
 

 هـ 3416 -3415لعام   األولجدول اختبارات اإلعداد العام النهائي للفصل الدراسي 
 

 تنبيه هام
 

اليسمحأليطالبةبدخوالالختباربعدمضينصفساعةمنبدءاالختباركمااليسمحلهابالخروج •

 .قبلمضينصفساعةمنبدءاالختبار

بةكماهومنصوصيجبابرازالبطاقةالجامعيةوعدمابرازهاُيعدمخالفةتأديبيةتستوجبالعقو •

 .عليهفيالئحةالتأديب

يمنعاستخدامالجوالأليسببداخلقاعةاالختباروفيحالةحدوثذلكُيعاملكحالةمنحاالتالغشالتي •

 تستدعيالعقوبةالمنصوصعليهابالئحةتأديبالطالب.

 إعداد/ وحدة االختبارات بكلية التربية
 



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 

 كلية اللغات و الترجمة

 4 /الثاني11 أ.هند البراهيم 55 14441 في اإلسالماألسرة  سلم311 31 - 8 هـ6/1/3416 األحد

 سلم311 31 - 8 هـ6/1/3416 األحد
 األسرة في اإلسالم

 4 / الثاني46-44 أ.بدور العتيبي 63 14444

 سلم311 31 - 8 هـ6/1/3416 األحد
 األسرة في اإلسالم

 4 /الثاني 41 -41 أ.نوره الرقيب 56 18633

 لمس311 31 - 8 هـ6/1/3416 األحد
 األسرة في اإلسالم

 4 / الثاني14 أ.أسماء عطيه 54 18631

 سلم311 31 - 8 هـ6/1/3416 األحد
 األسرة في اإلسالم

 4 / الثاني15 أ.العنود ال الشيخ 54 14444

 

 4 /الثاني 11 أ.االء الطيار 54 14483 النظام االقتصادي في االسالم سلم 311 31:11-31:1 هـ6/1/3416 األحد

 4 / الثاني15 أ.نوف ال الشيخ 54 14481 النظام االقتصادي في االسالم سلم 311 31:11-31:11 هـ6/1/3416 األحد

 4 /الثاني14 أ.ريشه العسيري 51 18635 النظام االقتصادي في االسالم سلم 311 31:11-31:11 هـ6/1/3416 األحد

 4 /الثاني 41 أ.نوف ال الشيخ 54 18636 االسالمالنظام االقتصادي في  سلم 311 31:11-31:11 هـ6/1/3416 األحد



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 األحد
 هـ6/1/3416

 4 /الثاني44 أ.ابتهاج الشعالن 51 18634 النظام االقتصادي في االسالم سلم 311 31:11-31:11

 األحد
 هـ6/1/3416

 4 الثاني 46-45 أ.نوف الضويحي 51 18638 النظام االقتصادي في االسالم سلم 311 31:11-31:11

 

 4 /الثاني14 أ.الهام اللهيم 51 14466 أصول الثقافة االسالمية سلم313 31-8 4/1/3416 االثنين

 االثنين
4/1/3416 

 4 /الثاني15 أ.بدور العتيبي 56 14468 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31

 االثنين
4/1/3416 

/ الثاني11 أ.أسماء العطيه 58 18615 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31  4 

 

 4 /الثاني14 أ.سميره ال زاهب 44 14484 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11 4/1/3416 االثنين

 االثنين
4/1/3416 

 4 /الثاني11 د.غزيل الدوسري 51 14485 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11

 4 /الثاني15 أ.حنان الزبيري 51 18613 السياسي في االسالمالنظام  سلم314 31:11-31:11 4/1/3416 االثنين

 االثنين
4/1/3416 

 4 / الثاني41 د.نعمات الجعفري 45 18611 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 االثنين
4/1/3416 

 4 / الثاني16 د.نجاة الذيب 18 18614 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11

 

 كلية ادارة االعمال

 أ.أسماء العطية 63 14448 االسرة في االسالم سلم 311 31-8 هـ6/1/3416 األحد
  11g(11) طالبة 

1 
 14g(13) طالبة 

 أ.اريج الباهلي 51 14843 االسرة في االسالم سلم 311 31-8 هـ6/1/3416 األحد
15g (16)طالبة 

1 
16g (14 ) طالبة 

 

 هـ6/1/3416 حداأل
31:11-

31:11 
 1 /االرضي15 أ.نوف الضويحي 41 14481 النظام االقتصادي في االسالم سلم 311

 هـ6/1/3416 األحد
31:11-

31:11 
 1 / االرضي14 الشبيبأ.عبير  44 14844 النظام االقتصادي في االسالم سلم 311

 

 A/ 4 أ.أمينه المهنا 51 14864 أصول الثقافة االسالمية سلم313 31-8 هـ4/1/3416 االثنين

1 

 

 

 



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 

 هـ4/1/3416 االثنين
31:11-

31:11 
 أ.سلطانة ال الشيخ 55 14511 النظام السياسي في االسالم سلم314

11g (41)طالبة 
1 

14)g35 )طالبة 

 هـ4/1/3416 االثنين
31:11-

31:11 
 شيخأ.سلطانة ال ال 53 14845 النظام السياسي في االسالم سلم314

15g(41)طالبة 
1 

14g (33)طالبة 

 هـ4/1/3416 االثنين
31:11-

31:11 
 g 1 18 د.نعمات الجعفري 45 14848 النظام السياسي في االسالم سلم314

 

 1 / األرضي 11 أ.هاجر الشعالن 31 14881 اخالقيات المهنة سلم314 1-3 هـ8/1/3416 الثالثاء

 

 أ.هند الفوزان 61 18834 دراسات في السيرة النبوية سلم311 1-3 هـ5/1/3416 األربعاء
11g (13)طالبة 

1 
14g (13 )طالبة 

 

 A 1/  16 أ.نجالء المطيري 53 14555 حقوق اإلنسان سلم315 31-8 هـ31/1/3416 الخميس

 

 



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 

 كلية الحقوق

 4 31-3* 31-3 ل الشيخأ.نوف ا 51 18833 االسرة في االسالم سلم 311 31-8 6/1/3416 األحد 

 4 35-3*  34-3 أ.العنود ال الشيخ 81 14881 االسرة في االسالم سلم 311 31-8 6/1/3416 األحد 

 

 4 3131* 31-3 أ.وفاء العيسى 48 14846 النظام االقتصادي في االسالم سلم311 31:11-31:11 6/1/3416 األحد 

 4 36-3 أ.سميرة القحطاني 44 18831 القتصادي في االسالمالنظام ا سلم311 31:11-31:11 6/1/3416 األحد 

 

 سلم  313 31-8 4/1/3416 االثنين 
 أصول الثقافة االسالمية

 4 / االرضي 1-1 د.هيلة المهيدب 53 14541

  سلم  313 31-8 4/1/3416 االثنين 
 أصول الثقافة االسالمية

 4 /االرضي5-4 أ.اريج الباهلي 51 18815



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 4 /االرضي5-8 أ.أمينه المهنا 45 18831 أصول الثقافة االسالمية سلم 313 31-8 4/1/3416 االثنين 

          

 4 األرضي1-1 أ.شفاقة العتيبي 51 14455 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11 4/1/3416 االثنين 

 4 األرضي 5-4 أ.خلود الضرغام 51 14883 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11 4/1/3416 االثنين 

 4 االرضي 31-8 أ.هاجر الشمالن 51 18818 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11 4/1/3416 االثنين 

 

 4 33*3 د.مضاوي البسام 5 14541 اخالقيات المهنة  سلم 314 1-3 8/1/3416 الثالثاء

 

 4 االرضي 15-14 كردي د.فوز 45 18831 يا معاصرة قضا سلم 318 31-8 5/1/3416 االربعاء



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 4 االرضي 15-14 أ.اللهام اللهيم 51 18834 دراسات في السيرة النبوية  سلم 311 1-3 5/1/3416 األربعاء

 

 4 31*3-33*3 أ.نجالء المطيري 44 18835 حقوق االنسان  سلم 315 31-8 31/1/3416 الخميس

 

 اآلداب كلية

 31-8 هـ6/1/3416 األحد
311 

 سلم
 أ.أسماء العطية 45 14811 االسرة في االسالم

 طالبة(45االرضي)6
3 

 طالبة(11االرضي)4

 األحد
 هـ6/1/3416

8-31 
311 

 سلم
 3 /االرضي1 حصه المحمودأ. 44 14446 االسرة في االسالم

 األحد
 هـ6/1/3416

8-31 
311 

 سلم
 جميأ.وسمية الع 66 14841 االسرة في االسالم

 طالبة(11االرضي)51
3 

 طالبة(11االرضي)53

 األحد
 هـ6/1/3416

8-31 
311 

 سلم
 أ.هياء الشمري 56 14444 االسرة في االسالم

 طالبة(18االرضي)3
3 

 طالبة(18االرضي)51

 األحد
 هـ6/1/3416

 أ.نورة الرقيب 54 14811 االسرة في االسالم سلم311 8-31
 ة(طالب14االرضي)1

3 
 طالبة(14االرضي)5



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 

 31:11-31:11 هـ6/1/3416 األحد 
311 

 سلم

النظام االقتصادي في 

 االسالم
 3 /االرضي45 أ.حواء العبدهللا 46 14485

 األحد 

 هـ6/1/3416

31:11-31:11 
311 

 سلم

النظام االقتصادي في 

 االسالم
 أ.وفاء العيسى 51 14453

 طالبة(15االرضي)1
3 

 طالبة(15االرضي)51

 األحد 
 هـ6/1/3416

31:11-31:11 
311 

 سلم

النظام االقتصادي في 

 االسالم
 3 / االرضي5 أ.وفاء العيسى 15 14584

 األحد 

 هـ6/1/3416

31:11-31:11 
311 

 سلم

النظام االقتصادي في 

 االسالم
 أ.إبتهاج الشعالن 55 14448

 طالبة(15االرضي)1
3 

 لبة(طا11االرضي) 3

 األحد 

 هـ6/1/3416

31:11-31:11 
311 

 سلم

النظام االقتصادي في 

 االسالم
 أ.ريشة العسيري 54 14451

 طالبة(14االرضي)4
3 

 طالبة(11االرضي)6

 األحد 
 هـ6/1/3416

31:11-31:11 
311 

 سلم

النظام االقتصادي في 

 االسالم
 3 / االرضي51 أ.نجود الجابر 31 18813

 األحد 
 هـ6/1/3416

31:11-31:11 
311 

 سلم

النظام االقتصادي في 

 االسالم
 3 / االرضي 53 نوف ال الشيخ . أ 46 14855



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 

 3 / األرضي51 أ.سميرة القحطاني 44 14441 أصول الثقافة االسالمية سلم313 31-8 هـ4/1/3416 االثنين

 االثنين
 هـ4/1/3416

 3 / االرضي 1 فاء العيسىأ.و 45 14544 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31

 االثنين
 هـ4/1/3416

 3 / االرضي53 أ.أسماء عطية 16 14446 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31

 االثنين

 هـ4/1/3416

 أ.هند الفوزان 54 14813 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31
 طالبة(14االرضي)1

3 
 طالبة(14االرضي)3

 االثنين
 ـه4/1/3416

 3 / االرضي 6 أ.أسماء عطية 48 14865 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31

 

 3 االرضي /45 د.نعمات الجعفري 41 14458 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11 هـ4/1/3416 االثنين 

 االثنين 
 هـ4/1/3416

 3 / االرضي1 ميرة ال زاهبد.س 11 14511 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11

 االثنين 
 هـ4/1/3416

 3 / االرضي 53 أ.عواطف الخريصي 11 14445 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 االثنين 
 هـ4/1/3416

 3 / األرضي 5 أ.وفاء الخميس 13 14481 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11

 االثنين 

 هـ4/1/3416

 أ.أسماء الحميضي 53 14454 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11
 طالبة(38االرضي)4

3 
 طالبة(11االرضي)1

 االثنين 
 هـ4/1/3416

 3 / االرضي 6 د.مرفت كامل 46 18811 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11

 االثنين 

 هـ4/1/3416

 د.مرفت كامل 54 18811 ظام السياسي في االسالمالن سلم314 31:11-31:11
 طالبة(18االرضي)51

3 
 طالبة(15االرضي)3

 االثنين
 هـ4/1/3416

 3 / االرضي 51 د. هدى الشاللي 44 14511 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11

 

 3 / االرضي 6 ء الحميضيأ.اسما 46 18814 قضايا معاصرة  سلم318 31-8 5/1/3416 االربعاء



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 

 سلم311 1-3 5/1/3416 األربعاء
دراسات في السيرة  

 النبوية
 أ.هند الفوزان 56 18816

 طالبة(18االرضي)1
3 

 طالبة(18االرضي)3

 

 أ.شفاقة العتيبي 48 14514 حقوق االنسان سلم315 31-8 31/1/3416 الخميس
 طالبة(14االرضي)3

3 
 طالبة(14االرضي)1

 د. فاطمة البطاح 45 14558 حقوق االنسان سلم315 31-8 31/1/3416 الخميس
 طالبة(11االرضي)53

3 
 طالبة(11االرضي)51

 

 

 العلوم الطبية التطبيقية

 33 / االرضي43 أ.بدور العتيبي 11 43164 االسرة في االسالم سلم311 31-8 هـ6/1/3416 االحد



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 33 / االرضي41 أ.هند البراهيم 36 43165 االسرة في االسالم سلم311 31-8 هـ6/1/3416 االحد

 33 / االرضي63 د.رانيا نظمي 44 18111 االسرة في االسالم سلم311 31-8 هـ6/1/3416 االحد

 33 / االرضي 65 أ.بدور العتيبي 18 18434 االسرة في االسالم سلم311 31-8 هـ6/1/3416 االحد

 33 / االرضي1-3 ا.العنود ال الشيخ 65 18438 االسرة في االسالم سلم311 31-8 ـه6/1/3416 االحد

 

 33 / االرضي1-3 أ.أمل الخميس 51 14555 أصول الثقافة االسالمية سلم313 31-8 هـ4/1/3416 االثنين

 33 ي/ االرض63 أ.هند المطرودي 48 18435 أصول الثقافة االسالمية سلم313 31-8 هـ4/1/3416 االثنين

 33 /االرضي66-65 أ.خلود الضرغام 51 18436 أصول الثقافة االسالمية سلم313 31-8 هـ4/1/3416 االثنين

 

 33 / االرضي66-65 أ.ايمان لجاسر 53 18113 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11 هـ4/1/3416 االثنين

 33 / االرضي 61 د.حليمه المصري 11 18435 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11 هـ4/1/3416 االثنين



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 

 33 / االول34 د.منيرة العقال 51 14564 اخالقيات المهنة سلم314 1-3 هـ8/1/3416 الثالثاء

 

 311 1-3 هـ5/1/3416 االربعاء
دراسات في السيرة 

 النبوية
 33 / االرضي66 أ.الهام اللهيم 53 18434

 311 1-3 هـ5/1/3416 األربعاء
دراسات في السيرة 

 النبوية
 33 / االرضي 65 د.وفاء الزعاقي 51 18411

 

 33 / االرضي1 أ.أمل الفاضل 11 14511 الفقه الطبي سلم316 31:11-31:11 هـ31/1/3416 الخميس

 الخميس
 هـ31/1/3416

 33 / االرضي66 أ.ندا الحميد 14 14511 الفقه الطبي سلم316 31:11-31:11

 الخميس
 هـ31/1/3416

 33 / االرضي65 أ.أمل الفاضل 14 14516 الفقه الطبي سلم316 31:11-31:11

 الخميس
 هـ31/1/3416

 33 / االرضي 3 أ.عواطف الخريصي 14 14515 الفقه الطبي سلم316 31:11-31:11

 الخميس
 هـ31/1/3416

 33 / االرضي63 أ.شروق الطشالن 43 15116 الفقه الطبي سلم316 31:11-31:11



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 الخميس
 هـ31/1/3416

 33 / االرضي 5 أ.شروق الطشالن 16 18341 الفقه الطبي سلم316 31:11-31:11

 

 

 

 

 

 

 كلية العلوم 

 5 /االرضي141 أ.هدى المطرودي 51 14533 االسرة في االسالم 311 31-8 هـ6/1/3416 األحد

 5 / االرضي141 أ.هدى المطرودي 44 14531 االسرة في االسالم 311 31-8 هـ6/1/3416 األحد

 5 / االرضي141 أ.هند المزروع 51 14534 االسرة في االسالم 311 31-8 هـ6/1/3416 األحد

 5 / االرضي154 أ.مها البابطين 54 14531 االسرة في االسالم 311 31-8 هـ6/1/3416 األحد



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 

 5 /االرضي141 أ.تغريد األحمري 45 14535 مالنظام االقتصادي في االسال 311 31:11-31:11 هـ6/1/3416 األحد

 5 / االرضي141 أ.تغريد األحمري 51 14534 النظام االقتصادي في االسالم 311 31:11-31:11 هـ6/1/3416 األحد

 5 / االرضي141 أ.أمل الفاضل 36 14536 النظام االقتصادي في االسالم 311 31:11-31:11 هـ6/1/3416 األحد

 5 / االرضي154 أ.حنان الزبيري 46 18614 النظام االقتصادي في االسالم 311 31:11-31:11 ـه6/1/3416 األحد

 

 5 /االرضي141 أ.سميره القحطاني 15 14518 أصول الثقافة االسالمية سلم313 31-8 هـ4/1/3416 االثنين

 5 / االرضي141 طانيأ.سميره القح 54 14515 أصول الثقافة االسالمية سلم313 31-8 هـ4/1/3416 االثنين

 5 / االرضي154 أ.الهام اللهيم 44 14531 أصول الثقافة االسالمية سلم313 31-8 هـ4/1/3416 االثنين

 5 / االرضي141 أ.اريج الباهلي 61 18615 أصول الثقافة االسالمية سلم313 31-8 هـ4/1/3416 االثنين



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 

 5 /االرضي153 أ.أمل الخميس 11 14538 ياسي في االسالمالنظام الس سلم314 31:11-31:11 هـ4/1/3416 االثنين

 5 / االرضي154 د.مضاوي البسام 51 14513 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11 هـ4/1/3416 االثنين

 5 / االرضي 151 أ.خلود الضرغام 43 14514 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11 هـ4/1/3416 االثنين

 5 / االرضي141 د.هيله المهيدب 18 14515 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11 هـ4/1/3416 االثنين

 5 / االرضي 141 د.هدى الشاللي 61 18611 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11 هـ4/1/3416 االثنين

 

 s 8/  15 الجابر أ.نجود  44 18614 ةاخالقيات المهن سلم314 1-3 هـ8/1/3416 الثالثاء

 

 5 / االرضي141 المطيري الءأ.نج 14 18155 حقوق اإلنسان سلم315 31-8 هـ31/1/3416 الخميس



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 

 5 / االرضي153 أ.أمل الفاضل 41 18611 الفقه الطبي سلم316 31:11-31:11 هـ31/1/3416 الخميس

 5 / االرضي 151 د.جواهر الفوزان 14 18611 لطبيالفقه ا سلم316 31:11-31:11 هـ31/1/3416 الخميس

 

 

 

 

 

 

 

 كلية الحاسب األلي

 6 / االرضي 11 أ.االء الطيار 41 14543 االسرة في االسالم سلم 311 31-8 هـ6/1/3416 األحد



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 

 هـ6/1/3416 األحد
31:11-

31:11 
 6 رضي/ اال 13 أ.أمينه المهنا 16 18415 النظام االقتصادي في االسالم سلم 311

 

 6 األرضي / 11 أ.أبتهاج الشعالن 53 18418 أصول الثقافة االسالمية سلم313 31-8 هـ4/1/3416 االثنين

 

 هـ4/1/3416 االثنين
31:11-

31:11 
 6 / األرضي 41 أ.ندا الحميد 15 18411 النظام السياسي في االسالم سلم314

 

 6 / االرضي41 أ.نجود الجابر 11 14566 اخالقيات المهنة سلم314 1-3 هـ8/1/3416 الثالثاء

 

 6 األرضي/  13 أ.هاجر الشمالن 46 18413 اخالقيات المهنة سلم314 1-3 هـ8/1/3416 الثالثاء

 6 األرضي/ 11 هند البراهيمأ. 63 15113 اخالقيات المهنة سلم314 1-3 هـ8/1/3416 الثالثاء



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 

 6 / األرضي44 كردي د.فوز 11 18416 ةقضايا معاصر سلم318 31-8 هـ5/1/3416 األربعاء

 6 / األرضي51 أ.أسماء الحميضي 13 18414 قضايا معاصرة سلم318 31-8 هـ5/1/3416 األربعاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 كلية التمريض

 31 /االرضي35-38 أ.هياء الشمري 41 43115 االسرة في االسالم سلم311 31-8 هـ6/1/3416 األحد 

 

 31 / االرضي 35-38 د.منيره العقالء 51 14511 اخالقيات المهنة سلم314 1-3 هـ8/1/3416 الثالثاء 

 

 31 /االرضي13 أ.شفاقه العتيبي 31 14541 حقوق اإلنسان         سلم315 31-8 هـ31/1/3416 الخميس

 

 31 / األرضي 4 أ.أمل الفاضل 11 18111 الفقه الطبي سلم316 31:11-31:11 هـ31/1/3416 الخميس

 



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 الصيدلة كلية

 311 31:11-31:11 هـ6/1/3416 األحد
النظام االقتصادي في 

 االسالم
 s 8 11 عبير الشبيب  . أ 14 14514

 

 14s 8 د.مها العتيبي  54 14513 أصول الثقافة االسالمية سلم313 31 - 8 هـ4/1/3416 االثنين

 15s 8 .اريج الباهلي أ 54 14511 أصول الثقافة االسالمية سلم313 31 - 8 هـ4/1/3416 االثنين

 16s 8 د. فوز كردي  44 43155 أصول الثقافة االسالمية سلم313 31 - 8 هـ4/1/3416 االثنين

 

 11s 8 د.هيلة المهيدب  18 14516 النظام السياسي في االسالم سلم314 31:11-31:11 هـ4/1/3416 االثنين

 

 14s 8 د. مضاوي البسام  14 14514 اخالقيات المهنة سلم314 1-3 هـ8/1/3416 الثالثاء

 15s 8 نجود الجابر  . أ 44 18614 اخالقيات المهنة سلم314 1-3 هـ8/1/3416 الثالثاء



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 16s 8 د.بدرية الفوزان 18 15111 اخالقيات المهنة سلم314 1-3 هـ8/1/3416 الثالثاء

 

 14s 8 الفوزان د. جواهر  51 18111 الفقه الطبي سلم316 31:11-31:11 هـ31/1/3416 الخميس

 15s 8 د. مرفت كامل اسره  34 43156 الفقه الطبي سلم316 31:11-31:11 هـ31/1/3416 الخميس

 كلية الطب

 د.فاطمة البطاح 54 15415 حقوق اإلنسان سلم315 31-8 هـ31/1/3416 الخميس
 طالبة(45الثاني)41

5 
 طالبة(31الثاني)43

 أ.شفاقه العتيبي 55 43111 حقوق اإلنسان سلم315 31-8 هـ31/1/3416 الخميس
 طالبة(45الثاني)64

5 
 طالبات(31الثاني)43

 

 سلم316 31:11-31:11 هـ31/1/3416 الخميس

 الفقه الطبي

 د.حواء العبدهللا 64 11164
 9 طالبة(51الثاني)41

 طالبة(34الثاني) 64

 مسل316 31:11-31:11 هـ31/1/3416 الخميس

 الفقه الطبي

 أ.نوره العمر 65 43113
 9 طالبة(11الثاني)64

 طالبة(15الثاني)43



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 

 طب األسنانكلية 

 311 1-3 هـ5/1/3416 األربعاء
دراسات في السيرة 

 النبوية
 31 /االول1 العنود آل الشيخ  . أ 56 14544

 

 سلم316 31:11-31:11 هـ31/1/3416 الخميس
 الفقه الطبي

 31 /االول1 دا الحميد ن . أ 41 14545

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 كلية التربية

 1 /االول51 البراهيم أ.هند  51 14445 االسرة في االسالم سلم311 31-8 هـ6/1/3416 األحد

 األحد
 هـ6/1/3416

 1 /األول88 أ.هند المزروع 54 14445 االسرة في االسالم سلم 311 8-31

 األحد
 هـ6/1/3416

 1 / األول 51 أ.حصه المحمود 45 14841 ماالسرة في االسال سلم 311 8-31

 

 األحد
-31:11 هـ6/1/3416

31:11 
 1 /االول51 أ.أمينه المهنا 51 14481 النظام االقتصادي في االسالم سلم311

 األحد
-31:11 هـ6/1/3416

31:11 
 1 / األول51 أ.االء الطيار 41 14484 النظام االقتصادي في االسالم سلم311

 األحد
-31:11 هـ6/1/3416

31:11 
 1 /االول88 أ.حنان الزبيري 45 14845 النظام االقتصادي في االسالم سلم311

 األحد
-31:11 هـ6/1/3416

31:11 
 1 /االول84 أ.أميره الشواهنه"ش صم" 35 41154 النظام االقتصادي في االسالم سلم311

 

 االثنين
 هـ7/3/6331

 1 /االول81 أ.هدى المطرودي 14 18154 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 االثنين
 هـ7/3/6331

 1 /االول45 أ.أميره الشواهنه"ش صم" 35 41151 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31

 االثنين
 هـ7/3/6331

 1 /االول46 أ.وفاء الخميس 15 43116 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31

 االثنين
 هـ7/3/6331

 1 /االول44 أ.وفاء الخميس 11 43118 قافة االسالميةأصول الث سلم313 8-31

 االثنين
 هـ7/3/6331

 1 /االول48 أ.هند الفوزان 41 43114 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31

 االثنين
 هـ7/3/6331

 1 /االول51 أ.نجالء المطيري 66 14464 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31

 االثنين
 هـ7/3/6331

 1 /االول88 أ.نجالء المطيري 65 14884 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31

 االثنين
 هـ7/3/6331

 1 /االول51 كردي د.فوز 48 14868 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31

 االثنين
 هـ7/3/6331

 1 /االول84 كردي د.فوز 14 18814 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31

 االثنين
 هـ7/3/6331

 1 /االول84 أ.هند المزروع 15 14443 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31

 االثنين
 هـ7/3/6331

 1 /االول43 أ.ابتهاج الشعالن 51 14465 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31

 االثنين
 هـ7/3/6331

 1 /االول65 أ.امل الخميس 54 14465 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31



 

 

 

 

 ه 5341 – 5341ألاول   هفصل  هدت س ي  كل ل  هتر  لاو   لادد    هاا   بتخارات ا  هائاة ل  جدول لا 

 شعبةال اسم املادة رمز املادة الفترة التاريخ اليوم
عدد 

 الطالبات
 املبنى ةالقاع س املقرر اسم مدر 

 

 د. وداد أباحسينالنموذج تصميم 

 إعداد وحدة االختبارات النهائية في كلية التربية 

 المملكة العربية السعودية

 جامعة الملك سعود

 كلية التربية

توحدة االختبارا  

 

 

 الرقـــم:...............................

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

 

 ناالثني
 هـ7/3/6331

 1 /االول64 أ.رشا المحمود 56 14464 أصول الثقافة االسالمية سلم313 8-31

 

 االثنين
-31:11 هـ7/3/6331

31:11 
 1 /االول51 د.رانيا نظمي 35 14451 النظام السياسي في االسالم سلم314

 االثنين
-31:11 هـ7/3/6331

31:11 
 1 /االول51 أ.اسماء الحميضي 14 14451 النظام السياسي في االسالم سلم314

 االثنين
-31:11 هـ7/3/6331

31:11 
 1 /االول51 د.هند العصيمي 41 14455 النظام السياسي في االسالم سلم314

 االثنين
-31:11 هـ7/3/6331

31:11 
 1 /االول84 د.منيره العقال 13 14513 النظام السياسي في االسالم سلم314

 االثنين
-31:11 هـ7/3/6331

31:11 
 1 /االول88 د.غزيل الدوسري 51 14531 النظام السياسي في االسالم سلم314

 االثنين
-31:11 هـ7/3/6331

31:11 
 1 /االول84 د.لطيفه المعيوف 11 18815 النظام السياسي في االسالم سلم314

 

 


