
1443/11/2:التاريخ

األولى: الفترة

 القاعة المبنىالعدد الشعبة اسم األستاذ 

AB 12مي ال الشيخ مبارك 

AC 23

AD13

AE13

AF25

AH20

AI23أحمد الهويشل 

129

هـ1443/هـ 1442جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام 

القراءة باللغة اإلنجليزية : المادة 

األربعاء: اليوم

104

 الجهة األمامية104مسرح 
نورة عبدالعزيز الملحم 

نورة الباش 
 الجهة الخلفية104مسرح 

المجموع



الخميساليوم

3-1:الثالثة      الوقتالفترة

 القاعةالمبنىالعدد الشعبةأستاذ المقرر

AC40

AD39

AE16

AH17

AB25

AG11

AA28

AK25

201

منيرة العفالق
101

1001

الفناءريم الناجم

المجموع

هـ1443-1442جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 

2اللغة العربية:المادة

1443/11/3:التاريخ

ميمونة الدوغان
104

 الجهة األمامية104مسرح 

 الجهة الخلفية104مسرح عبير ال الشيخ مبارك



1443/11/6:التاريخ

10-8األولى    :الفترة

القاعةالمبنىالعدد الشعبة اسم األستاذ

AB27

AC28

AF22

AK24

AG29

AJ29

AZ16

AD16

AH27

BF23

BG21

BE23
285 المجموع

سهام العمير

104

 الجهة األمامية104مسرح 

 الجهة الخلفية104مسرح أماني حسين محمد

مقدمة في الحاسب اآللي: المادة

األحد:     اليوم 

المسرح الخارجي103مها حسنين احمد

هـ1443 /1442      جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام



1443/11/6:التاريخ

10-8األولى    :الفترة

 القاعةالمبنى العدد الشعبة اسم األستاذ

AL301001غادة محمد الملحم

AN271002أسماء محمد العمير

BA15

BI25

BN15

BB23أشواق المطيري

BC18فاطمة الحملي

BD26يارا احمد محب الدين

BH26مرفت السبيعي

BL25

BP15

BJ25بديعة النصيب

BK24سارة صال المصطفى

BM23سمية عطية الحسن

BO15وفاء حسنين

332 المجموع

الفناء103

عزة جميل

101

1014

1003

1015

هـ1443 /1442      جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام

مقدمة في الحاسب اآللي: المادة

األحد:     اليوم 

101

الفناءعلية حامد احمد



1443/11/7: التاريخ

3-1الثالثة   : الفترة 

 القاعةالمبنىالعدد الشعبةاسم األستاذ

AH17نورة ع الملحم

AA19

AC14

AB16وضحى الدوسري

AD24

AE5

AF25

120 المجموع

حمراء أمجد

 الجهة الخلفية104مسرح ماجدة النصري

هـ1443/1442جدول اإلختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام 

1التركيب اللغوي : المادة 

األثنين:اليوم

104

 الجهة األمامية104مسرح 



 القاعةالمبنىالعدد الشعبةاسم األستاذ

AA13

AB11

AD13

AG9

AE14

AI14

AQ30مجدي السيد إبراهيم حشيش

AZ15

AC16

135 المجموع

 الجهة الخلفية104المسرح رحاب العتيبي

الفناء101
سطام الوهيبي

هـ1443-1442جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 

1443/11/9:تاريخ المملكة العربية السعودية               التاريخ: المادة

12.30-10.30الثانية   :األربعاء                                    الفترة:       اليوم

ليلـى عبدهللا الطاهر
104

 الجهة االمامية104المسرح 



القاعةالمبنىالعدد الشعبةاسم األستاذ

AA301011001اشرف انس

AB30

AC30

BC10ريماصالح القرناس

AE22

AK28

BA27

BB18

AF21شعاع الذرمان

AG30

AH30

AM30

AI30

AJ30

AX31

AZ291002امل الجاسم

AV301003جميل بني سالمة

456

الفناء103فهدالعرجاني

101

المجموع

هند مطلق الودعاني
104مسرح 104

الفناء101محمدنصرجاد

هـ1443-1442جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 

1443/11/10:الحضارة اإلسالمية                                      التاريخ: المادة

12.30-10.30الثانية  :الخميس                                       الفترة:      اليوم

عذاري الشعيبي
المسرح الخارجي103



األحد:اليوم

12.30-10.30:الثانية   الوقت:الفترة

القاعةالمبنىالعدد الشعبةأستاذ المقرر

AS34

AA35

AC33

AB19

AZ19

AJ291002

AW251003

AD35

AK35

BC35

AN35

BB13ليلى الطاهر

347

نوال الخالدي
104

الجهة األمامية104مسرح 

 الجهة الخلفية104مسرح 

المجموع

مدخل الى الحضارة اإلنسانية:المادة

1443/11/13:التاريخ

أمل الجاسم

101

101فناء 

رحاب العتيبي

1001

هـ1443-1442جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 



األحد:اليوم

12.30-10.30:الثانية   الوقت:الفترة

القاعةالمبنىالعدد الشعبةأستاذ المقرر

AE271014

AF311015

AG231016

AH17

AM11

AX281018

AI13

AL15

AQ26

AP20

AR13

AU35

AV35

BA35

BD35

364

شعاع الذرمان

103

المسرح الخارجي

الفناءوائل الرفاعي

المجموع

هـ1443-1442جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 

مدخل الى الحضارة اإلنسانية:المادة

1443/11/13:التاريخ

101وعد الجري

1017



1443/11/14:التاريخ

10-8األولى   :الفترة

 القاعةالمبنىالعدد الشعبةاسم اإلستاذ

AA8 ماجدة النصري

AB21مي ال الشيخ مبارك

AD13

AE21

AC9

AF25

AM25

122 المجموع

هـ1443/1442جدول اإلختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام 

الكتابة باللغة اإلنجليزية: المادة

األثنين:اليوم

104

 الجهة األمامية104مسرح 

نوره ع الملحم

 الجهة الخلفية104مسرحنوره الباش


