
 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 

1  

 

 

 

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالبرقم المقرراسم المقرر

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

عادل عثمانمحمد رشديمحمد رشدي740141521021االستشراق والدراسات اإلسالمية

سلمان الحسن74023140التفكير البالغي عند العرب

فالح الدهمشيعبدهللا ابراهيم الملحمعبدهللا ابراهيم الملحم740345991021تحليل الخطاب )نجليزى(

حسن الكبيرعبد الحليم رمضانعبد الحليم رمضان740430921015تاريخ الدولة العباسية )1(

نواف الشهريالشناويالشناوي740348551015النقد األدبي )لغة إنجليزية(

محسن عواودهمحسن عواوده740532011019مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية

74054280جغرافية السكان

الحبيب كشيدهالحبيب كشيده740641411019القيادةوتنميةالمجتمعات المحلية

مصطفى احمد حسنين طهمصطفى احمد حسنين طه740745111019االتصال متعدد الوسائط

حسن الحسينالواحة7421237125مباحث في اصول الفقه 1

حسن الحسين + محمد بالطيور + 

عبد العزيز النعيم +محمد بدوي 

السيد  + عبد الرزاق  معاش + 

يوسف البرير

74233330النحو والصرف

ايمن فرج 1092 - 7424216981094علم اجتماع الشبكات
الحبيب -الشرقاوي- محمد سليمان -

عبداالله الغامدي

74244190علم االجتماع التربوي

1089 - 7425692781085االتصال متعدد الوسائط
رائد الزهراني- عبدهللا بوحليم-

عبداالله القحطاني-عبدالحليم موسى

رائد الزهراني- عبدهللا بوحليم-

عبداالله القحطاني-عبدالحليم موسى

اليوم األول الثالثاء )1/11/1443 هـ( ) 31 / 5 / 2022 م(

الفترة األولى )8:00 الى 10:00 (

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 

2  

 

 

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالبرقم المقرراسم المقرر

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

إيهاب شبانهأحمد الهويشلأحمد الهويشل740310291020اللغة االنجليزية قراءة

فالح الدهمشي74052090جغرافية المملكة العربية السعودية

محمد عبد الحليم - حسن مرزوقجميع قاعات الكلية7427161664جغرافية المملكة العربيةالسعودية

محسن عواودة- مجدي ابوالنصر - 

سعيد الحسيني- محمد أبوالحسن - 

وليد شواري- نواف - علي سمير- 

فهد العرجاني- وائل رفاعي - فوده - 

هشام الحاج - لطفي الزيادي - 

عبداالله القحطاني - رائد الزهراني - 

عبدهللا بوحليم

حسن الكبير -أبو الحسن

محمد عبد الحليم - حسن مرزوقجميع قاعات الكلية7427161664جغرافية المملكة العربيةالسعودية

  خليفة الميساوي-عبد هللا المال-

أسامة عطية- أنس الحمام-عثمان 

كنه--مؤيد بوحنية-حاتم الشيخ 

مبارك-ياسين إبراهيم بشير--عبد هللا 

السلطان - المحبوب - 

الفريدان. -  الخطيب - .حليمة.

 الجماري -  مزروعي - عبد العزيز  

القضيب +  إبراهيم الراجح +محمد 

رشدي +حمد المري +حمال صاولي  

+ حاتم مزروعة + هاني الملحم + 

محمد العثمان  عبد هللا الثويقب

عادل عثمان

اليوم األول الثالثاء )1/11/1443 هـ( ) 31 / 5 / 2022 م(

الفترة الثانية  )10:30 الى 12:30 (

طالبات فقط

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالبرقم المقرراسم المقرر

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

عادل عثمان74022120النقد العربي القديم

أنور عبد الكريماحمد الخطيباحمد الخطيب7403495111088طرق البحث وتصميم األبحاث

فالح الدهمشي74053480نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية

الواحة7420241155تاهيل المرشد السياحي
د-وجيه - د-أحمد حسن - دعماد 

الفالح - د-حسام سعيد

د-وجيه - د-أحمد حسن - دعماد 

الفالح - د-حسام سعيد
حسن الكبير

محمد النور يس74222210نحو 1

عبد هللا محمد المال1084-7422363651089االدب المقارن
عبد هللا المال-محمد عبد هللا الدوغان-

عبد هللا الحقباني

عبدالعزيز الجاسمعبدالعزيز الجاسم7423224271095كتابة المقال

أحمد حليمهحليمة+محيش7423261391021مقدمة في دراسات الترجمة

أشرف أنسحسن مرزوق740521311020مدخل الى طرق البحث الجغرافي

محسن عواودة - محمد أبو الحسنمحسن عواودة - محمد أبو الحسن7427261441085مقدمة نظم المعلومات الجغرافية

اليوم األول الثالثاء )1/11/1443 هـ( ) 31 / 5 / 2022 م(

الفترة الثالثة  )13:00 الى15:00 (

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 

4  

 

 

  

 

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالبرقم المقرراسم المقرر

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

أستاذ المقررأستاذ المقرر60310191019مبادىء المحاسبة )1(

أسامه عطيهعبد الرزاق معاش عبد الرزاق معاش 740131561015العقيدة )2(

حليمة74033530علم المعاني والبراغماتيك

عبد الرحمن الغنام74033700نظرية الترجمة

حمد المري74043130تاريخ الدولة السعودية في الدورين

الواحة7420331120شركة السياحة ووكالالت السفر
د-ثويب حسن - د احمد حسن - د 

عماد الفالح - دحسام سعيد

د-ثويب حسن - د احمد حسن - د 

عماد الفالح - دحسام سعيد
عزام البخيت

محمد بدويمحمد بدوي7421447191095الشمائل النبوية

فايز عثامنة-محمد عبد هللا الدوغانفايز عثامنة7422353551021تاريخ االدب الحديث

1089 - 74231131081085القراءة باللغة االنجليزية

عبدهللا ابراهيم الملحم

 عبد هللا المحيش

سلمان الحمد + الجاسم

عبدهللا  الملحم

 عبد هللا المحيش

أيهاب شبانهشبانة+المزروعيالواحة742334358علم اللغة االجتماعي

عزام - نواف - الشرقاويعلى سمير1094 - 7424233951092علم االجتماع الديني

أحمد الهويشلأحمد الهويشل7403103101020اللغة االنجليزية كتابة

74257250التسويق االلكتروني

وليد الهادي + محمد أبو الحسنوليد الهادي + محمد أبو الحسن7427262451084مبادىء االستشعار عن بعد

الفترة األولى )8:00 الى 10:00 (

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب

اليوم الثاني األربعاء )2/11/1443 هـ( ) 1 / 6 / 2022 م(



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 

5  

 

 

 

 

 

 

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالبرقم المقرراسم المقرر

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

أسامه عطيه740610151020مبادىء علم االجتماع

سلمان الحسن - وليد شواريجميع قاعات الكلية7424111770مبادئ علم االجتماع

عبد الرحمن الغنام - حمد المريجميع قاعات الكلية7424111770مبادئ علم االجتماع

الفترة الثانية  )10:30 الى 12:30 (
عبد الحكيم سر الختم جيني-محمد 

عبد هللا الدوغان-محمد الجغيمان-عبد 

هللا حياني -فايز عثامنة-6محمد 

إبراهيم العمير-بلقاسم محمد حمام-

عبد العزيز عبد اللطيف الحليبي-

سامي الجمعان - زين العابدين - 

عزام البخيت - الناجي -أيمن فرج -

عبداالله الغامدي- محمد شرقاوي-  

علي سمير- نواف - محمد سليمان - 

الحبيب  محبوب - الفريدان

الجماري  -المزروعي

المحيش -حليمة - لطفي الزيادي- 

هشام الحاج-فودة محمد- مصعب 

عبدالقادر-عبداالله القحطاني-رائد 

الزهراني - عبد العزيز النعيم + 

محمد بالطيور + خالد الدوغان + 

احمد الشعيبي + عبد هللا السماعيل 

+ محمود صالح + عبد هللا العمري 

+ طارق الرفاعي + عبد هللا 

الديرشوي

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب

زين العابدين مخلوف - عزام البخيت

اليوم الثاني األربعاء )2/11/1443 هـ( ) 1 / 6 / 2022 م(



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 

6  

 

 

 

 

 

 

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالبرقم المقرراسم المقرر

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

أسامه عطيهمحمد بحر محمد بحر 7401319131019نظرية المعرفة

المحبوب74023130الشعر العربي الحديث

عبد الرحمن الغنام74034550علم اللغة النفسي

حمد المريمحسن عواودهمحسن عواوده740542911020موضوعات جغرافية معاصرة

1088-7420366781085معالم حديثة ومعاصرة
د- عماد الفالح - د- احمد حسن - د- 

حسام سعيد

د- عماد الفالح - د- احمد حسن - د- 

حسام سعيد
محسن عواوده

هاني الملحم - عبدالرزاق معاشالواحة7421223144النبوات والغيبيات

حسن الكبير + حسن الحسين + 

حمال صاولي + عبد العزيز النعيم  

يوسف البرير +محمد بالطيور

74213260االسالم والغزو الفكري

74224440قضايا في البالغة والنقد

  الهويشلالهويشل+سليسلي7423222511021القراءة النقدية

 الجاسمعبدالعزيز الجاسم7423327231092الكتابة االكاديمية

رائد جابر الزهراني1090 - 1084 - 74254361231089مبادئ التسويق
عبدهللا بوحليم- لطفي الزيادي- هشام 

الحاج-فودة محمد- مصعب عبدالقادر

الفترة الثالثة  )13:00 الى15:00 (

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب

اليوم الثاني األربعاء )2/11/1443 هـ( ) 1 / 6 / 2022 م(



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 

7  

 

 

 

 

 

 

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

عبد هللا الفضيخحسن الحسينحسن الحسين740121141015أصول الفقه )2(

الشناوياحمد  حليمهاحمد  حليمه740347271020الترجمة اإلبدعية

جميل بني سالمةجميل بني سالمة740441221015تاريخ الدويالت اإلسالمية المستقلة

فالح الدهمشيفالح عامر فواز الدهمشيفالح عامر فواز الدهمشي740745311015االتصال اثناء االزمات

أحمد الشعيبي - حمد المري1084-74214771361094فقة الجنايات والحدود والقضاء

احمد الشعيبي + حمد المري +  

محمد العودات + محمد  رشدي + 

عبد العزيز القضيب + هاني الملحم 

+عبد هللا السماعيل

محمد بدوي

عبد الحليم رمضان74223430البالغة في القران والسنة

  المحبوبالمحبوب+المحيش7423231431021مدخل الى اللغويات

 الهويشلاحمد حسين احمد الهويشل7423448241017األسلوبية

محمد شرقاوي + محمد سليمان1089-74243711071085التحليل االحصائي
أيمن فرج -عبداالله -نواف -علي 

سمير

الواحة7425441143نشأة وتطور االعالم السعودي
عبدالرحمن عبدهللا الغنام-عبداالله 

القحطاني

رائد الزهراني- عبدهللا بوحليم-

عبداالله القحطاني-فودة محمد -

هشام الحاج-عبدالحليم موسى

الفترة األولى )8:00 الى 10:00 (

طالبات فقط

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب
اليوم الثالث الخميس )3/11/1443 هـ( ) 2 / 6 / 2022 م(



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 

8  

 

 

 

 

 

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

عبد هللا الفضيخمحمد الشريف740735221020االتصال االجتماعي

سليسلي - عبد الحليم رمضان7407101181020مدخل إلى اإلعالم )الئحة قديمة(

فالح الدهمشي - محمد بدويجميع قاعات الكلية7425131664مدخل الى االعالم  )الئحة جديدة(

الفترة الثانية  )10:30 الى 12:30 (

لؤي الهاشم-عبد هللا الفضيخ-عصام 

الخطيب-عصام محمد العصام-يونس 

البدر-عبد الفتاح عبوش-عبد القادر 

الحسون-محمد السيد البدوي 

المرسي-الطاهر بن يحيى -محمد 

الشرقاوي- عبداالله - نواف- علي 

سمير - محمد النور- سعيد الحسيني- 

محمد سليمان- فهد العرجاني - عزام 

البخيت - سلمان الحسن - الملحم

الهويشل - الجماري - المزروعي

شبانة - مصعب عبدالقادر- عبدالحليم 

موسى- رائد الزهراني-عبداالله 

القحطاني-هشام الحاج- عبدهللا 

بوحليم - عبد هللا العمري + عبد 

العزيز النعيم + محمد بالطيور + 

حمد المري + محمود صالح + عبد 

هللا الثويقب + حاتم مزروعة + 

إبراهيم الراجح + محمد العثمان

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب
اليوم الثالث الخميس )3/11/1443 هـ( ) 2 / 6 / 2022 م(

حسن نيازي



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

90274271015برامج الحاسب المكتبية
وليد شواري - سلطان الكليب- عمرو 

القشيري

وليد شواري - سلطان الكليب- عمرو 

القشيري
عبد هللا الفضيخ

حليمة74022060البالغة 1)المعاني(

فالح الدهمشيعماد هاللعماد هالل740420631019حاضر العالم اإلسالمي

محمد بدويالحبيب الدرويشالحبيب الدرويش740641021019النظريات االجتماعية

الواحة - 1085 -74221122381089اللغة العربية )2(
محمد عبد هللا الدوغان- عصام 

الخطيب

خالد حماش-عصام الخطيب-ياسين 

إبراهيم بشير-خليفة ميساوي-عبد هللا 

حياني-سامي الجمعان--أسامة عطية- 

عبد هللا السلطان

األمين أبو سعده

محمد الجغيمانمحمد الجغيمان742233241095صرف 2

الشناويالشناوي+المزروعي7423352471021الشعر االنجليزي

رائد جابر الزهرانيرائد جابر الزهراني7425767101092تنظيم الحمالت االعالنية

الفترة الثالثة  )13:00 الى15:00 (

طالبات فقط

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب
اليوم الثالث الخميس )3/11/1443 هـ( ) 2 / 6 / 2022 م(



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 

10  

 

 

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

مجدي أبو النصرالواحة يمين1901101131مقدمة في الحاسب اآللي

محمد الجغيمان-عصام الخطيب-عبد 

هللا المال-عبد الفتاح عبوش- محمد 

سليمان-  عبداإلله  - نواف -  

المحيش

 - سلمان الحسن - لطفي الزيادي

ياسين إبراهيم بشير

وليد شواري1901101901094مقدمة في الحاسب اآللي
محمد النور - أبو الحسن - محسن -  

محمد العثمان
الخطيب

عبد الرحمن الغناممصطفى أبو النورمصطفى أبو النور1901101341084مقدمة في الحاسب اآللي

عبدهللا الديرشويعمرو القشيريعمرو القشيري1901101331090مقدمة في الحاسب اآللي

مجدي حشيشحسن الكبير - محمد بالطيور محمد العيد1901101581085مقدمة في الحاسب اآللي

مصعب عبد القادر - أسامة عطية رياض الجعفريالواحة يسار190110164مقدمة في الحاسب اآللي

فودة محمد - أنور سلطان الكليب1901101601021مقدمة في الحاسب اآللي

عبد العزيز النعيم + طارق الرفاعي محمد الغتم1092 - 1901101621095مقدمة في الحاسب اآللي

 فؤاد إبراهيم فؤاد إبراهيم1901101311089مقدمة في الحاسب اآللي

فتحي درادكةفتحي درادكة7404308211020تاريخ الخليج العربي الحديث المعاصر

74064150الثقافة والعولمة

74014100القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة

74023010نحو 3

 الجاسمعبدالعزيز الجاسم740322141015النثر اإلنجليزي

الشناويابراهيم محمد ابراهيم عثمان740348891019القصة القصيرة

74214360مناهج المفسرين

74233540مدخل لالدب االمريكي

الفترة األولى )8:00 الى 10:00 (

طالبات فقط

طالبات فقط

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب
اليوم الرابع األحد  )6/11/1443 هـ( )5 / 6 / 2022 م(

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

ياسين إبراهيم بشيرحاشدحاشد622115101020مبادىء اإلدارة

الفريدان - مجدي حشيش74042010مدخل الى علم التاريخ )الئحة قديمة(

عبد الحليم رمضان - علي حسنجميع قاعات الكلية7426111701مدخل الى علم التاريخ )الئحة جديدة(

عصام العصام-يونس البدر-عبد 

اللطيف جعفر-حاتم الشيخ مبارك-خالد 

محمد حماش-عبد الحكيم سر الختم 

جيني-عبد هللا محمد حياني-محمد 

إبراهيم العمير-سامي الجمعان - 

محمد نصر - مجدي حشيش- فهد 

العرجاني - األمين - حاتم - عماد 

هالل - جميل - أشرف أنس - سطام 

الوهبي- المزروعي

شبانة - سلمان الحسن

الجماري - المحيش - الملحم - هشام 

الحاج- لطفي الزيادي-عبدالحليم 

موسى- عبداالله القحطاني- رائد 

الزهراني-عبدهللا بوحليم - جمال 

صاولي + حاتم مزروعة + عبد 

العزيز القضيب + خالد الدوغان + 

احمد الشعيبي + عبد هللا السماعيل 

+ عبد الرزاق معاش + احمد السلوم 

+  عبد هللا الديرشوي

عبد الرحمن الغنام - عبدهللا 

الديرشوي

الفترة الثانية  )10:30 الى 12:30 (

طالبات فقط

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب
اليوم الرابع األحد  )6/11/1443 هـ( )5 / 6 / 2022 م(



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

ياسين إبراهيم بشير2323015مهارات التعلم والتفكير

المحيش74023040الشعر العباسي

عبد الرحمن الغنامسلمان  الحسنسلمان  الحسن740322051021قراءات ومطالعات

عبدهللا الديرشويخالد حماشخالد حماش742247371021نصوص ادبية قديمة

ايمن فرج الواحة742448185علم االجتماع السياحي
زين العابدين-محمد سليمان - الحبيب 

كشيدة
مجدي حشيش

دايل الخالديدايل الخالدي740441611019تاريخ العرب المعاصر

فوزي سليسليفوزي سليسلي7423459191085النقد االدبي

كلية التربية للطالب

الفترة الثالثة  )13:00 الى15:00 (

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب
اليوم الرابع األحد  )6/11/1443 هـ( )5 / 6 / 2022 م(



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

عبد هللا محمد المالمؤيد البوحنيهمؤيد البوحنيه740241511015تحليل الخطاب )عربي(

الشناويفتحي درادكةفتحي درادكة740431431015تاريخ العالقات والمنظمات الدول

عبد الرحمن الغنامعبد الرزاق معاش عبد الرزاق معاش 740131681015العقيدة )3(

محمد العوداتعصام الخطيبعصام الخطيب7402102301092التحرير العربي )طالب زراعة وعلوم(

عصام الخطيب1084-7402501901089الكتابة والتعبير )طالب زراعة وعلوم(
عثمان كنه - عادل عثمان - عصام 

العصام
فهد العرجاني

جمال صاولي1088 - 7421344741085التخريج ودراسة االسانيد
جمال صاولي +طارق الرفاعي + 

حمد المري  + محمد بدوي السيد

74214760فقة االسرة

عبد العزيز عبد اللطيف الحليبيالواحة742221472الصوتيات )لغة عربية(
عبد العزيز عبد اللطيف الحليبي-عبد 

الفتاح عبوش-محمد الجغيمان

 سليسلي+أنور سليسلي+أنور1019 - 7423251611021مقدمة في األدب )لغة انجليزية(

74233530آدب عصر النهضة

عبداالله سعد القحطاني1092 - 74256351021094االتصال التنظيمي
لطفي الزيادي- هشام الحاج-فودة 

محمد- مصعب عبدالقادر(

فتحي درادكةالواحة7426161113تاريخ المملكة عبر العصور
فتحي درادكة - عماد هالل - األمين- 

جميل بني سالمه

الفترة األولى )8:00 الى 10:00 (

طالبات فقط

طالبات فقط

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب
اليوم الخامس االثنين )7/11/1443 هـ( ) 6 / 6 / 2022 م(



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

عبد هللا محمد الماليونس البدريونس البدر7402103191020التذوق األدبي

الهويشل - فهد العرجانيأشرف أنسحسن مرزوق740543921019الجغرافية السياسية

أسامه خضرجميع قاعات الكلية7422111670اللغة العربية )1(

عثمان كنه-عبد القادر الحسون-عبد 

هللا السلطان-عبد العزيز عبد اللطيف 

الحليبي-لؤي الهاشم-ياسين إبراهيم 

بشير-فايز عثامنة-محمد البدوي 

المرسي-خليفة الميساوي - محمد 

النور- محمد أبوالحسن - سعيد 

الحسيني- وائل رفاعي- مجدي 

حشيش- محمد نصر- حاتم الطحاوي 

- فهد العرجاني - نواف - المحيش+

الملحم+ سلمان الحسن+

الجاسم+ حليمة+ الخطيب - رائد 

الزهراني-لطفي الزيادي-عبداالله 

القحطاني- فودة محمد- عبدهللا 

بوحليم - عبد العزيز النعيم + عبد 

الرزاق معاش + حسن الحسين + 

يوسف البرير + حاتم مزروعة + 

حسن الكبير + عبد هللا السماعيل + 

هانئ الملحم + إبراهيم الراجح

عبد الرحمن الغنام - محمد 

العودات

الفترة الثانية  )10:30 الى 12:30 (

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب
اليوم الخامس االثنين )7/11/1443 هـ( ) 6 / 6 / 2022 م(



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

عبد هللا محمد المالحاتم مزروعةحاتم مزروعة740130361019تفسير )1(

الجماري74024020المعجمية

عبد الرحمن الغنامأيهاب شبانهأيهاب شبانه7403456111020علم اللغة اإلجتماعي

حمد المري - محمد المديني1015-1017-74212661121021فقة المعامالت

حمد المري - محمد المديني + جمال 

صاولي + محمد بدوي + محمد 

الظفر + عبد هللا العمري + محمد 

العثمانى

محمد العودات

خالد حماشالواحة742224172بالغة قديمة
عبد هللا الحقباني-عبد القادر الحسون-

الطاهر بن يحيى
فهد العرجاني

1084 - 74231141031089التركيب اللغوي 1
المزروعي+ الجاسم

المحبوب+الفريدان
المزروعي+الجاسم

محمد الهاللالهالل+الخطيب7423223491085التركيب اللغوي 2

الناجي حامد1095 - 1092 - 7424217991090علم اجتماع السكان
محمد سليمان-أحمد فاضل -نواف -

أيمن فرج

هشام عبدهللا الحاج محمدالواحة7425414131الكتابة للعالقات العامة

لطفي الزيادي- رائد الزهراني- 

مصعب عبدالقادر- عبدالحليم موسى- 

عبداالله القحطاني

الفترة الثالثة  )13:00 الى15:00 (

طالبات فقط

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب
اليوم الخامس االثنين )7/11/1443 هـ( ) 6 / 6 / 2022 م(



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

1088 - 7420364741085التراث العمراني السعودي
د-عماد الفالح -د-احمد حسن - د- 

حسام سعيد

د-عماد الفالح -د-احمد حسن - د- 

حسام سعيد
يونس البدر

الجاسمزين العابدين - أيمن فرج - عزامايمن فرج 7424425771094علم االجتماع السياسي

عبد الملك الطلحة1084-7422391691089العروض والقافية
عبد الملك الطلحة- عصام الخطيب-

محمد الجغيمان
فالح الدهمشي

محمد العثمان   المحبوب   المحبوب7423345161095اكتساب اللغة الثانية

عبدالحليم موسى يعقوب عبدالرحمنالواحة7425442114أنظمة وأخالقيات اإلعالم
عبدهللا بوحليم- لطفي الزيادي- هشام 

الحاج- فودة محمد
محمد سليمان

محمد النور + سعيد الحسينيمحمد النور + سعيد الحسيني7427214471021جغرافية العالم االسالمي

الفترة األولى )8:00 الى 10:00 (

اليوم السادس الثالثاء )8/11/1443 هـ( ) 7 / 6 / 2022 م(

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

يونس البدر  - فالح الدهمشي170012121020اللغة اإلنجليزية العامة

جميع قاعات الكلية1700101714اللغة االنجليزية
سليسلي - محمد العثمان - محمد 

سليمان

محمد الوديان

عبد الفتاح عبوش-محمد إبراهيم 

العمير-عصام العصام-بلقاسم حمام-

عبد هللا محمد حياني-لؤي الهاشم - 

األمين - محمد النور - محمد نصر- 

مجدي حشيش- وائل رفاعي- جميل 

بني سالمة - حليمة

الجماري - الهويشل - الملحم - لطفي 

الزيادي- عبداالله القحطاني- رائد 

الزهراني- عبدهللا بوحليم - حسن 

الكبير +حمد المري + محمد الظفر 

+ محمد العثمان + عبد هللا الثويقب  

+ عبد هللا السماعيل

الفترة الثانية  )10:30 الى 12:30 (

اليوم السادس الثالثاء )8/11/1443 هـ( ) 7 / 6 / 2022 م(

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعات

يونس البدرسليسليفوزي سليسلي740338251092ظهور الرواية

أنورالشناويالشناوي+الفريدان7423457271095المسرحية الحديثة

فالح الدهمشيعبدالعزيز القضيب -حاتم مزروعه + عبد العزيز النعيم + جمال صاولي + احمد السلوم + طارق الرفاعي + احمد الشعيبيعبدالعزيز القضيب -حاتم مزروعهالواحة7421234118التفسير التحليلي 1

عبد هللا الحقباني- محمد إبراهيم العمير1017-7422425681021قضايا في النحو واللغة
عبد هللا الحقباني--محمد إبراهيم 

العمير  - عبد هللا المال-
محمد العثمان

لطفي محمد شهر خليفه الزيادي1089 - 7425633921084مناهج البحث في االعالم
لطفي الزيادي- عبدالحليم موسى-

مصعب عبدالقادر- هشام الحاج
محمد سليمان

2311014الصحة واللياقة

190010911صحة ولياقة
يعقد االختبار بكلية التربية للطالب

الفترة الثالثة  )13:00 الى15:00 (

اليوم السادس الثالثاء )8/11/1443 هـ( ) 7 / 6 / 2022 م(

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

خالد حماشالحبيب الدرويشالحبيب الدرويش742443471019النظريات االجتماعية

الهويشلعلى العلوانعلي العلوان81713051015مبادىء اإلحصاء

عبدالرحمن الغنامفوزى سليسلىفوزى سليسلى740348691020المسرحية الحديثة

1095 - 7420343601085ادارة المجموعات السياحية
د-عماد الفالح -د-احمد حسن - د- 

حسام سعيد

د-عماد الفالح -د-احمد حسن - د- 

حسام سعيد
محمود صالح

عبدهللا العمريالواحة7421343116مناهج المحدثين

عبدهللا العمري+ حسن الحسين + 

حاتم مزروعة + محمد العودات + 

حسن الكبير + احمد السلوم

عثمان كنه- عبد الحكيم جينيعثمان كنه- عبد الحكيم جيني7422474431089نصوص ادبية حديثة

شبانهشبانة+المحيش7423458421021تحليل الخطاب )لغة انجليزية(

عبدالرحمن عبدهللا الغنام1092 - 74254171151094اللغة االنجليزية االعالمية
فودة محمد- عبداالله القحطاني- رائد 

الزهراني- عبدهللا بوحليم

الفترة األولى )8:00 الى 10:00 (

اليوم السابع االربعاء )9/11/1443 هـ( ) 8 / 6 / 2022 م(

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

خالد حماش74022140مناهج البحث

سلمان الحسن74023120األدب األندلسي

عبدالرحمن الغنام74224640المذاهب االدبية

محمود صالحعبد العزيز الجاسمعبد العزيز الجاسم7423217261085بناء المفردات

علي البسام - سطام الوهبيالواحة7426101153تاريخ المملكة العربية السعودية
علي البسام- سطام الوهبي- فتحي 

درادكة- فهد العرجاني- عماد هالل
سعيد الحسيني

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

خالد حماشالهويشل+الهاللالهويشل+الهالل7423326581089الفكر والثقافة االنجليزية

المحيش74255780االتصال السياسي

عبدالرحمن الغنامالناجي-أحمد فاضل نواف الشهريالواحة742432363علم اجتماع التنظيم والعمل

حاتم الشيخ مباركالواحة742226174النقد العربي القديم
حاتم الشيخ مبارك- محمد البدوي 

المرسي-طاهر بن يحيى-
محمود صالح

سعيد الحسينيالفريدانالفريدان7423441151084تعلم اللغة المعزز بالتقنية

فالح عامر فواز الدهمشيفالح عامر فواز الدهمشي7425666341085االتصال وإدارة االزمات

الفترة الثانية  )10:30 الى 12:30 (

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

اليوم السابع االربعاء )9/11/1443 هـ( ) 8 / 6 / 2022 م(

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب

الفترة الثالثة  )13:00 الى15:00 (



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

محمد الجغيمان7422229761094النحو والصرف 2
محمد الجغيمان-عبد الفتاح عبوش-

أسامة عطية
عبد اللطيف جعفر

الجاسم74224260قراءة في كتب النحو والصرف

محمد بدوي السيدالملحمالملحم7423425221021حوار ومناقشة )لغة انجليزية(

سعيد الحسينيالحبيب - علي سمير - عزامعبداالله الغامديالواحة742442479علم اجتماع الصحة

اليوجد اختبار تحريرياليوجد اختبار تحريريالواحة742569389التصميم الجرافيكي

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

عبد اللطيف جعفرعب العزيز النعيمعب العزيز النعيم740120341019علوم القرآن )2(

الجماريفهد العرجانيفهد العرجاني740430191020الحضارة اإلسالمية )الئحة قديمة(

7426141382الحضارة االسالمية )الئحة جديدة(
الواحة - 1094- 1085 - 

1021 - 1084- 1089

عبدالرحيم - فهد  العرجاني _ أشرف 

أنس

عبدالرحيم المبارك- محمد نصر- 

وائل - أشرف أنس - مجدي حشيش -

 علي حسن - حاتم الطحاوي- األمين- 

جميل - عماد هالل - سطام- فتحي- 

محمد النور- محمد أبوالحسن - 

محسن عواودة- سعيد الحسيني - 

احمد الشعيبي + عبد العزيز القضيب 

+  احمد السلوم

محمد بدوي السيد - عبد االله 

الغامدي

الفترة األولى )8:00 الى 10:00 (

طالبات فقط

اليوم الثامن الخميس )10/11/1443 هـ( ) 9 / 6 / 2022 م(

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب

الفترة الثانية  )10:30 الى 12:30 (



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

عبد اللطيف جعفرالناجي - علي سمير - نوافعزام ابراهيم + الحبيب الدرويش1084 - 7424231671089علم اجتماع التنمية

الجماريأنورأنور7403384161088الشعر اإلنجليزي في العصر الروم

محمد بدوي السيدسعيد الحسينيسعيد الحسيني7427213481085اسس البحث الجغرافي

الواحة7421242114أحاديث االحكام
عبدهللا العمري-طارق الرفاعي-حسن 

الكبير

عبدهللا العمري-طارق الرفاعي-حسن 

الكبير +محمد الظفر + هانئ الملحم
عبد االله الغامدي

يونس البدر- عصام العصاميونس البدر7422442481021بالغة جديدة

الفترة الثالثة  )13:00 الى15:00 (

اليوم الثامن الخميس )10/11/1443 هـ( ) 9 / 6 / 2022 م(



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

عبد هللا الفضيخ74214450الحديث التحليلي

قالح الدهمشيال يوجد اختبار تحريري نهائيال يوجد اختبار تحريري نهائي742248265مناهج البحث وتطبيقاتها

المزروعيزين العابدين-أحمد فاضل -عزام علي سمير+ محمد شرقاويالواحة7424272101علم النفس االجتماعي

عبد العزيز القضيب74254130تحرير الخبر والتقرير الصحفي

1084 - 7420392731089إدارة الفعاليات
د-عماد الفالح -د-احمد حسن - د- 

حسام سعيد

د-عماد الفالح -د-احمد حسن - د- 

حسام سعيد
عبد االله الغامدي

رائد جابر الزهراني7425855891094االعالن االذاعي والتلفزيوني
 عبدالحليم موسى-مصعب عبدالقادر- 

هشام الحاج
محسن عواوده

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

األمين - جميلالواحة - 74201112051094مدخل الى الحضارة االنسانية

وائل رفاعي - مجدي حشيش- فتحي 

درادكة - محمد نصر- عماد هالل- 

حاتم الطحاوي - فهد العرجاني

عبد هللا الفضيخ

المزروعيسلمان  الحسنسلمان  الحسن7423216191084المهارات الدراسية

قالح الدهمشي74212510المدخل لدراسة الفقة االسالمي

عبد العزيز القضيب74256470سلوك المستهلك

محسن عواودهمحمد أبو الحسنمحمد أبو الحسن7427222341021الجغرافيا المناخية

الفترة الثانية  )10:30 الى 12:30 (

الفترة األولى )8:00 الى 10:00 (

اليوم التاسع األحد )13/11/1443 هـ( ) 12 / 6 / 2022 م(

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

محمد بدويالواحة7421233105التالوة والتجويد
احمد السلوم + خالد الدوغان + 

محمد العودات + هانئ الملحم
عبد هللا الفضيخ

عبد هللا محمد حياني1089 - 7422324631085نحو 4
عبد هللا محمد حياني- عبد هللا 

الحقباني-محمد إبراهيم العمير
قالح الدهمشي

عبد العزيز القضيبمحمد احمد هاشم الشريفمحمد احمد هاشم الشريف740741221020االتصال الجماهيري

محسن عواوده74054380الجغرافية التاريخية

74033120مهارات التحدث )لغة انجليزية(

7423112119استماع وتحدث 1

742322116استماع وتحدث 2

الفترة الثالثة  )13:00 الى15:00 (

اليوجد اختبار تحريري

اليوجد اختبار تحريري

اليوم التاسع األحد )13/11/1443 هـ( ) 12 / 6 / 2022 م(

طالبات فقط

طالبات فقط

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 / 1443 هـ لكلية اآلداب



 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 

 

 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 

25  

 

 

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

عبد هللا محمد حيانيعبد العزيز النعيمعبد العزيز النعيم740120231015علوم القران)1(

المزروعيحسن الكبيرحسن الكبير740140921015التحرير اإلداري

قالح الدهمشي74014120مناهج الفكر الحديث

عبد الرزاق معاشعبد العزيز عبد اللطيف الحليبيعبد العزيز عبد اللطيف الحليبي740210411015النحو التطبيقي )2(

عبد الحليم رمضان74023100نحو 4

74024010التفكير النحوي عند العرب

74024060البالغة في القرآن الكريم والسن

فوزى سليسلىفوزى سليسلى7403487191019مدخل إلى األدب األمريكي

74043020تاريخ الخليج العربي القديم

74043050تاريخ األندلس اإلسالمي

74053230جغرافية السياحة

74062080األنحراف األجتماعي والجريمة

الواحة742036175آثار المملكة العربية السعودية
د- عماد هالل -.وائل رفاعي - جميل 

بني سالمه

د- عماد هالل -.وائل رفاعي - جميل 

بني سالمه

محمد بحرالواحة7421324107دراسات في الفرق

محمد بحر +محمود صالح + محمد 

رشدي + محمد بدوي + محمد 

الظفر + حسن الكبير

عبد هللا السلطان1084-7422315841089علم الداللة
عبد هللا السلطان-لؤي الهاشم-عصام 

الخطيب-عبد الحكيم جيني

1092-7423115981094الكتابة باللغة االنجليزية
الملحم+المحيش+

 الخطيب+المحبوب
الملحم+المحيش

الشناوى+أنورالشناوى+أنور7423456501021الرواية الحديثة

أيمن فرج -عبداالله  -علي سميرأحمد فاضل1088-7424336741085علم اجتماع االنحراف والجريمة

الفترة األولى )8:00 الى 10:00 (

اليوم العاشر االثنين )14/11/1443 هـ( ) 13 / 6 / 2022 م(

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

عبد هللا محمد حيانيحسن الحسينحسن الحسين740131221015أصول الفقة )3(

الشناوي74014040فقة الجنايات والحدود

قالح الدهمشي740140821015أصول البحث العلمي

عبد الرزاق معاش74022080نحو 2

عبد الحليم رمضان74033810ادب إنجليزي في القرن  17

فوزى سليسلىفوزى سليسلى7403383151019الرواية الحديثة

74043110المدينة اإلسالمية

74044020تاريخ العرب الحديث

740521111020خرائط التوزيعات الجغرافيا

74054410جغرافية التخطيط والتنمية

74054530الجغرافية الطبيعيةللزمن الرابع

74062130التنشئة األجتماعية

عزام ابراهيم عزام ابراهيم 740640911020علم اجتماع التنظيم والتخطيط

مصعب عبدالقادر وداعة هللا محمدمصعب عبدالقادر وداعة هللا محمد740748311019مناهج البحث في االتصال واإلعالم

محمد بالطيور - إبراهيم الراجح1085 - 7421337901089اصول التفسير وقواعده

محمد بالطيور - إبراهيم الراجح + 

محمد العثمان + عبد العزيز القضيب  

+ محمد العودات

الفريدانالفريدان7423446111088التعليم والتقويم اللغوي

تامر عبد الغنيالواحة742443893علم اجتماع المعرفة
الحبيب -الشرقاوي- أحمد فاضل -

الناجي

الفترة الثانية  )10:30 الى 12:30 (

اليوم العاشر االثنين )14/11/1443 هـ( ) 13 / 6 / 2022 م(

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط
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 (14)تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ) هـ 1443/  1442الدراسي الثاني  للفصل-والمراقبات الطالب  وقاعات- اآلداب  الثاني لكليةالفصل  النهائيةاختبارات جدول 
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

عبد هللا محمد حيانيحسن الحسينحسن الحسين740120921020تاريخ التشريع

الخطيبطارق الرفاعي طارق الرفاعي 740130521020الحديث )1(

قالح الدهمشيمحمود صالحمحمود صالح740131461020فقة المواريث )2(

محمد الظفر74021050القراءة والمحادثة )لغة عربية(

عبد الحليم رمضان74022090الصوتيات )لغة عربية(

74024030النثر العربي الحديث

74024230المذاهب األدبية

74032300إنشاء وتعبير )1( )لغة انجليزية(

عبد الرحيم الجماريعبد الرحيم الجماري740335261019نحو وصرف )لغة انجليزية(

حاتم الطحاويحاتم الطحاوي740421321019علم التاريخ عند المسلمين

74043040تاريخ الحروب الصليبة

وليد شواريوليد شواري740521221015صور جوية وأستشعار عن بعد

74053250جغرافية العمران

74053270نصوص جغرافية باللغةاإلنجليزية1

محمد الشرقاويمحمد الشرقاوي740631321015العمل التطوعي

الواحة7420213125المواردالبشرية السياحةوالضيافة
د-احمد حسن - د عماد الفالح - د- 

حسام سعيد

د-احمد حسن - د عماد الفالح - د- 

حسام سعيد - عزام البخيت - 

عبداالله  الغامدي

المزروعى+شبانهالمزروعى+شبانه7423334581021علم الداللة والبراجماتيكــ

74242130تاريخ الفكر االجتماعي

فودة محمد علي عيشة1084 - 7425627931089فنون الدعاية واالقناع
فودة محمد- عبداالله القحطاني- رائد 

الزهراني- عبدهللا بوحليم

الفترة الثالثة  )13:00 الى15:00 (

اليوم العاشر االثنين )14/11/1443 هـ( ) 13 / 6 / 2022 م(

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط
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 ختباراتورئيس لجنة االاألكاديمية  للشؤوناآلداب وكيل كلية 
 بن دهيشبن عبدالرحمن  فهدد. 
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

عبد القادر الحسونحمد المري + محمد المديني حمد المري + محمد المديني 740131021020فقة المعامالت )1(

قالح الدهمشي74022100االدب االموي

الحبيب درويش74023020الصرف 2)تصريف األسماء(

74044130تاريخ الشعوب اإلسالمية في أفريقيا

74223450قراءة في كتب البالغة والنقد

تكميلي ماجستيرتكميلي ماجستير740630641019مناهج البحث االجتماعي

عزام ابراهيم عزام ابراهيم 740630841019علم اجتماع اإلعالم

عبد الفتاح عبوشعبد الفتاح عبوش742248121020تطبيقات نحوية وصرفية

مهند امين محمد العالممهند امين محمد العالم7425752111021انتاج االعالنات الصحفية

عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

عبد القادر الحسونإبراهيم الراجحإبراهيم الراجح740120741021مناهج المفسرين

الفريدانجمال صاولي جمال صاولي 740130721021تخرج األحاديث

قالح الدهمشي74022070العروض والقافية

الحبيب درويش74023160التطبيقات النحوية والصرفية 2

74024130مدخل إلى علم المصطلح

74024170قضايا في األدب والبالغة والنقد

الخطيبالخطيب740324121015القواعد والمنظومة النحوية

74043070تاريخ أوربا  الحديث

74052060األساليب الكمية في الجغرافيا

فودة محمد علي عيشةفودة محمد علي عيشة740743311015تقنية الصوت والصورة

أنس الحمامالواحة742237186مناهج تحليل النص الشعري
أنس الحمام-سامي الجمعان- عبد 

اللطيف- جعفرعبد هللا الفضيخ-

الفترة الثانية  )10:30 الى 12:30 (

الفترة األولى )8:00 الى 10:00 (

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

اليوم الحادي عشر الثالثاء )15/11/1443 هـ( ) 14 / 6 / 2022 م(

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

عبد القادر الحسونطارق الرفاعيطارق الرفاعي740110271092فقة السيرة

مؤيد بوحنية1084-7422483761089تحليل الخطاب
مؤيد بوحنية- عبد هللا الفضيخ-عبد 

الملك الطلحة
قالح الدهمشي

الحبيب درويش74013060الحديث )2(

74234550القصة القصيرة

جمال صاولي جمال صاولي 740130821092دراسة األسانيد

74022050األدب في صدر اإلسالم

74033510الصوتيات والنظام الصوتي

دايل الخالديدايل الخالدي740420811095تاريخ اليونان و الرومان

74042100حضارت الشرق األدنى القديم

74044040حركة االستشراق

74044100وثائق ونصوص تاريخية عربية

74054540خرائط الطقس والمناخ

نواف الشهرينواف الشهري740620721095سياسات الرعاية األجتماعية

74063110بناء وتنمية القدرات

عبدالرحمن عبدهللا الغنامعبدالرحمن عبدهللا الغنام740727211088لغة إعالمية انجليزية

74072730فن اإللقاء

74073540االتصال السياسي

مهند امين محمد العالممهند امين محمد العالم740742311088إنتاج اإلعالنات الصحفية وااللك

فالح عامر فواز الدهمشيفالح عامر فواز الدهمشي740744321088التصوير الضوئي

74074670االعالم السياحي

الواحة7420205116لغة اجنبية متخصصة 2
د-احمد حسن - د عماد الفالح - د- 

حسام سعيد

د-احمد حسن - د عماد الفالح - د- 

حسام سعيد - فهد العرجاني - األمين

الفترة الثالثة  )13:00 الى15:00 (

اليوم الحادي عشر الثالثاء )15/11/1443 هـ( ) 14 / 6 / 2022 م(

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

إبراهيم الراجحالواحة742143968التفسير الموضوعي
إبراهيم الراجح + خالد الدوغان + 

عبد هللا العمري + محمد الظفر
عادل عثمان الهادي

المحيشالملحمالملحم742344271092علم اللغة النفسي

قالح الدهمشيعبداالله القحطاني -رائد الزهرانيلطفي محمد شهر خليفه الزياديالواحة742586861المراسم والبرتوكول

محمد إبراهيم العمير7422222581094نحو 2
محمد إبراهيم العمير- عبد اللطيف 

جعفر
يوسف البرير - على حسن

اليوم الثاني عشر االربعاء )16/11/1443 هـ( ) 15 / 6 / 2022 م(

الفترة األولى )8:00 الى 10:00 (
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

عادل عثمان الهاديوليد الهاديوليد الهادي90274111095مدخل الى تقنية المعلومات

المحبوبحسن الحسينحسن الحسين740121011095أصول الفقة )1(

قالح الدهمشيحمد المريحمد المري740121221095فقة العبادات )1(

يوسف البرير74013040التفسير )2(

على حسنمحمد بحرمحمد بحر740140241092األديان والفرق

74014030القضايا المعاصرة وفقة النوازل

74022040األدب الجاهلي

74022110البالغة 2 )البيان والبديع(

أنورأنور740328041092األدب اإلنجليزي : عصر النهضة

74042050تاريخ السيرة النبوية

74044110تاريخ األمريكتين الحديث والمعاصر

74044150تاريخ الشعوب اإلسالمية في آسيا

74054350نصوص جغرافية باللغةاالنجليزية2

وليد الهاديوليد الهادي740544211020تطبيقات نظم الجغرافية البشرية

عزام ابراهيم عزام ابراهيم 740621211020مدخل إلى األنثروبولوجيا

احمد الجمعاناحمد الجمعان740630211019علم االجتماع السياحي

74063090علم االجتماع السياسي

الناجي حامدالناجي حامد740631211019علم اجتماع البيئة

هشام عبدهللا الحاج محمدهشام عبدهللا الحاج محمد740722111015مهارات الكتابة في  االعالم

رائد جابر الزهرانيرائد جابر الزهراني740742411015انتاج اللقطات االعالنية

74074440ورشة االعالم المكتوب

حاتم الشيخ مباركحاتم الشيخ مباركالواحة742237520ادب االطفال

نواف الشهرينواف الشهري742432221015علم اجتماع االعالم واالتصال

مصعب عبدالقادر وداعة هللا محمدمصعب عبدالقادر وداعة هللا محمدالواحة742554655اإلعالم والمجتمع

اليوم الثاني عشر االربعاء )16/11/1443 هـ( ) 15 / 6 / 2022 م(

الفترة الثانية  )10:30 الى 12:30 (

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

حسن الكبيرالواحة742144685الحديث الموضوعي
حسن الكبير + عبد هللا الثويقب + محمد بدوي السيد 

عادل عثمان الهادي+ عبد الرزاق معاش

904741121021االنترنت واالتصاالت
مجدي أبو النصر - وليد شواري- 

مصطفى أبو النور- عمرو الشقيري

مجدي أبو النصر - وليد شواري- 

مصطفى أبو النور- عمرو الشقيري
الجماري

قالح الدهمشيطارق الرفاعيطارق الرفاعي740140621019اإلعجاز في الكتاب والسنة

عبد العزيز القضيب74014070حديث )3(

على حسن74021010النحو التطبيقي )1(

74023090أدب األطفال

حاتم الشيخ مباركحاتم الشيخ مبارك740231511019النقد العربي الحديث

74024120قراءة في كتب األدب والبالغة

74024160قضايا في النحو واللغة

74032310إنشاء وتعبير )2( )لغة انجليزية(

المحبوبالمحبوب740325011019مدخل إلى اللغويات

74042030تاريخ الجزيرة العربية القديم

74043060تاريخ األيوبيين والمماليك

74044050تاريخ التعليم في الدولة اإلسالمبة

74044070تاريخ الدولة العثمانية

سعيد الحسينيسعيد الحسيني740521091021تصميم وقراءة الخريطة

74054340أصول البحث الجغرافي

محسن عواودهمحسن عواوده740543711020الجغرافية البيئية

74062100إدارة المؤسسات األجتماعية

عزام ابراهيم عزام ابراهيم 740641311020رعاية الفئات الخاصة

740723131092وسائل االتصال واإلعالم المكتوب
عبدالرحمن عبدهللا الغنام- عبداالله 

القحطاني

عبدالرحمن عبدهللا الغنام- عبداالله 

القحطاني

74073410األشكال الصحفية

74073740تعريب وترجمة إعالمية

عبدالحليم موسى يعقوب عبدالرحمنعبدالحليم موسى يعقوب عبدالرحمن740738211092انظمة وأخالقيات اإلعالم

عزام ابراهيمعزام ابراهيم742448261020تصميم البحوث االجتماعيةوتنفيذه

74257190تحليل الخطاب االعالمي

اليوم الثاني عشر االربعاء )16/11/1443 هـ( ) 15 / 6 / 2022 م(

الفترة الثالثة  )13:00 الى15:00 (

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط
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طالبات فقط
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عضو لجنة السيراسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

حلينمةحسن الحسينحسن الحسين740141111094فقة القضاء والسياسة الشرعية

قالح الدهمشي74023050النثر العباسي

يوسف البرير74023060نصوص أدبية 1

عماد هاللالفريدانالفريدان740335461094اللغويات التطبيقية )لغة انجليزية(

74033710ترجمة األنماط النصية

74042070تاريخ الخلفاء الراشدين

74043100تاريخ الشرق األقصى الحديث

74043120تاريخ الخليج العربي في العصر ا

74044010تاريخ النظم اإلسالمية

74044090مناهج البحث التاريخي

74053260نظم المعلومات الجغرافيةالمتقدمة

74062110العالقات العامة

محمد الشرقاويمحمد الشرقاوي740641251092االتصال في الخدمة االجتماعية

مصعب عبدالقادر وداعة هللا محمدمصعب عبدالقادر وداعة هللا محمد740738121092االعالم والمجتمع

رائد جابر الزهرانيرائد جابر الزهراني740742211095تنظيم الحمالت اإلعالنية

74074680المشهد االعالمي السعودي

عبد الواحد المزروعيعبد الواحد المزروعي740346021095اللغة وتقنية المعلومات

مجدي حشيشمجدي حشيش740441411090تاريخ أوربا المعاصر

فودة محمد علي عيشةفودة محمد علي عيشة740743611090فنون الدراما والسينما

اسماء المراقبينأستاذ/ أساتذة المقررالقاعة/ القاعاتعدد الطالب

الواحة اختبار التعارضات 

الفترة الثانية  )10:30 الى 12:30 (

اليوم الثالث عشر الخميس )17/11/1443 هـ() 16 / 6 / 2022 م(

الفترة األولى )8:00 الى 10:00 (

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط
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طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط

طالبات فقط


