جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

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

رقم المقرر

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

اليوم األول الثالثاء ( 1/11/1443هـ) (  2022 / 5 / 31م)
الفترة األولى ( 8:00الى ) 10:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

االستشراق والدراسات اإلسالمية

7401415

2

1021

محمد رشدي

محمد رشدي

عادل عثمان

التفكير البالغي عند العرب

7402314

0

طالبات فقط

سلمان الحسن

تحليل الخطاب (نجليزى)

7403459

9

1021

تاريخ الدولة العباسية ()1

7404309

2

1015

النقد األدبي (لغة إنجليزية)

7403485

5

1015

عبدهللا ابراهيم الملحم
عبد الحليم رمضان
الشناوي

عبدهللا ابراهيم الملحم
عبد الحليم رمضان
الشناوي

مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية

7405320

1

1019

محسن عواوده

محسن عواوده

جغرافية السكان

7405428

0

فالح الدهمشي
حسن الكبير
نواف الشهري

طالبات فقط

القيادةوتنميةالمجتمعات المحلية

7406414

1

1019

الحبيب كشيده

الحبيب كشيده

االتصال متعدد الوسائط

7407451

1

1019

مصطفى احمد حسنين طه

مباحث في اصول الفقه 1

7421237

125

الواحة

حسن الحسين

مصطفى احمد حسنين طه
حسن الحسين  +محمد بالطيور +
عبد العزيز النعيم +محمد بدوي
السيد  +عبد الرزاق معاش +
يوسف البرير

النحو والصرف

7423333

0

علم اجتماع الشبكات

7424216

98

علم االجتماع التربوي

7424419

0

االتصال متعدد الوسائط

7425692

78

طالبات فقط
1094 - 1092

ايمن فرج

الحبيب -الشرقاوي -محمد سليمان -
عبداالله الغامدي

طالبات فقط
1085 - 1089

رائد الزهراني -عبدهللا بوحليم-
عبداالله القحطاني-عبدالحليم موسى

رائد الزهراني -عبدهللا بوحليم-
عبداالله القحطاني-عبدالحليم موسى

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
1

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

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

رقم المقرر

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

اليوم األول الثالثاء ( 1/11/1443هـ) (  2022 / 5 / 31م)
الفترة الثانية ( 10:30الى ) 12:30

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

اللغة االنجليزية قراءة

7403102

9

1020

أحمد الهويشل

أحمد الهويشل

إيهاب شبانه

جغرافية المملكة العربية السعودية

7405209

0

طالبات فقط

فالح الدهمشي

جغرافية المملكة العربيةالسعودية

7427161

664

جميع قاعات الكلية

محمد عبد الحليم  -حسن مرزوق

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

جغرافية المملكة العربيةالسعودية

7427161

664

جميع قاعات الكلية

محمد عبد الحليم  -حسن مرزوق

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

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
2

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

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

رقم المقرر

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

اليوم األول الثالثاء ( 1/11/1443هـ) (  2022 / 5 / 31م)
الفترة الثالثة ( 13:00الى) 15:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

طالبات فقط

النقد العربي القديم

7402212

0

طرق البحث وتصميم األبحاث

7403495

11

نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية

7405348

0

تاهيل المرشد السياحي

7420241

155

نحو 1

7422221

0

1088

احمد الخطيب

عادل عثمان
احمد الخطيب

طالبات فقط
الواحة

د-وجيه  -د-أحمد حسن  -دعماد
الفالح  -د-حسام سعيد

عضو لجنة السير
أنور عبد الكريم
فالح الدهمشي

د-وجيه  -د-أحمد حسن  -دعماد
الفالح  -د-حسام سعيد

طالبات فقط

حسن الكبير
محمد النور يس

االدب المقارن

7422363

65

1089-1084

عبد هللا محمد المال

عبد هللا المال-محمد عبد هللا الدوغان-
عبد هللا الحقباني

كتابة المقال

7423224

27

1095

عبدالعزيز الجاسم

عبدالعزيز الجاسم

مقدمة في دراسات الترجمة

7423261

39

1021

حليمة+محيش

أحمد حليمه

مدخل الى طرق البحث الجغرافي

7405213

1

1020

حسن مرزوق

أشرف أنس

مقدمة نظم المعلومات الجغرافية

7427261

44

1085

محسن عواودة  -محمد أبو الحسن

محسن عواودة  -محمد أبو الحسن

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
3

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

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

رقم المقرر

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

اليوم الثاني األربعاء ( 2/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 1م)
الفترة األولى ( 8:00الى ) 10:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

مبادىء المحاسبة ()1

603101

9

1019

أستاذ المقرر

أستاذ المقرر

العقيدة ()2

7401315

6

1015

عبد الرزاق معاش

عبد الرزاق معاش

علم المعاني والبراغماتيك

7403353

0

نظرية الترجمة

7403370

0

تاريخ الدولة السعودية في الدورين

7404313

0

طالبات فقط
طالبات فقط
طالبات فقط

عضو لجنة السير
أسامه عطيه
حليمة
عبد الرحمن الغنام
حمد المري

شركة السياحة ووكالالت السفر

7420331

120

الواحة

د-ثويب حسن  -د احمد حسن  -د
عماد الفالح  -دحسام سعيد

د-ثويب حسن  -د احمد حسن  -د
عماد الفالح  -دحسام سعيد

الشمائل النبوية

7421447

19

1095

محمد بدوي

محمد بدوي

تاريخ االدب الحديث

7422353

55

1021

فايز عثامنة

فايز عثامنة-محمد عبد هللا الدوغان

القراءة باللغة االنجليزية

7423113

108

1085 - 1089

عبدهللا ابراهيم الملحم
عبد هللا المحيش
سلمان الحمد  +الجاسم

عبدهللا الملحم
عبد هللا المحيش

علم اللغة االجتماعي

7423343

58

الواحة

شبانة+المزروعي

أيهاب شبانه

علم االجتماع الديني

7424233

95

1092 - 1094

على سمير

عزام  -نواف  -الشرقاوي

اللغة االنجليزية كتابة

7403103

10

1020

أحمد الهويشل

أحمد الهويشل

التسويق االلكتروني

7425725

0

مبادىء االستشعار عن بعد

7427262

45

عزام البخيت

طالبات فقط
1084

وليد الهادي  +محمد أبو الحسن

وليد الهادي  +محمد أبو الحسن

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
4

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

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

رقم المقرر

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

اليوم الثاني األربعاء ( 2/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 1م)
الفترة الثانية ( 10:30الى ) 12:30

عدد الطالب

القاعة /القاعات

مبادىء علم االجتماع

7406101

5

1020

مبادئ علم االجتماع

7424111

770

جميع قاعات الكلية

مبادئ علم االجتماع

7424111

770

جميع قاعات الكلية

عضو لجنة السير

اسماء المراقبين
أستاذ /أساتذة المقرر
جيني-محمد
الختم
سر
الحكيم
عبد
أسامه عطيه
عبد هللا الدوغان-محمد الجغيمان-عبد
سلمان الحسن  -وليد شواري
هللا حياني -فايز عثامنة6-محمد
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
زين العابدين مخلوف  -عزام البخيت
الجماري -المزروعي
عبد الرحمن الغنام  -حمد المري
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

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
5

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

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

رقم المقرر

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

اليوم الثاني األربعاء ( 2/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 1م)
الفترة الثالثة ( 13:00الى) 15:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

نظرية المعرفة

7401319

13

1019

محمد بحر

محمد بحر

أسامه عطيه

الشعر العربي الحديث

7402313

0

علم اللغة النفسي

7403455

0

طالبات فقط
طالبات فقط

المحبوب
عبد الرحمن الغنام

موضوعات جغرافية معاصرة

7405429

1

1020

محسن عواوده

محسن عواوده

حمد المري

معالم حديثة ومعاصرة

7420366

78

1085-1088

د -عماد الفالح  -د -احمد حسن  -د-
حسام سعيد

د -عماد الفالح  -د -احمد حسن  -د-
حسام سعيد

محسن عواوده

النبوات والغيبيات

7421223

144

الواحة

هاني الملحم  -عبدالرزاق معاش

حسن الكبير  +حسن الحسين +
حمال صاولي  +عبد العزيز النعيم
يوسف البرير +محمد بالطيور

االسالم والغزو الفكري

7421326

0

قضايا في البالغة والنقد

7422444

0

طالبات فقط
طالبات فقط

القراءة النقدية

7423222

51

1021

الهويشل+سليسلي

الهويشل

الكتابة االكاديمية

7423327

23

1092

عبدالعزيز الجاسم

الجاسم

مبادئ التسويق

7425436

123

1089 - 1084 - 1090

رائد جابر الزهراني

عبدهللا بوحليم -لطفي الزيادي -هشام
الحاج-فودة محمد -مصعب عبدالقادر

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
6

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم الثالث الخميس ( 3/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 2م)
الفترة األولى ( 8:00الى ) 10:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

أصول الفقه ()2

7401211

4

1015

حسن الحسين

حسن الحسين

عبد هللا الفضيخ

الترجمة اإلبدعية

7403472

7

1020

احمد حليمه

احمد حليمه

الشناوي

تاريخ الدويالت اإلسالمية المستقلة

7404412

2

1015

جميل بني سالمة

جميل بني سالمة

االتصال اثناء االزمات

7407453

1

1015

فالح عامر فواز الدهمشي

فقة الجنايات والحدود والقضاء

7421477

136

1094-1084

أحمد الشعيبي  -حمد المري

فالح عامر فواز الدهمشي
احمد الشعيبي  +حمد المري +
محمد العودات  +محمد رشدي +
عبد العزيز القضيب  +هاني الملحم
+عبد هللا السماعيل

البالغة في القران والسنة

7422343

0

طالبات فقط

فالح الدهمشي
محمد بدوي
عبد الحليم رمضان

المحبوب
الهويشل

مدخل الى اللغويات

7423231

43

1021

المحبوب+المحيش

األسلوبية

7423448

24

1017

احمد حسين احمد الهويشل

التحليل االحصائي

7424371

107

1085-1089

محمد شرقاوي  +محمد سليمان

أيمن فرج -عبداالله -نواف -علي
سمير

نشأة وتطور االعالم السعودي

7425441

143

الواحة

عبدالرحمن عبدهللا الغنام-عبداالله
القحطاني

رائد الزهراني -عبدهللا بوحليم-
عبداالله القحطاني-فودة محمد -
هشام الحاج-عبدالحليم موسى

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
7

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم الثالث الخميس ( 3/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 2م)
الفترة الثانية ( 10:30الى ) 12:30

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

االتصال االجتماعي

7407352

2

1020

محمد الشريف

مدخل إلى اإلعالم (الئحة قديمة)

7407101

18

1020

مدخل الى االعالم (الئحة جديدة)

7425131

664

جميع قاعات الكلية

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير
عبد هللا الفضيخ
سليسلي  -عبد الحليم رمضان

حسن نيازي

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

فالح الدهمشي  -محمد بدوي

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
8

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم الثالث الخميس ( 3/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 2م)
الفترة الثالثة ( 13:00الى) 15:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

برامج الحاسب المكتبية

902742

7

1015

البالغة (1المعاني)

7402206

0

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

وليد شواري  -سلطان الكليب -عمرو وليد شواري  -سلطان الكليب -عمرو
القشيري
القشيري

طالبات فقط

عضو لجنة السير
عبد هللا الفضيخ
حليمة

حاضر العالم اإلسالمي

7404206

3

1019

عماد هالل

عماد هالل

فالح الدهمشي

النظريات االجتماعية

7406410

2

1019

الحبيب الدرويش

الحبيب الدرويش

محمد بدوي

اللغة العربية ()2

7422112

238

الواحة 1089- 1085 -

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

صرف 2

7422332

4

1095

محمد الجغيمان

محمد الجغيمان

الشعر االنجليزي

7423352

47

1021

الشناوي+المزروعي

الشناوي

تنظيم الحمالت االعالنية

7425767

10

1092

رائد جابر الزهراني

رائد جابر الزهراني

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
9

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم الرابع األحد ( 6/11/1443هـ) ( 2022 / 6 / 5م)
الفترة األولى ( 8:00الى ) 10:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

مقدمة في الحاسب اآللي

1901101

131

الواحة يمين

مجدي أبو النصر

محمد الجغيمان-عصام الخطيب-عبد
هللا المال-عبد الفتاح عبوش -محمد
سليمان -عبداإلله  -نواف -
المحيش
 -سلمان الحسن  -لطفي الزيادي

ياسين إبراهيم بشير

مقدمة في الحاسب اآللي

1901101

90

1094

وليد شواري

مقدمة في الحاسب اآللي

1901101

34

1084

مصطفى أبو النور

محمد النور  -أبو الحسن  -محسن -
محمد العثمان
مصطفى أبو النور

عبد الرحمن الغنام

مقدمة في الحاسب اآللي

1901101

33

1090

عمرو القشيري

عمرو القشيري

عبدهللا الديرشوي

مقدمة في الحاسب اآللي

1901101

58

1085

محمد العيد

حسن الكبير  -محمد بالطيور

مجدي حشيش

مقدمة في الحاسب اآللي

1901101

64

الواحة يسار

رياض الجعفري

مصعب عبد القادر  -أسامة عطية

مقدمة في الحاسب اآللي

1901101

60

1021

سلطان الكليب

فودة محمد  -أنور

مقدمة في الحاسب اآللي

1901101

62

1095 - 1092

محمد الغتم

عبد العزيز النعيم  +طارق الرفاعي

مقدمة في الحاسب اآللي

1901101

31

1089

فؤاد إبراهيم

فؤاد إبراهيم

تاريخ الخليج العربي الحديث المعاصر

7404308

21

1020

فتحي درادكة

فتحي درادكة

الثقافة والعولمة

7406415

0

القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة

7401410

0

نحو 3

7402301

0

طالبات فقط
طالبات فقط
طالبات فقط

النثر اإلنجليزي

7403221

4

1015

عبدالعزيز الجاسم

الجاسم

القصة القصيرة

7403488

9

1019

ابراهيم محمد ابراهيم عثمان

الشناوي

مناهج المفسرين

7421436

مدخل لالدب االمريكي

7423354

ختبارات
 0وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة اال
فقط
طالبات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش

0

الخطيب

طالبات فقط

10

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم الرابع األحد ( 6/11/1443هـ) ( 2022 / 6 / 5م)
الفترة الثانية ( 10:30الى ) 12:30

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

مبادىء اإلدارة

622115

10

1020

حاشد

حاشد

ياسين إبراهيم بشير

مدخل الى علم التاريخ (الئحة قديمة)

7404201

0

مدخل الى علم التاريخ (الئحة جديدة)

7426111

701

طالبات فقط

جميع قاعات الكلية

عبد الحليم رمضان  -علي حسن

الفريدان  -مجدي حشيش
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

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
11

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم الرابع األحد ( 6/11/1443هـ) ( 2022 / 6 / 5م)
الفترة الثالثة ( 13:00الى) 15:00

عدد الطالب

مهارات التعلم والتفكير

232301

5

الشعر العباسي

7402304

0

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير
ياسين إبراهيم بشير

كلية التربية للطالب

المحيش

قراءات ومطالعات

7403220

5

1021

سلمان الحسن

سلمان الحسن

عبد الرحمن الغنام

نصوص ادبية قديمة

7422473

7

1021

خالد حماش

خالد حماش

عبدهللا الديرشوي

علم االجتماع السياحي

7424481

85

الواحة

ايمن فرج

زين العابدين-محمد سليمان  -الحبيب
كشيدة

مجدي حشيش

تاريخ العرب المعاصر

7404416

1

1019

دايل الخالدي

دايل الخالدي

النقد االدبي

7423459

19

1085

فوزي سليسلي

فوزي سليسلي

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
12

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم الخامس االثنين ( 7/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 6م)
الفترة األولى ( 8:00الى ) 10:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

تحليل الخطاب (عربي)

7402415

1

1015

مؤيد البوحنيه

مؤيد البوحنيه

عبد هللا محمد المال

تاريخ العالقات والمنظمات الدول

7404314

3

1015

فتحي درادكة

فتحي درادكة

الشناوي

العقيدة ()3

7401316

8

1015

عبد الرزاق معاش

عبد الرزاق معاش

عبد الرحمن الغنام

التحرير العربي (طالب زراعة وعلوم)

7402102

30

1092

عصام الخطيب

عصام الخطيب

محمد العودات

الكتابة والتعبير (طالب زراعة وعلوم)

7402501

90

1089-1084

عصام الخطيب

عثمان كنه  -عادل عثمان  -عصام
العصام

فهد العرجاني

التخريج ودراسة االسانيد

7421344

74

1085 - 1088

جمال صاولي

جمال صاولي +طارق الرفاعي +
حمد المري  +محمد بدوي السيد

فقة االسرة

7421476

0

طالبات فقط

الصوتيات (لغة عربية)

7422214

72

الواحة

عبد العزيز عبد اللطيف الحليبي

عبد العزيز عبد اللطيف الحليبي-عبد
الفتاح عبوش-محمد الجغيمان

مقدمة في األدب (لغة انجليزية)

7423251

61

1021 - 1019

سليسلي+أنور

سليسلي+أنور

آدب عصر النهضة

7423353

0

طالبات فقط

االتصال التنظيمي

7425635

102

1094 - 1092

عبداالله سعد القحطاني

لطفي الزيادي -هشام الحاج-فودة
محمد -مصعب عبدالقادر)

تاريخ المملكة عبر العصور

7426161

113

الواحة

فتحي درادكة

فتحي درادكة  -عماد هالل  -األمين-
جميل بني سالمه

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
13

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم الخامس االثنين ( 7/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 6م)
الفترة الثانية ( 10:30الى ) 12:30

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

التذوق األدبي

7402103

19

1020

يونس البدر

يونس البدر

عبد هللا محمد المال

الجغرافية السياسية

7405439

2

1019

حسن مرزوق

أشرف أنس

الهويشل  -فهد العرجاني

اللغة العربية ()1

7422111

670

جميع قاعات الكلية

أسامه خضر

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

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
14

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم الخامس االثنين ( 7/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 6م)
الفترة الثالثة ( 13:00الى) 15:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

تفسير ()1

7401303

6

1019

حاتم مزروعة

حاتم مزروعة

عبد هللا محمد المال

المعجمية

7402402

0

طالبات فقط

الجماري
أيهاب شبانه
حمد المري  -محمد المديني  +جمال
صاولي  +محمد بدوي  +محمد
الظفر  +عبد هللا العمري  +محمد
العثمانى
عبد هللا الحقباني-عبد القادر الحسون-
الطاهر بن يحيى

علم اللغة اإلجتماعي

7403456

11

1020

أيهاب شبانه

فقة المعامالت

7421266

112

1021-1017-1015

حمد المري  -محمد المديني

بالغة قديمة

7422241

72

الواحة

خالد حماش

التركيب اللغوي 1

7423114

103

1089 - 1084

المزروعي +الجاسم
المحبوب+الفريدان

المزروعي+الجاسم

التركيب اللغوي 2

7423223

49

1085

الهالل+الخطيب

محمد الهالل

علم اجتماع السكان

7424217

99

1090 - 1092 - 1095

الناجي حامد

محمد سليمان-أحمد فاضل -نواف -
أيمن فرج

الكتابة للعالقات العامة

7425414

131

الواحة

هشام عبدهللا الحاج محمد

لطفي الزيادي -رائد الزهراني-
مصعب عبدالقادر -عبدالحليم موسى-
عبداالله القحطاني

عبد الرحمن الغنام
محمد العودات

فهد العرجاني

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
15

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم السادس الثالثاء ( 8/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 7م)
الفترة األولى ( 8:00الى ) 10:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

التراث العمراني السعودي

7420364

74

1085 - 1088

د-عماد الفالح -د-احمد حسن  -د-
حسام سعيد

د-عماد الفالح -د-احمد حسن  -د-
حسام سعيد

يونس البدر

علم االجتماع السياسي

7424425

77

1094

ايمن فرج

زين العابدين  -أيمن فرج  -عزام

الجاسم

العروض والقافية

7422391

69

1089-1084

عبد الملك الطلحة

عبد الملك الطلحة -عصام الخطيب-
محمد الجغيمان

فالح الدهمشي

اكتساب اللغة الثانية

7423345

16

1095

أنظمة وأخالقيات اإلعالم

7425442

114

الواحة

جغرافية العالم االسالمي

7427214

47

1021

المحبوب

المحبوب

عبدهللا بوحليم -لطفي الزيادي -هشام
عبدالحليم موسى يعقوب عبدالرحمن
الحاج -فودة محمد
محمد النور  +سعيد الحسيني

محمد العثمان
محمد سليمان

محمد النور  +سعيد الحسيني

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
16

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم السادس الثالثاء ( 8/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 7م)
الفترة الثانية ( 10:30الى ) 12:30

عدد الطالب

القاعة /القاعات

اللغة اإلنجليزية العامة

1700121

2

1020

اللغة االنجليزية

1700101

714

جميع قاعات الكلية

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير
يونس البدر  -فالح الدهمشي

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 سليسلي  -محمد العثمان  -محمد
سليمان
الزيادي -عبداالله القحطاني -رائد
الزهراني -عبدهللا بوحليم  -حسن
الكبير +حمد المري  +محمد الظفر
 +محمد العثمان  +عبد هللا الثويقب
 +عبد هللا السماعيل

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
17

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم السادس الثالثاء ( 8/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 7م)
الفترة الثالثة ( 13:00الى) 15:00

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

ظهور الرواية

7403382

5

1092

فوزي سليسلي

المسرحية الحديثة

7423457

27

1095

الشناوي+الفريدان

سليسلي
الشناوي

يونس البدر

التفسير التحليلي 1

7421234

118

الواحة

الدهمشي  +احمد الشعي
طارق الرفاعي
مزروعهعبد العزيز النعيم  +جمال صاولي  +احمد السلوم  +فالح
مزروعه +
حاتم-حاتمالقضيب
القضيب
عبدالعزيز
عبدالعزيز

قضايا في النحو واللغة

7422425

68

1021-1017

عبد هللا الحقباني -محمد إبراهيم العمير

عبد هللا الحقباني--محمد إبراهيم
العمير  -عبد هللا المال-

محمد العثمان

مناهج البحث في االعالم

7425633

92

1084 - 1089

لطفي محمد شهر خليفه الزيادي

لطفي الزيادي -عبدالحليم موسى-
مصعب عبدالقادر -هشام الحاج

محمد سليمان

الصحة واللياقة

231101

4

صحة ولياقة

1900109

11

أنور

يعقد االختبار بكلية التربية للطالب

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
18

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم السابع االربعاء ( 9/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 8م)
الفترة األولى ( 8:00الى ) 10:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

النظريات االجتماعية

7424434

7

1019

الحبيب الدرويش

الحبيب الدرويش

خالد حماش

مبادىء اإلحصاء

817130

5

1015

علي العلوان

على العلوان

الهويشل

المسرحية الحديثة

7403486

9

1020

فوزى سليسلى

فوزى سليسلى

عبدالرحمن الغنام

ادارة المجموعات السياحية

7420343

60

1085 - 1095

د-عماد الفالح -د-احمد حسن  -د-
حسام سعيد

د-عماد الفالح -د-احمد حسن  -د-
حسام سعيد

محمود صالح

مناهج المحدثين

7421343

116

الواحة

عبدهللا العمري

عبدهللا العمري +حسن الحسين +
حاتم مزروعة  +محمد العودات +
حسن الكبير  +احمد السلوم

نصوص ادبية حديثة

7422474

43

1089

عثمان كنه -عبد الحكيم جيني

عثمان كنه -عبد الحكيم جيني

تحليل الخطاب (لغة انجليزية)

7423458

42

1021

شبانة+المحيش

شبانه

اللغة االنجليزية االعالمية

7425417

115

1094 - 1092

عبدالرحمن عبدهللا الغنام

فودة محمد -عبداالله القحطاني -رائد
الزهراني -عبدهللا بوحليم

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
19

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم السابع االربعاء ( 9/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 8م)
الفترة الثانية ( 10:30الى ) 12:30

عدد الطالب

مناهج البحث

7402214

0

األدب األندلسي

7402312

0

المذاهب االدبية

7422464

0

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

طالبات فقط
طالبات فقط
طالبات فقط

عضو لجنة السير
خالد حماش
سلمان الحسن
عبدالرحمن الغنام

بناء المفردات

7423217

26

1085

عبد العزيز الجاسم

عبد العزيز الجاسم

محمود صالح

تاريخ المملكة العربية السعودية

7426101

153

الواحة

علي البسام  -سطام الوهبي

علي البسام -سطام الوهبي -فتحي
درادكة -فهد العرجاني -عماد هالل

سعيد الحسيني

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

الفكر والثقافة االنجليزية

7423326

58

1089

الهويشل+الهالل

الهويشل+الهالل

خالد حماش

االتصال السياسي

7425578

0

الفترة الثالثة ( 13:00الى) 15:00

طالبات فقط

المحيش

علم اجتماع التنظيم والعمل

7424323

63

الواحة

نواف الشهري

الناجي-أحمد فاضل

عبدالرحمن الغنام

النقد العربي القديم

7422261

74

الواحة

حاتم الشيخ مبارك

حاتم الشيخ مبارك -محمد البدوي
المرسي-طاهر بن يحيى-

محمود صالح

تعلم اللغة المعزز بالتقنية

7423441

15

1084

الفريدان

الفريدان

سعيد الحسيني

االتصال وإدارة االزمات

7425666

34

1085

فالح عامر فواز الدهمشي

فالح عامر فواز الدهمشي

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
20

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم الثامن الخميس ( 10/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 9م)
الفترة األولى ( 8:00الى ) 10:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

النحو والصرف 2

7422229

76

1094

محمد الجغيمان

محمد الجغيمان-عبد الفتاح عبوش-
أسامة عطية

عبد اللطيف جعفر

قراءة في كتب النحو والصرف

7422426

0

طالبات فقط

الجاسم

حوار ومناقشة (لغة انجليزية)

7423425

22

1021

الملحم

الملحم

محمد بدوي السيد

علم اجتماع الصحة

7424424

79

الواحة

عبداالله الغامدي

الحبيب  -علي سمير  -عزام

سعيد الحسيني

التصميم الجرافيكي

7425693

89

الواحة

اليوجد اختبار تحريري

اليوجد اختبار تحريري

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

علوم القرآن ()2

7401203

4

1019

عب العزيز النعيم

عب العزيز النعيم

عبد اللطيف جعفر

الحضارة اإلسالمية (الئحة قديمة)

7404301

9

1020

فهد العرجاني

فهد العرجاني

الجماري

الحضارة االسالمية (الئحة جديدة)

7426141

382

الواحة - 1085 -1094 -
1021 - 1084- 1089

الفترة الثانية ( 10:30الى ) 12:30

عبدالرحيم المبارك -محمد نصر-
وائل  -أشرف أنس  -مجدي حشيش -
علي حسن  -حاتم الطحاوي -األمين-
عبدالرحيم  -فهد العرجاني _ أشرف جميل  -عماد هالل  -سطام -فتحي -محمد بدوي السيد  -عبد االله
الغامدي
محمد النور -محمد أبوالحسن -
أنس
محسن عواودة -سعيد الحسيني -
احمد الشعيبي  +عبد العزيز القضيب
 +احمد السلوم

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
21

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

اليوم الثامن الخميس ( 10/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 9م)
الفترة الثالثة ( 13:00الى) 15:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

علم اجتماع التنمية

7424231

67

1089 - 1084

عزام ابراهيم  +الحبيب الدرويش

الناجي  -علي سمير  -نواف

عبد اللطيف جعفر

الشعر اإلنجليزي في العصر الروم

7403384

16

1088

أنور

أنور

الجماري

اسس البحث الجغرافي

7427213

48

1085

سعيد الحسيني

سعيد الحسيني

محمد بدوي السيد

أحاديث االحكام

7421242

114

الواحة

بالغة جديدة

7422442

48

1021

عبدهللا العمري-طارق الرفاعي-حسن عبدهللا العمري-طارق الرفاعي-حسن
الكبير +محمد الظفر  +هانئ الملحم
الكبير
يونس البدر

عبد االله الغامدي

يونس البدر -عصام العصام

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
22

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم التاسع األحد ( 13/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 12م)
الفترة األولى ( 8:00الى ) 10:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

طالبات فقط

الحديث التحليلي

7421445

0

مناهج البحث وتطبيقاتها

7422482

65

علم النفس االجتماعي

7424272

101

تحرير الخبر والتقرير الصحفي

7425413

0

الواحة

عضو لجنة السير
عبد هللا الفضيخ

ال يوجد اختبار تحريري نهائي

ال يوجد اختبار تحريري نهائي

قالح الدهمشي

علي سمير +محمد شرقاوي

زين العابدين-أحمد فاضل -عزام

المزروعي

طالبات فقط

عبد العزيز القضيب

إدارة الفعاليات

7420392

73

1089 - 1084

د-عماد الفالح -د-احمد حسن  -د-
حسام سعيد

د-عماد الفالح -د-احمد حسن  -د-
حسام سعيد

عبد االله الغامدي

االعالن االذاعي والتلفزيوني

7425855

89

1094

رائد جابر الزهراني

عبدالحليم موسى-مصعب عبدالقادر-
هشام الحاج

محسن عواوده

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

مدخل الى الحضارة االنسانية

7420111

205

الواحة 1094 -

األمين  -جميل

وائل رفاعي  -مجدي حشيش -فتحي
درادكة  -محمد نصر -عماد هالل-
حاتم الطحاوي  -فهد العرجاني

عبد هللا الفضيخ

المهارات الدراسية

7423216

19

1084

سلمان الحسن

سلمان الحسن

المزروعي

المدخل لدراسة الفقة االسالمي

7421251

0

سلوك المستهلك

7425647

0

الجغرافيا المناخية

7427222

34

الفترة الثانية ( 10:30الى ) 12:30

طالبات فقط
طالبات فقط
1021

محمد أبو الحسن

قالح الدهمشي
عبد العزيز القضيب
محمد أبو الحسن

محسن عواوده

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
23

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم التاسع األحد ( 13/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 12م)
الفترة الثالثة ( 13:00الى) 15:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

التالوة والتجويد

7421233

105

الواحة

محمد بدوي

احمد السلوم  +خالد الدوغان +
محمد العودات  +هانئ الملحم

عبد هللا الفضيخ

نحو 4

7422324

63

1085 - 1089

عبد هللا محمد حياني

عبد هللا محمد حياني -عبد هللا
الحقباني-محمد إبراهيم العمير

قالح الدهمشي

االتصال الجماهيري

7407412

2

1020

محمد احمد هاشم الشريف

محمد احمد هاشم الشريف

عبد العزيز القضيب

الجغرافية التاريخية

7405438

0

مهارات التحدث (لغة انجليزية)

7403312

0

طالبات فقط
طالبات فقط

استماع وتحدث 1

7423112

119

اليوجد اختبار تحريري

استماع وتحدث 2

7423221

16

اليوجد اختبار تحريري

محسن عواوده

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
24

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم العاشر االثنين ( 14/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 13م)
الفترة األولى ( 8:00الى ) 10:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

علوم القران()1

7401202

3

1015

عبد العزيز النعيم

عبد العزيز النعيم

عبد هللا محمد حياني

التحرير اإلداري

7401409

2

1015

حسن الكبير

حسن الكبير

المزروعي

مناهج الفكر الحديث

7401412

0

النحو التطبيقي ()2

7402104

1

نحو 4

7402310

0

التفكير النحوي عند العرب

7402401

0

البالغة في القرآن الكريم والسن

7402406

0

مدخل إلى األدب األمريكي

7403487

19

تاريخ الخليج العربي القديم

7404302

0

تاريخ األندلس اإلسالمي

7404305

0

جغرافية السياحة

7405323

0

األنحراف األجتماعي والجريمة

7406208

0

طالبات فقط
1015

عبد العزيز عبد اللطيف الحليبي

قالح الدهمشي
عبد العزيز عبد اللطيف الحليبي

طالبات فقط
طالبات فقط
طالبات فقط
1019

فوزى سليسلى

طالبات
طالبات
طالبات
طالبات

عبد الرزاق معاش
عبد الحليم رمضان

فوزى سليسلى

فقط
فقط
فقط
فقط

آثار المملكة العربية السعودية

7420361

75

الواحة

د -عماد هالل .-وائل رفاعي  -جميل
بني سالمه

د -عماد هالل .-وائل رفاعي  -جميل
بني سالمه

دراسات في الفرق

7421324

107

الواحة

محمد بحر

محمد بحر +محمود صالح  +محمد
رشدي  +محمد بدوي  +محمد
الظفر  +حسن الكبير

علم الداللة

7422315

84

1089-1084

عبد هللا السلطان

عبد هللا السلطان-لؤي الهاشم-عصام
الخطيب-عبد الحكيم جيني

الكتابة باللغة االنجليزية

7423115

98

1094-1092

الملحم+المحيش+
الخطيب+المحبوب

الملحم+المحيش

الرواية الحديثة

7423456

50

1021

الشناوى+أنور

الشناوى+أنور

علم اجتماع االنحراف والجريمة

7424336

74

1085-1088

أحمد فاضل

أيمن فرج -عبداالله -علي سمير

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
25

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم العاشر االثنين ( 14/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 13م)
الفترة الثانية ( 10:30الى ) 12:30

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

أصول الفقة ()3

7401312

2

1015

حسن الحسين

حسن الحسين

عبد هللا محمد حياني

فقة الجنايات والحدود

7401404

0

أصول البحث العلمي

7401408

2

نحو 2

7402208

0

ادب إنجليزي في القرن 17

7403381

0

الرواية الحديثة

7403383

15

المدينة اإلسالمية

7404311

0

تاريخ العرب الحديث

7404402

0

خرائط التوزيعات الجغرافيا

7405211

1

جغرافية التخطيط والتنمية

7405441

0

الجغرافية الطبيعيةللزمن الرابع

7405453

0

التنشئة األجتماعية

7406213

0

طالبات فقط

الشناوي
قالح الدهمشي

1015

طالبات فقط
طالبات فقط
1019

فوزى سليسلى

عبد الرزاق معاش
عبد الحليم رمضان
فوزى سليسلى

طالبات فقط
طالبات فقط
1020

طالبات فقط
طالبات فقط
طالبات فقط

علم اجتماع التنظيم والتخطيط

7406409

1

1020

عزام ابراهيم

عزام ابراهيم

مناهج البحث في االتصال واإلعالم

7407483

1

1019

مصعب عبدالقادر وداعة هللا محمد

مصعب عبدالقادر وداعة هللا محمد

اصول التفسير وقواعده

7421337

90

1089 - 1085

محمد بالطيور  -إبراهيم الراجح

محمد بالطيور  -إبراهيم الراجح +
محمد العثمان  +عبد العزيز القضيب
 +محمد العودات

التعليم والتقويم اللغوي

7423446

11

1088

الفريدان

الفريدان

علم اجتماع المعرفة

7424438

93

الواحة

تامر عبد الغني

الحبيب -الشرقاوي -أحمد فاضل -
الناجي

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
26

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم العاشر االثنين ( 14/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 13م)
الفترة الثالثة ( 13:00الى) 15:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

تاريخ التشريع

7401209

2

1020

حسن الحسين

حسن الحسين

عبد هللا محمد حياني

الحديث ()1

7401305

2

1020

طارق الرفاعي

طارق الرفاعي

الخطيب

فقة المواريث ()2

7401314

6

1020

محمود صالح

محمود صالح

قالح الدهمشي

القراءة والمحادثة (لغة عربية)

7402105

0

الصوتيات (لغة عربية)

7402209

0

النثر العربي الحديث

7402403

0

المذاهب األدبية

7402423

0

إنشاء وتعبير (( )1لغة انجليزية)

7403230

0

طالبات
طالبات
طالبات
طالبات
طالبات

فقط
فقط
فقط
فقط
فقط

محمد الظفر
عبد الحليم رمضان

نحو وصرف (لغة انجليزية)

7403352

6

1019

عبد الرحيم الجماري

عبد الرحيم الجماري

علم التاريخ عند المسلمين

7404213

2

1019

حاتم الطحاوي

حاتم الطحاوي

تاريخ الحروب الصليبة

7404304

0

صور جوية وأستشعار عن بعد

7405212

2

جغرافية العمران

7405325

0

نصوص جغرافية باللغةاإلنجليزية1

7405327

0

طالبات فقط
1015

وليد شواري

وليد شواري

طالبات فقط
طالبات فقط

العمل التطوعي

7406313

2

1015

محمد الشرقاوي

المواردالبشرية السياحةوالضيافة

7420213

125

الواحة

د-احمد حسن  -د عماد الفالح  -د-
حسام سعيد

علم الداللة والبراجماتيكــ

7423334

58

1021

المزروعى+شبانه

تاريخ الفكر االجتماعي

7424213

0

فنون الدعاية واالقناع

7425627

93

محمد الشرقاوي
د-احمد حسن  -د عماد الفالح  -د-
حسام سعيد  -عزام البخيت -
عبداالله الغامدي
المزروعى+شبانه

طالبات فقط
1089 - 1084

فودة محمد علي عيشة

فودة محمد -عبداالله القحطاني -رائد
الزهراني -عبدهللا بوحليم

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
27

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم الحادي عشر الثالثاء ( 15/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 14م)
الفترة األولى ( 8:00الى ) 10:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

فقة المعامالت ()1

7401310

2

1020

حمد المري  +محمد المديني

حمد المري  +محمد المديني

عبد القادر الحسون

االدب االموي

7402210

0

الصرف (2تصريف األسماء)

7402302

0

تاريخ الشعوب اإلسالمية في أفريقيا

7404413

0

قراءة في كتب البالغة والنقد

7422345

0

طالبات
طالبات
طالبات
طالبات

فقط
فقط
فقط
فقط

قالح الدهمشي
الحبيب درويش

مناهج البحث االجتماعي

7406306

4

1019

تكميلي ماجستير

تكميلي ماجستير

علم اجتماع اإلعالم

7406308

4

1019

عزام ابراهيم

عزام ابراهيم

تطبيقات نحوية وصرفية

7422481

2

1020

عبد الفتاح عبوش

عبد الفتاح عبوش

انتاج االعالنات الصحفية

7425752

11

1021

مهند امين محمد العالم

مهند امين محمد العالم

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

مناهج المفسرين

7401207

4

1021

إبراهيم الراجح

إبراهيم الراجح

عبد القادر الحسون

تخرج األحاديث

7401307

2

1021

جمال صاولي

جمال صاولي

الفريدان

العروض والقافية

7402207

0

التطبيقات النحوية والصرفية 2

7402316

0

مدخل إلى علم المصطلح

7402413

0

قضايا في األدب والبالغة والنقد

7402417

0

القواعد والمنظومة النحوية

7403241

2

تاريخ أوربا الحديث

7404307

0

األساليب الكمية في الجغرافيا

7405206

0

الفترة الثانية ( 10:30الى ) 12:30

طالبات
طالبات
طالبات
طالبات
1015

فقط
فقط
فقط
فقط

الخطيب

قالح الدهمشي
الحبيب درويش

الخطيب

طالبات فقط
طالبات فقط

تقنية الصوت والصورة

7407433

1

1015

فودة محمد علي عيشة

فودة محمد علي عيشة

مناهج تحليل النص الشعري

7422371

86

الواحة

أنس الحمام

أنس الحمام-سامي الجمعان -عبد
اللطيف -جعفرعبد هللا الفضيخ-

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
28

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم الحادي عشر الثالثاء ( 15/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 14م)
الفترة الثالثة ( 13:00الى) 15:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

فقة السيرة

7401102

7

1092

طارق الرفاعي

طارق الرفاعي

عبد القادر الحسون

تحليل الخطاب

7422483

76

1089-1084

مؤيد بوحنية

مؤيد بوحنية -عبد هللا الفضيخ-عبد
الملك الطلحة

قالح الدهمشي

الحديث ()2

7401306

0

القصة القصيرة

7423455

0

دراسة األسانيد

7401308

2

األدب في صدر اإلسالم

7402205

0

الصوتيات والنظام الصوتي

7403351

0

تاريخ اليونان و الرومان

7404208

1

حضارت الشرق األدنى القديم

7404210

0

حركة االستشراق

7404404

0

وثائق ونصوص تاريخية عربية

7404410

0

خرائط الطقس والمناخ

7405454

0

سياسات الرعاية األجتماعية

7406207

2

بناء وتنمية القدرات

7406311

0

لغة إعالمية انجليزية

7407272

1

فن اإللقاء

7407273

0

االتصال السياسي

7407354

0

طالبات فقط
طالبات فقط
1092

جمال صاولي

الحبيب درويش
جمال صاولي

طالبات فقط
طالبات فقط
1095

دايل الخالدي

طالبات
طالبات
طالبات
طالبات
1095

دايل الخالدي

فقط
فقط
فقط
فقط

نواف الشهري

نواف الشهري

طالبات فقط
1088

عبدالرحمن عبدهللا الغنام

عبدالرحمن عبدهللا الغنام

طالبات فقط
طالبات فقط

إنتاج اإلعالنات الصحفية وااللك

7407423

1

1088

مهند امين محمد العالم

مهند امين محمد العالم

التصوير الضوئي

7407443

2

1088

فالح عامر فواز الدهمشي

فالح عامر فواز الدهمشي

االعالم السياحي

7407467

0

لغة اجنبية متخصصة 2

7420205

116

طالبات فقط
الواحة

د-احمد حسن  -د عماد الفالح  -د-
حسام سعيد

د-احمد حسن  -د عماد الفالح  -د-
حسام سعيد  -فهد العرجاني  -األمين

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
29

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم الثاني عشر االربعاء ( 16/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 15م)
الفترة األولى ( 8:00الى ) 10:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

التفسير الموضوعي

7421439

68

الواحة

إبراهيم الراجح

إبراهيم الراجح  +خالد الدوغان +
عبد هللا العمري  +محمد الظفر

عادل عثمان الهادي

علم اللغة النفسي

7423442

7

1092

الملحم

الملحم

المحيش

المراسم والبرتوكول

7425868

61

الواحة

لطفي محمد شهر خليفه الزيادي

عبداالله القحطاني -رائد الزهراني

قالح الدهمشي

نحو 2

7422222

58

1094

محمد إبراهيم العمير

محمد إبراهيم العمير -عبد اللطيف
جعفر

يوسف البرير  -على حسن

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
30

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم الثاني عشر االربعاء ( 16/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 15م)
الفترة الثانية ( 10:30الى ) 12:30

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

مدخل الى تقنية المعلومات

902741

1

1095

وليد الهادي

وليد الهادي

عادل عثمان الهادي

أصول الفقة ()1

7401210

1

1095

حسن الحسين

حسن الحسين

المحبوب

فقة العبادات ()1

7401212

2

1095

حمد المري

حمد المري

قالح الدهمشي

التفسير ()2

7401304

0

األديان والفرق

7401402

4

القضايا المعاصرة وفقة النوازل

7401403

0

األدب الجاهلي

7402204

0

البالغة ( 2البيان والبديع)

7402211

0

األدب اإلنجليزي  :عصر النهضة

7403280

4

تاريخ السيرة النبوية

7404205

0

تاريخ األمريكتين الحديث والمعاصر

7404411

0

تاريخ الشعوب اإلسالمية في آسيا

7404415

0

نصوص جغرافية باللغةاالنجليزية2

7405435

0

طالبات فقط
1092

محمد بحر

يوسف البرير
محمد بحر

على حسن

طالبات فقط
طالبات فقط
طالبات فقط
1092

أنور

طالبات
طالبات
طالبات
طالبات

أنور

فقط
فقط
فقط
فقط

تطبيقات نظم الجغرافية البشرية

7405442

1

1020

وليد الهادي

وليد الهادي

مدخل إلى األنثروبولوجيا

7406212

1

1020

عزام ابراهيم

عزام ابراهيم

علم االجتماع السياحي

7406302

1

1019

احمد الجمعان

احمد الجمعان

علم االجتماع السياسي

7406309

0

طالبات فقط

علم اجتماع البيئة

7406312

1

1019

الناجي حامد

الناجي حامد

مهارات الكتابة في االعالم

7407221

1

1015

هشام عبدهللا الحاج محمد

هشام عبدهللا الحاج محمد

انتاج اللقطات االعالنية

7407424

1

1015

رائد جابر الزهراني

رائد جابر الزهراني

ورشة االعالم المكتوب

7407444

0

طالبات فقط

ادب االطفال

7422375

20

الواحة

حاتم الشيخ مبارك

حاتم الشيخ مبارك

علم اجتماع االعالم واالتصال

7424322

2

1015

نواف الشهري

نواف الشهري

اإلعالم والمجتمع

7425546

55

الواحة

مصعب عبدالقادر وداعة هللا محمد

مصعب عبدالقادر وداعة هللا محمد

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
31

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم الثاني عشر االربعاء ( 16/11/1443هـ) (  2022 / 6 / 15م)
الفترة الثالثة ( 13:00الى) 15:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

الحديث الموضوعي

7421446

85

الواحة

حسن الكبير

حسن الكبير  +عبد هللا الثويقب  +محمد بدوي السيد
 +عبد الرزاق معاش

عادل عثمان الهادي

االنترنت واالتصاالت

904741

12

1021

مجدي أبو النصر  -وليد شواري-
مصطفى أبو النور -عمرو الشقيري

مجدي أبو النصر  -وليد شواري-
مصطفى أبو النور -عمرو الشقيري

الجماري

اإلعجاز في الكتاب والسنة

7401406

2

1019

طارق الرفاعي

طارق الرفاعي

قالح الدهمشي

حديث ()3

7401407

0

النحو التطبيقي ()1

7402101

0

أدب األطفال

7402309

0

النقد العربي الحديث

7402315

1

قراءة في كتب األدب والبالغة

7402412

0

قضايا في النحو واللغة

7402416

0

إنشاء وتعبير (( )2لغة انجليزية)

7403231

0

مدخل إلى اللغويات

7403250

1

تاريخ الجزيرة العربية القديم

7404203

0

تاريخ األيوبيين والمماليك

7404306

0

تاريخ التعليم في الدولة اإلسالمبة

7404405

0

تاريخ الدولة العثمانية

7404407

0

تصميم وقراءة الخريطة

7405210

9

أصول البحث الجغرافي

7405434

0

الجغرافية البيئية

7405437

1

إدارة المؤسسات األجتماعية

7406210

0

طالبات فقط
طالبات فقط
طالبات فقط
1019

حاتم الشيخ مبارك

عبد العزيز القضيب
على حسن
حاتم الشيخ مبارك

طالبات فقط
طالبات فقط
طالبات فقط
1019

المحبوب

طالبات
طالبات
طالبات
طالبات
1021

المحبوب

فقط
فقط
فقط
فقط

سعيد الحسيني

سعيد الحسيني

طالبات فقط
1020

محسن عواوده

محسن عواوده

طالبات فقط

رعاية الفئات الخاصة

7406413

1

1020

عزام ابراهيم

عزام ابراهيم

وسائل االتصال واإلعالم المكتوب

7407231

3

1092

عبدالرحمن عبدهللا الغنام -عبداالله
القحطاني

عبدالرحمن عبدهللا الغنام -عبداالله
القحطاني

األشكال الصحفية

7407341

0

تعريب وترجمة إعالمية

7407374

0

طالبات فقط
طالبات فقط

انظمة وأخالقيات اإلعالم

7407382

1

1092

عبدالحليم موسى يعقوب عبدالرحمن

تصميم البحوث االجتماعيةوتنفيذه

7424482

6

1020

عزام ابراهيم

تحليل الخطاب االعالمي

7425719

0

عبدالحليم موسى يعقوب عبدالرحمن
عزام ابراهيم

طالبات فقط

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
32

جدول اختبارات النهائية الفصل الثاني لكلية اآلداب -وقاعات الطالب والمراقبات -للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ (تعقد االختبارات بمنى كلية اآلداب رقم ()14

الجدول النهائي لالختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني  1443 / 1442هـ لكلية اآلداب
اليوم الثالث عشر الخميس ( 17/11/1443هـ)(  2022 / 6 / 16م)
الفترة األولى ( 8:00الى ) 10:00

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

عضو لجنة السير

فقة القضاء والسياسة الشرعية

7401411

1

1094

حسن الحسين

حسن الحسين

حلينمة

النثر العباسي

7402305

0

نصوص أدبية 1

7402306

0

اللغويات التطبيقية (لغة انجليزية)

7403354

6

ترجمة األنماط النصية

7403371

0

تاريخ الخلفاء الراشدين

7404207

0

تاريخ الشرق األقصى الحديث

7404310

0

تاريخ الخليج العربي في العصر ا

7404312

0

تاريخ النظم اإلسالمية

7404401

0

مناهج البحث التاريخي

7404409

0

نظم المعلومات الجغرافيةالمتقدمة

7405326

0

العالقات العامة

7406211

0

طالبات فقط
طالبات فقط
1094

الفريدان

طالبات
طالبات
طالبات
طالبات
طالبات
طالبات
طالبات
طالبات

قالح الدهمشي
يوسف البرير
الفريدان

فقط
فقط
فقط
فقط
فقط
فقط
فقط
فقط

االتصال في الخدمة االجتماعية

7406412

5

1092

محمد الشرقاوي

محمد الشرقاوي

االعالم والمجتمع

7407381

2

1092

مصعب عبدالقادر وداعة هللا محمد

مصعب عبدالقادر وداعة هللا محمد

تنظيم الحمالت اإلعالنية

7407422

1

1095

رائد جابر الزهراني

رائد جابر الزهراني

المشهد االعالمي السعودي

7407468

0

طالبات فقط

اللغة وتقنية المعلومات

7403460

2

1095

عبد الواحد المزروعي

عبد الواحد المزروعي

تاريخ أوربا المعاصر

7404414

1

1090

مجدي حشيش

مجدي حشيش

فنون الدراما والسينما

7407436

1

1090

فودة محمد علي عيشة

فودة محمد علي عيشة

عدد الطالب

القاعة /القاعات

أستاذ /أساتذة المقرر

اسماء المراقبين

الفترة الثانية ( 10:30الى ) 12:30

اختبار التعارضات

عماد هالل

الواحة

وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية ورئيس لجنة االختبارات
د .فهد بن عبدالرحمن بن دهيش
33

