   خاص  510
 الخاصة 

57899 
9 

 تربية خاصة  lg 49 د. عهود سفر  

 5/5/1442 االحد 
10.30-12.30 

دراسات وأبحاث في مجال   خاص  532
 اإلعاقة السمعية 

48305 
12 

 د. هديل العواد 
29 

 تربية خاصة 

 5/5/1442 االحد 
10.30-12.30 

دراسات وأبحاث في مجال   خاص  534
 صعوبات التعلم 

 تربية خاصة  28 د. نوف الطويل  17 48333



 (2)مبنى 1442الول الفصل الدراس ي ا كلية التربيةبالنهائية  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

 5/5/1442 االحد 
10.30-12.30 

وأبحاث في مجال  دراسات  خاص  535
 صعوبات التعلم 

 تربية خاصة  30 د. نورة الطويل  14 48341

 5/5/1442 االحد 
10.30-12.30 

دراسات وأبحاث في مجال   خاص  535
 صعوبات التعلم 

 تربية خاصة  16 د. عبير الحربي 6 61308

 5/5/1442 االحد 
10.30-12.30 

دراسات وأبحاث في   خاص  541
 اإلعاقة الفكرية 

 تربية خاصة  31 د. ريم الرصيص  9 61313

 5/5/1442 االحد 
10.30-12.30 

دراسات وأبحاث في   خاص  541
 اإلعاقة الفكرية 

46131  تربية خاصة  31 د. نعيمة الحسن  6 

 تربية خاصة  26 د. نوف الزرير  9 49606 أصول التربية الخاصة  خاص  601 12.30-10.30 5/5/1442 االحد 

 تربية خاصة  26 د. نوف الزرير  10 57933 أصول التربية الخاصة  خاص  601 12.30-10.30 5/5/1442 االحد 

 تربية خاصة  10 د. مها الشيحه  6 49753 كتابة البحوث والنشر  خاص  607 12.30-10.30 5/5/1442 االحد 

 تربية خاصة  10 د. مها الشيحه  6 52967 كتابة البحوث والنشر  خاص  607 12.30-10.30 5/5/1442 االحد 

 تربية خاصة  14 د. اماني السلمان 9 61481 كتابة البحوث والنشر  خاص  607 12.30-10.30 5/5/1442 االحد 

 الحاسب االلي في التعليم وسل  506 12,30-10,30 5/5/144210 االحد 

48024 

53072 

9 
9 

 د.نوره العيسى 

32 

وسائل وتكنولوجيا  
 التعليم 

60798 

53560 

6 
 
10 

34 

 47lg د.داليا اليحيى  8 63297

 االحد 
5/5/144210 

 
 وسل  570 1-3

نشر وتبني االبتكارات في  
 تقنية التعليم 

49604 10 
 د.منال المهنا 

30   
وسائل وتكنولوجيا  

   31 10 57649 التعليم 

 32 د.مريم السيف  10 48642

 
 
 12,30-10,30 5/5/144210 االحد 

 نهج 570
 

تطبيقات الحاسب االلي في  
 التعليم 

48640 
 
5 

 
 د.حياة العجالن

62 lg 
المناهج وطرق  

 التدريس

 د. سوزان حج عمر  8 61823 بناء مناهج العلوم وتحليلها نهج 547



 (2)مبنى 1442الول الفصل الدراس ي ا كلية التربيةبالنهائية  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

 نهج 550 12,30-10,30 5/5/144210 االحد 
نظريات وتطبيقات في  

 تدريس الرياضيات 
 Lg 59 د. سمر الشلهوب  5 48478

 نهج 572 12,30-10,30 5/5/144210 االحد 
تطبيقات الحاسب واالنترنت  

 في التعليم
   37 د.الهام السعدون  20 48663

المناهج وطرق  
 التدريس

 12,30-10,30 5/5/144210 االحد 

 نهج 5151
بحوث ومستحدثات في  
المناهج وطرق تدريس  

 العلوم الشرعيه 
 lg 64 د.طالل المعجل  7 49066

وطرق  المناهج 
 نهج 606 التدريس

قضايا ومشكالت في  
 المناهج 

57634 8 
 

 د.رفيف حكيم
66lg 

 21 د.عبدهللا العجاجي  4 60490 منهج التربيه الوطنية  نهج 637

 االثنين 

 تربوية إدارة  ( lg)59 د.هيفاء السحيم  8 49625 تحليل النظم التعليمية /أدت 601 12.30-10.30 6/5/1442 االثنين 

 7 أ.د. بدر العتيبي 8 49613 تحليل النظم التعليمية ترب  601 12.30-10.30 6/5/1442 االثنين 

 ترب  651 12.30-10.30 6/5/1442 االثنين  سياسات تربوية 
التعليم الثانوي :بنيته  

 وتجديداته
   8 د. عبدهللا المقرن  8 49616

 ترب  674 12.30-10.30 6/5/1442 االثنين 
مؤسسات المجتمع في  دور 

 تعليم الكبار 
  9 د. هيفاء المبيريك 8 49622

 ية آن الدراسات القر 28 د.عيسى ناصر الدريبي 5 57315 التفسير التحليلي قرأ  603 12.30-10.30 6/5/1442 االثنين 

 النفس علم  6 د. منيرة السميح  10 56701 علم النفس الكبار  نفس  540 12.30-10.30 6/5/1442 االثنين 

 نفس  687 12.30-10.30 6/5/1442 االثنين 
استراتيجيات إدارة السلوك  

 الصفي
 علم النفس  6 د. وفاء نصار  1 59952

 الدراسات اإلسالمية  27 د. هند العصيمي  5 49059 مناهج وآراء كالمية  سلم  605 10-8 6/5/1442 االثنين 

 سلم  619 10-8 6/5/1442 االثنين 
دراسة نقدية لكتب  

 الموضوعات 
 الدراسات اإلسالمية  27 أ.د. محمد التركي 9 56624

 الدراسات اإلسالمية  26 أ.د.صالح الفوزان  10 49089 مناهج االجتهاد في الفقه  سلم  623 10-8 6/5/1442 االثنين 

 تربية فنية  14 د. سحر خليل  8 57255دراسات معاصرة في علم   ترف  609 12.50 -10.30 6/5/1442 االثنين 



 (2)مبنى 1442الول الفصل الدراس ي ا كلية التربيةبالنهائية  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

 الجمال 

 ترف  601 12.50 -10.30 6/5/1442 االثنين 
نظريات معاصرة في  

 التربية الفنية
 تربية فنية  15 د. مسعودة قربان 6 64204

 12.30-10.30 6/5/1442 االثنين 

 نهج 607
 

 المنهج وتنمية التفكير 
 

49123 
 

4 
 

 د.لبنى الشمراني 
 

10   
المناهج وطرق  

 التدريس
 د. بتول السعدون 4 48013 المناهج تقويم  نهج 505

 نهج 555
الحاسب االلي وتعليم  

 الرياضيات
 د. سمر الشلهوب  3 48532

 12.30-10.30 6/5/1442 االثنين 
 نهج 661

 
 نهج 575

قراءات في مناهج وطرق  
 تدريس العلوم الشرعيه 

تصميم وتطوير البرامج  
 التعليميه 

61320 
 

48684 
 

6 
 
 
9 

 المعجل  د.طالل
 

 د.اسواق السحيم 
25   

المناهج وطرق  
 التدريس

 الثالثاء 

 /أدت 624 12.30-10.30 7/5/1442 الثالثاء 
تصميم البرامج التدريبية 

 وإداراتها
 إدارة تربوية  ( lg)  67 د.هيفاء السحيم  4 49630

 علم نفس اللعب متقدم  روض   512 12.30-10.30 7/5/1442 الثالثاء 
48084 11 

 منيرة المنصور د. 
30   

 طفولة مبكرة 
60162 14 31   

 نفس  601 12.30-10.30 7/5/1442 الثالثاء 
االتجاهات الفكرية  

 والمعاصرة لعلم النفس 
 علم النفس  20 د. عبدالعزيز بن حسين 4 59950

 علم النفس  14 د. إبراهيم النقيثان  12 59961 ( 1علم النفس الغير عاديين) نفس  530 12.30-10.30 7/5/1442 الثالثاء 

 نفس  678 12.30-10.30 7/5/1442 الثالثاء 
التطبيقات التربوية لنظريات  

 التعلم
 علم النفس  20 د. عفاف المحمدي  1 56712

 خاص  515 12.30-10.30 7/5/1442 الثالثاء 
أساليب قياس وتشخيص  
 االضطرابات السلوكية 

 تربية خاصة  34 د. نورة الطويل  15 48133

 خاص  515 12.30-10.30 7/5/1442 الثالثاء 
أساليب قياس وتشخيص  
 االضطرابات السلوكية 

 تربية خاصة  29 د. عبير الحربي 11 57918

 خاص  521 12.30-10.30 7/5/1442 الثالثاء 
أساليب قياس وتشخيص  

 اإلعاقة الفكرية 
 تربية خاصة  7 د. نورة الدوسري  15 57903

 تربية خاصة  24 د. نعيمة الحسن  10 57905أساليب قياس وتشخيص   خاص  521 12.30-10.30 7/5/1442 الثالثاء 



 (2)مبنى 1442الول الفصل الدراس ي ا كلية التربيةبالنهائية  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

 اإلعاقة الفكرية 

 تربية خاصة  21 د. عبير العبدان 3 61343 الخدمات والبرامج االنتقالية  خاص  565 12.30-10.30 7/5/1442 الثالثاء 

 تربية خاصة  6 د. هيفاء السياري  17 48600 الخدمات والبرامج االنتقالية  خاص  565 12.30-10.30 7/5/1442 الثالثاء 

 تربية خاصة  28 د. ريم الرصيص  7 57922 الخدمات والبرامج االنتقالية  خاص  565 12.30-10.30 7/5/1442 الثالثاء 

 تربية خاصة  8 د. هيفاء السياري  15 57923 الخدمات والبرامج االنتقالية  خاص  565 12.30-10.30 7/5/1442 الثالثاء 

 تربية خاصة  25 د. عهود سفر  8 61344 الخدمات والبرامج االنتقالية  خاص  565 12.30-10.30 7/5/1442 الثالثاء 

 خاص  514 12.30-10.30 7/5/1442 الثالثاء 
أساليب قياس وتشخيص  

 صعوبات التعلم 
 تربية خاصة  26 القفاري  د .شيهانه  19 61264

 12.30-10.30 7/5/1442 الثالثاء 

 نهج 562
استخدام الحاسب االلي في  

 تدريس التربية الفنيه 
 يمد.رفيف حك 4 48587

59 LG 

المناهج وطرق  
 التدريس

 نهج 541
مناهج العلوم في المملكة  

 وطرق تدريسها 
 د. سوزان حج عمر  5 61849

  بتول السعدوند.  1 47949 الطرق العامة للتدريس  نهج 502

 االربعاء 

 إدارة تربوية  ( lg)  62+61 د.أريج الجهني  31 64727+48282 اإلدارة المدرسية  /أدت 531 10 – 8 8/5/1442 األربعاء

 ية آن الدراسات القر 16 د.عبير عبدهللا النعيم 6 55831 1)علوم القرآن ) قرأ  542 10 – 8 8/5/1442 األربعاء

 ية آن الدراسات القر 20 د.هيا حمدان الشمري  6 48109 مناهج التأليف في التجويد قرأ  513 10 – 8 8/5/1442 األربعاء

 الدراسات اإلسالمية  27 د.سارة بن سعيد  8 48250 النظم التشريعية  سلم  526 10 – 8 8/5/1442 األربعاء

 الدراسات اإلسالمية  27 السلمي  د.عمر 6 48197 القواعد الفقهية المقارن  سلم  521 10 – 8 8/5/1442 األربعاء

 الدراسات اإلسالمية  28 د. مضاوي البسام  3 57190 الفلسفة الحديثة والمعاصرة  سلم  586 10 – 8 8/5/1442 األربعاء

 سلم  586 10 – 8 8/5/1442 األربعاء
  الفلسفة الحديثة والمعاصرة 

 ) مناهج ( 
 اإلسالمية الدراسات  28 د. مضاوي البسام  6 48750

 سلم  593 10 – 8 8/5/1442 األربعاء
مناهج التصنيف عند 

 المحدثين 
 الدراسات اإلسالمية  26 د. فهد العسكر  5 56848

 الدراسات اإلسالمية  26 أ. د. حسن عبه جي  8 47901 منهج البحث سلم  501 10 – 8 8/5/1442 األربعاء



 (2)مبنى 1442الول الفصل الدراس ي ا كلية التربيةبالنهائية  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

 ترف  506 10-8 8/5/1442 األربعاء
االتجاهات المعاصرة في  

 التربية الفنية
 تربية فنية  4 د. مها الخضير  9 د48015

 ترف  506 10-8 8/5/1442 األربعاء
االتجاهات المعاصرة في  

 التربية الفنية
 تربية فنية  4 د. مها الخضير  9 57207

 ترف  506 10-8 8/5/1442 األربعاء
االتجاهات المعاصرة في  

 التربية الفنية
 تربية فنية  10 د. حنان العبيد 1 52395

 تربية فنية  10 د. خلود العبيكان  3 60330 تاريخ الفن المقارن ترف  508 10-8 8/5/1442 األربعاء

 تربية فنية  lg 49 د. اريج الحمود  9 48079 دراسات في فنون االطفال  ترف  512 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء

 تربية فنية  9 د. ثناء العضيبي  10 59661 دراسات في فنون االطفال  ترف  512 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء

 إدارة تربوية  ( lg)59 د.أريج الجهني  6 64087 نظريات اإلدارة التربوية  /أدت 534 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء

 إدارة تربوية  ( lg)  67 د.لينا الخليوي  3 49632 إدارة التعليم العالي  /أدت 632 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء

 روض  545 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء
تعليم االطفال مهارات  

 التفكير واالبتكار
 طفولة مبكرة    30 د. رجاء باحاذق  13 48455

   7+ 6 أ.د. فهد السلطان 23 48583 انثروبولوجيا التربية  ترب  562 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء
 سياسات تربوية 

 ترب  580 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء
التخطيط لبرامج التعليم 

 المستمر
 8 د. عبدالرحمن الشعيبي 12 48710

 14 48336 القراءات الشاذة وتوجيهها  قرأ  534 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء
د.خلود عبدالعزيز  

 المشعل 
 ية آن الدراسات القر 26

 قرأ  565 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء
اتجاهات التفسير في العصر  

 الحديث 
 ية آن الدراسات القر 20 د.عادل علي الشدي  12 57345

 خاص  620 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء
األسس التاريخية والنظرية  
 لرعاية ذوي اإلعاقة الفكرية 

 تربية خاصة  24 د. أسيل السحيباني 7 49609

 خاص  626 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء
البرامج واالستراتيجيات  
التدريسية لذوي اإلعاقة  

 الفكرية
 تربية خاصة  25 د. نورة الدوسري  6 49755

 خاص  630 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء
أصول مجال صعوبات  

 التعلم
 تربية خاصة  16 القفاري  د. شيهانه  3 49610

 خاص  636 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء
التدريس المبني على نتائج 
البحث العلمي في مجال  

 تربية خاصة  34 د. وداد أبا حسين  9 49756



 (2)مبنى 1442الول الفصل الدراس ي ا كلية التربيةبالنهائية  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

 صعوبات التعلم 

 خاص  640 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء
األصول التربوية والنظرية  
المتعلقة بالصم وضعاف  

 السمع
 تربية خاصة  29 د. عبير العبدان 5 49611

 خاص  646 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء
التعليم الشفهي للطالب  
 الصم وضعاف السمع 

 تربية خاصة  28 د. مريم تركستاني  3 49757

 خاص  650 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء

القضايا والتوجهات  
المعاصرة في مجال  

االضطرابات السلوكية  
 واالنفعالية

 تربية خاصة  12 د. ختام القحطاني 4 49752

 خاص  656 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء
التخطيط للبرامج في مجال  

االضطرابات السلوكية  
 واالنفعالية

 تربية خاصة  12 د. ختام القحطاني 3 52973

 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء

 منهج 608

 

اتجاهات وتطبيقات حديثه  

 في المناهج والتدريس 
 العرفج  د.عبير 7 49124

14 
المناهج وطرق  

 التدريس
 نهج 632

قراءات باللغه االنجليزيه  

 في الدراسات االجتماعي 
 د.عبدهللا العجاجي  4 57777

 نهج 641
مداخل في تعليم العلوم  

 وتعلمه
 د. عبدالعزيز العمر  4 49131

 12.30-10.30 8/5/1442 األربعاء

 نهج 527
 

 نهج 533
 

 نهج 551

 المرحلة المتوسطة منهج 
 

االتجاهات المعاصره في  
 تدريس المواد االجتماعية 

 مناهج الرياضيات

48264 
 
 

48325 
 

48497 

4 
 
3 

 
5 

 د.لبنى الشمراني 
 

 د.احمد الفقيه 
 

 د.احمد الرشيدي 

48 lg 
المناهج وطرق  

 التدريس

 نهج 582
طرق تدريس اللغة  
 االنجليزية المتقدمة 

 Lg 47 القرنيد. ريم   10 48730

 الخميس 



 (2)مبنى 1442الول الفصل الدراس ي ا كلية التربيةبالنهائية  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

 إدارة تربوية  ( lg)  61+59 هيفاء السحيم د. 24 48371 التدريب أثناء الخدمة  /أدت 539 10 – 8 9/5/1442 الخميس 

 سلم  540 10-8 9/5/1442 الخميس 
عقيدة أهل السنة والجماعة  

(1 ) 
 الدراسات اإلسالمية  28 د. هند العصيمي  5 48396

 الدراسات اإلسالمية  28 د.سارة بن سعيد  10 56880 التخريج عند األصوليين سلم  622 10-8 9/5/1442 الخميس 

 الدراسات اإلسالمية  27 أ.د. أسماء السويلم  5 55389 دراسات في األديان سلم  602 10-8 9/5/1442 الخميس 

 الدراسات اإلسالمية  lg 65 أ.د. وليد الرشودي  9 49719 علل الحديث  سلم  614 10-8 9/5/1442 الخميس 

 ترب  603 12.30-10.30 9/5/1442 الخميس 
ندوه في تصميم وبناء  

 البحوث التربوية 
   24 أ.د. مساعد النوح  8 53276

 ترب  652 12.30-10.30 9/5/1442 الخميس  سياسات تربوية 
نظم التعليم في البالد  

 االسالمية 
   7 د. نوره القحطاني  8 49617

 ترب  672 12.30-10.30 9/5/1442 الخميس 
اصول تعليم الكبار في  
 الحضارتين االسالمية 

   8 د. موسى الفيفي  8 49620

 آنية الدراسات القر 28 د.عادل علي الشدي  5 57308 تاريخ التفسير  قرأ  601 12.30-10.30 9/5/1442 الخميس 

 علم النفس  15 د. ساميه بكري  3 48682 النفسي)متقدم( القياس  نفس  575 12.30-10.30 9/5/1442 الخميس 

 نفس  551 12.30-10.30 9/5/1442 الخميس 
مهارات المقابلة في االرشاد  

 النفسي
 علم النفس  15 د. عفاف الكثيري  1 59958

 خاص  560 12.30-10.30 9/5/1442 الخميس 
إدارة وتنظيم برامج التربية  

 الخاصة 
 تربية خاصة  26 السياري د. هيفاء  18 48562

 خاص  560 12.30-10.30 9/5/1442 الخميس 
إدارة وتنظيم برامج التربية  

 الخاصة 
 تربية خاصة  6 د. أسيل السيحاني 15 48563

 خاص  560 12.30-10.30 9/5/1442 الخميس 
إدارة وتنظيم برامج التربية  

 الخاصة 
 تربية خاصة  9 د. أريج السالمة  6 52875

 خاص  560 12.30-10.30 9/5/1442 الخميس 
إدارة وتنظيم برامج التربية  

 الخاصة 
 تربية خاصة  27 د. أسيل السيحاني 15 61340

 ترف  602 12.30-10.30 9/5/1442 الخميس 
قراءات معاصرة في الفن  

 االسالمي
 تربية فنية  4 د. حنان العبيد 6 52387

 ترف  610 12.30-10.30 9/5/1442 الخميس 
التربية الفنية  قراءات في 

 باللغة االنجليزية 
 تربية فنية  4 د. حنان العبيد 8 57250



 (2)مبنى 1442الول الفصل الدراس ي ا كلية التربيةبالنهائية  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

 اصول تقنية التعليم وسل  504 12,30-10,30 9/5/1442 الخميس 

47995 
63296 

9 
9 

 د.مها الحربي
 

25 

وسائل تكنولوجيا  
 التعليم 

47996 
53070 

7 
 د.فوزيه الغامدي  9

12 

60812 10 10 

 األسبوع الثالث 

 األحد 

 الدراسات اإلسالمية  25 د. جلوس القحطاني  5 49720 منهج البحث سلم  501 10-8 12/5/1442 األحد 

 الدراسات اإلسالمية  25 د.هيثم الرومي  6 47899 منهج البحث سلم  501 10-8 12/5/1442 األحد 

 الدراسات اإلسالمية  20 د.تهاني المشعل  8 48259 فقه األسرة المقارن  سلم  527 10-8 12/5/1442 األحد 

 الدراسات اإلسالمية  21 د. بدرية الفوزان  3 48742 ( 2الملل والنحل ) سلم  585 10-8 12/5/1442 األحد 

 6 56623 المحدثين  مناهج سلم  598 10-8 12/5/1442 األحد 
أ.د. عبدالمحسن  

 التخيفي
 الدراسات اإلسالمية  24

 ية آن الدراسات القر 29 د.عبير عبدهللا النعيم 5 48148 علوم القرآن  قرأ  516 11-8 12/5/1442 األحد 

 ية آن الدراسات القر 29 د.وفاء عبدهللا الزعاقي  5 43252 ( 1أصول التفسير) قرأ  541 11-8 12/5/1442 األحد 

 تربية فنية  16 د. ريم العودان  8 57212 قراءات في التربية الفنية   ترف  501 10-8 12/5/1442 األحد 

 ترف  509 10-8 12/5/1442 األحد 
القياس والتقويم في التربية  

 الفنية
 تربية فنية  lg 62 د. شذا االصقه  5 60331

 تربية فنية  15 د. هيفاء الحديثي 3 52958 قراءات في التربية الفنية  ترف  501 10-8 12/5/1442 األحد 

 تربية فنية  15 د. ثناء العضيبي  5 59653 التربية الفنية قراءات في  ترف  501 10-8 12/5/1442 األحد 

 قرأ  533 12.30-10.30 12/5/1442 األحد 
دراسات بحثية في أصول  

 القراءات 
 ية آن الدراسات القر 14 د.محمود كابر عيسى  14 57993

 ية آن الدراسات القر 20 الحقبانيد.مشاعل سعد  13 57057 التفسير التحليلي قرأ  561 12.30-10.30 12/5/1442 األحد 

 سياسات تربوية    10 د. وفاء السالم  15 42520 االصول التاريخية للتربية ترب  554 12.30-10.30 12/5/1442 األحد 

 سياسات تربوية    12 د. موسى الفيفي  9 48724 ادارة برامج تعليم الكبار ترب  582 12.30-10.30 12/5/1442 األحد 

 تربية خاصة  34 د. عهود الرشيد  12 61322تصميم البحث وتطبيقاته في   خاص  520 12.30-10.30 12/5/1442 األحد 



 (2)مبنى 1442الول الفصل الدراس ي ا كلية التربيةبالنهائية  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

 التربية الخاصة 

 خاص  520 12.30-10.30 12/5/1442 األحد 
تصميم البحث وتطبيقاته في  

 التربية الخاصة 
 تربية خاصة  27 د. نوف الزرير  17 48179

 خاص  520 12.30-10.30 12/5/1442 األحد 
تصميم البحث وتطبيقاته في  

 التربية الخاصة 
 تربية خاصة  31 د . نورة  الطويل  15 48180

 خاص  520 12.30-10.30 12/5/1442 األحد 
تصميم البحث وتطبيقاته في  

 التربية الخاصة 
 تربية خاصة  28 د. عهود الرشيد  7 52874

 خاص  520 12.30-10.30 12/5/1442 األحد 
تصميم البحث وتطبيقاته في  

 التربية الخاصة 
 تربية خاصة  26 د. نوف الزرير  17 57920

 خاص  604 12.30-10.30 12/5/1442 األحد 
القوانين والتشريعات في  

 التربية الخاصة 
 تربية خاصة  6 د. نورة الكثيري  10 49607

 خاص  604 12.30-10.30 12/5/1442 األحد 
القوانين والتشريعات في  

 التربية الخاصة 
 تربية خاصة  7 د. أريج السالمة  9 57934

 خاص  608 12.30-10.30 12/5/1442 األحد 
البحث النوعي  في التربية  

 الخاصة 
 تربية خاصة  8 د. أماني السلمان 2 49754

 خاص  608 12.30-10.30 12/5/1442 األحد 
البحث النوعي  في التربية  

 الخاصة 
 تربية خاصة  8 د. أماني السلمان 8 52972

 خاص  608 12.30-10.30 12/5/1442 األحد 
البحث النوعي  في التربية  

 الخاصة 
 تربية خاصة  9 د. نعيمه الحسن  12 61493

 نهج 633 12.30-10.30 12/5/1442 األحد 
تفريد التعليم في الدراسات  

 االجتماعية
 21 د. احمد الفقيه  4 60479

وطرق  مناهج 
 التدريس

 االثنين 

 ية آن الدراسات القر 28 د.وفاء عبدهللا الزعاقي  5 57299 موضوعات في علوم القرآن  قرأ  604 12.30-10.30 13/5/1442 االثنين 

 الدراسات اإلسالمية  26 د. مرفت أسرة  5 49058 مناهج المستشرقين سلم  604 10-8 13/5/1442 االثنين 

 الدراسات اإلسالمية  26 أ.د. خالد الدريس  9 58422 الجرح والتعديل  سلم  637 10-8 13/5/1442 االثنين 

 الدراسات اإلسالمية  28 أ.د.عبدهللا السعيدي  10 49091 نظريات فقهية  سلم  624 10-8 13/5/1442 االثنين 

 الدراسات اإلسالمية  27 د. سلطان الحمدان  8 53390 دراسات في السيرة النبوية  سلم  575 10-8 13/5/1442 االثنين 

 سياسات تربوية    6 د. نوره القحطاني  14 51943 قضايا تربوية معاصرة  ترب  602 12.30-10.30 13/5/1442 االثنين 



 (2)مبنى 1442الول الفصل الدراس ي ا كلية التربيةبالنهائية  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

 سياسات تربوية    7 د. نوال الجعد  8 49618 التربية االخالقية  ترب  653 12.30-10.30 13/5/1442 االثنين 

نماذج التعليم المستمر   ترب  671 12.30-10.30 13/5/1442 االثنين 
 وتطبيقاته

 سياسات تربوية    9 د. هيفاء المبيريك   8 49619

الدراسة الثقافية المقارنة    نفس  524 12.30-10.30 13/5/1442 االثنين 
 للنمو

59960 12 
 د. محمد القضاة 

 علم النفس  8

 األربعاء 

   6 د. ابتسام العوده  16 48513 االصول االجتماعية للتربية ترب  553 12.30-10.30 15/5/1442 األربعاء
 سياسات تربوية 

   10 د.هيفاءالمبيريك  3 65346 تعليم الكبار_متقدم  ترب  581 12.30-10.30 15/5/1442 األربعاء

 الخميس 

 ترب  673 12.30-10.30 16/5/1442 الخميس 
تشريعات ومؤتمرات تعليم  

 الكبار
 سياسات تربوية    9 السعادات أ.د. خليل  9 56643

 ترف  611 12.30-10.30 16/5/1442 الخميس 
األسس النظرية للدعاية  

 واالعالن
 تربية فنية  6 د. مها السديري  8 57253

 

 

 

 

 

 

 

 

 


