
Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١

اسم الطالب :رقم الطالب : أفنان بنت موسى بن سعد ال رقيب٤٣٣٦٧٠٠٨٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٩٤

٥٣٠

٥٠١

٥٠٠

٤٩٦

٣٣٤٣ سلم

٤٨٥٣ نهج

٣٥٣٣ ادر

٤٨٦٣ نفس

٤٢٥٣ سلم

 القرآن الكريم والتجويد(٤)

 مناهج عامة

 اإلدارة والتخطيط التربوي

 تقويم تربوي

 فقه الفرائض والمواريث

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 اسماء راشد حمد خثران

 رقيه احمد الحبو مولود

 فايزة سالم عطوة الحولي

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت راشد بن سعود الجميد٤٣٤٩٦٠٠١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٤١

٢٥٥

٢٥١

٢٤٥

٣٤٠١ نال

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

٣٨٠١ عال

 ادارة سلسلة التوريد

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 أمن الحاسبات

 وفاء حمزه فضل مضوي

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣

اسم الطالب :رقم الطالب : بشاير  بنت مرضي بن بن مسفرالشكره الدوسري٤٣٥٩٦٠٠٧٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥٦

١٥٧

١٥٤

١٥٨

١٦٢

١٦٠

٤٩٨٠- كيم

٤٣٤٠- كيم

٤٢٥٠- كيم

٢١١٠ فيز

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع بحث (١)

 كيمياء السطوح والحفز

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 فيزياء البصريات -١

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 نوره طاهر يحيى مرير

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الخميس  

الثالثاء

السبت   

االحد   

الثالثاء

--

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالعزيز بن ابراهيم آل رقيب التميمي٤٣٥٩٦٠١٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٩٤

٥٠٧

٥٠٠

٣٣٤٣ سلم

٥٠٠٠ نهج

٤٨٦٣ نفس

 القرآن الكريم والتجويد(٤)

 تربية ميدانية

 تقويم تربوي

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 اسالم محمد عبدالقادر العمري

 رقيه احمد الحبو مولود

 

 

الخميس  

--

--

٠٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥

اسم الطالب :رقم الطالب : علياء بنت هالل بن عبدالله ال عسكر٤٣٥٩٦٠١٨٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٦

٩٢

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

االثنين 

االربعاء

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت فواز بن محمد آل عثمان التميمي٤٣٥٩٦٠٢٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١١٠

١٠٢

١٠٤

١٠٥

١٠١

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 علم النحو والصرف

 سحر تركي محمد الخثالن

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء  بنت ناصر  بن فهد القحطاني٤٣٥٩٦٠٣١٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٦

٦٠

٦١

٦٨

٦٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨

اسم الطالب :رقم الطالب : اسماء بنت عبيد بن عويضه الدوسري٤٣٦٨٩٠٣٥٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥١

٣٥٣

٥٢١

٣٥٤

٣٥٥

٣٥٢

٣٥٧

٣٥٦

٤٨٠٩ عرب

٤٧٠٥ عرب

١٠٤ سلم

٤٢٠٩ عرب

٤١٠٤ عرب

٤٨٠٦ عرب

٤٦٠٤ عرب

٤٤٠٧ عرب

 مشروع البحث

 السرديات

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 تطبيقات نحوية

 علم الداللة

 قراءة في مصادر اللغة واألدب

 األدب المقارن

 األسلوبية

 حصه سعود عبدالله الهزانى

 اميره محمد صالح حسين

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حمد محمد سالم الهزاع

 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت فهد بن عايض القحطاني٤٣٦٩٦٠٠٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٠٦

٣٠٠

٣٠٢

٣٠٤

٤٨٢٠ ريض

٣٢٧٠ ريض

٤٥٣٠ ريض

٤٥٠٠ ريض

 مشروع تخرج

 نظرية األعداد

 طرق األمثلية

 الطرق العددية لحل المعادالت التفاضلية الجزئية

 احمد سعيد عبدالله العربي

 عواطف محمد علي الصديق

 نهى حسين الخضر عبدالواحد

 ام حسون بلوله االمين بابكر

 

االربعاء

االربعاء

السبت   

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت محمد بن علي التميمي٤٣٦٩٦٠٠٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢:٠٠ - ١٢:٠١--  فاطمه زيد عبدالعزيز ال مسعد تربية ميدانية٥٠٠٠ نهج٥٠٦



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١

اسم الطالب :رقم الطالب : دالل بنت صالح بن عبدالعزيز الشلهوب٤٣٦٩٦٠٠٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٦٩

٥٠٣

٣٦٦

٥٠٠٠ نهج

١٧١٠ نفس

٢٧٢٣ نفس

 تربية ميدانية

 الصحة النفسية -١

 علم نفس التربوي

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 

الثالثاء

االربعاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢

اسم الطالب :رقم الطالب : بشاير بنت عبدالعزيز بن عبدالله آل عسكر٤٣٦٩٦٠١١٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢:٠٠ - ١٢:٠١--  عائشة فهد ابراهيم ال رقيب تربية ميدانية٥٠٠٠ نهج٣٦٩



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣

اسم الطالب :رقم الطالب : بشرى بنت موسى بن عبدالله التميمي٤٣٦٩٦٠١٤٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٤

٤٤٢

٤٣٧

٤٣٩

٤٧٢

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٤٩

٤٣٤

٢١٠١ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٤١٣ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 أصول الفقه (٣)

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ندى بنت علي بن عبدالعزيز التمامي٤٣٦٩٦٠١٨٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٢٨

٤٥٥

٤٥٣

٤٥٤

٤١١٠ نهج

٤٥٠٢ سلم

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 التربية الميدانية

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 منال فارس سعدالله ابراهيم

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت سلمان بن علي الشقراوي٤٣٦٩٦٠١٩٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٤

٩٦

١٠٥

٨٩

٢١١٣ عرب

٤١٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

 النحو (١)

 طرائق البحث

 األدب األمريكي

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 منى محمد احمد زايد

 بشير حامد السعودي

 سحر تركي محمد الخثالن

االربعاء

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٦

اسم الطالب :رقم الطالب : بشرى بنت ابراهيم بن محمد بن وبران٤٣٦٩٦٠٢١٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٧

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت محمد بن ناصر الشكره٤٣٦٩٦٠٢٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٧

٨٨

٩٩

٨٧

٣١٥٠ نجم

٣١٦٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اللغويات التطبيقية

 تحليل الكالم

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 منى محمد احمد زايد

 ندى حسن محمد أحمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االحد   

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٨

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان بنت موسى بن مساعد الشمراني٤٣٦٩٦٠٢٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٩

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود بنت عوض بن الفي العتيبي٤٣٦٩٦٠٢٦٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

١٠٠

٧٧

٥٨

٨٧

٣١٥٠ نجم

١٠٤ سلم

٣١٦٠ نجم

٤١١٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 تاريخ االلغة االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 عناق حسين شكري الصباح

 ندى حسن محمد أحمد

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٠

اسم الطالب :رقم الطالب : عهود بنت عوض بن الفي العتيبي٤٣٦٩٦٠٢٧٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٧٠

٧٧

٩٦

٥٨

٤٨١

٣١٠٣ سلم

٣١٥٠ نجم

٣١٦٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤١١٠ نجم

١١٠١ نفس

 التالوة والحفظ (٣)

 علم اللغة النفسي

 اللغويات التطبيقية

 طرائق البحث

 تاريخ االلغة االنجليزية

 علم نفس النمو

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 منى محمد احمد زايد

 عناق حسين شكري الصباح

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 

االربعاء

السبت   

االثنين 

االثنين 

االربعاء

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢١

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت محمد بن علي الهميم٤٣٦٩٦٠٣٩٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٢

٤٤٢

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٣

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٤١٠٤ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٤)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٢

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت بادي بن سالم الدوسري٤٣٦٩٦٠٤٠٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٦٩

٥٠٣

٣٦٥

٥٠٠٠ نهج

١٧١٠ نفس

٤١٤٣ عرب

 تربية ميدانية

 الصحة النفسية -١

 النحو (٤)

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 ناديه لطفي محمود المهدي

 

الثالثاء

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت علي بن محمد الشهري٤٣٦٩٦٠٤١٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢:٠٠ - ١٢:٠١--  فاطمه زيد عبدالعزيز ال مسعد تربية ميدانية٥٠٠٠ نهج٥٠٦



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٤

اسم الطالب :رقم الطالب : لمى بنت صالح بن عبدالله اليوسف٤٣٦٩٦٠٤١٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠٧

٤٩٤

٤٨٩

٥٠٠٠ نهج

٣٣٤٣ سلم

٣٢٤٣ سلم

 تربية ميدانية

 القرآن الكريم والتجويد(٤)

 فقه (٤)

 اسالم محمد عبدالقادر العمري

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فايزة سالم عطوة الحولي

 

 

الخميس  

--

--

٠٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٥

اسم الطالب :رقم الطالب : بدور بنت معجب بن مناحي العتيبي٤٣٦٩٦٠٤٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥١

٣٥٣

٥٢١

٣٥٤

٣٥٥

٣٥٢

٣٥٧

٣٥٦

٤٨٠٩ عرب

٤٧٠٥ عرب

١٠٤ سلم

٤٢٠٩ عرب

٤١٠٤ عرب

٤٨٠٦ عرب

٤٦٠٤ عرب

٤٤٠٧ عرب

 مشروع البحث

 السرديات

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 تطبيقات نحوية

 علم الداللة

 قراءة في مصادر اللغة واألدب

 األدب المقارن

 األسلوبية

 حصه سعود عبدالله الهزانى

 اميره محمد صالح حسين

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حمد محمد سالم الهزاع

 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٦

اسم الطالب :رقم الطالب : نجود بنت جابر بن ظافر الدوسري٤٣٦٩٦٠٤٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠٤

٥٠١

٤٨٩

٤٩٦

٤٩٢

٤٩٨

٤٨٦

٤٨٨

٣٣٣٣ سلم

٣٥٣٣ ادر

٣٢٤٣ سلم

٤٢٥٣ سلم

٢١٢٣ سلم

٣٧١٣ وسل

٣٨٣٣ نهج

٣٦١٣ سلم

 القرآن الكريم والتجويد (٣)

 اإلدارة والتخطيط التربوي

 فقه (٤)

 فقه الفرائض والمواريث

 العقيدة (٢)

 وسائل وتقنيات التعليم

 طرائق تدريس الدراسات اإلسالمية (٢)

 أصول التخريج ودراسة األسانيد

 فاطمة عبدالله محمد ال مشاري

 اسماء راشد حمد خثران

 فايزة سالم عطوة الحولي

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 اسالم محمد عبدالقادر العمري

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

االربعاء

الخميس  

السبت   

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

السبت   

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ميمونه بنت محمد بن صالح العمري٤٣٦٩٦٠٤٣٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٢

٤٤٢

٤٧٥

٤٢٤

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٤٩

٤١٠٤ سلم

٣٣٠٥ سلم

١٢٠٢ نفس

١٠٣ عرب

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣٢١١ عرب

 التالوة والحفظ (٤)

 عقيدة (٥)

 القياس والتقويم التربوي

 التحرير العربي

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 النحو العربي (١)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 هال علي سعود ال عثمان

 رقيه احمد الحبو مولود

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٨

اسم الطالب :رقم الطالب : حنين بنت عامر بن سالم العصيمي٤٣٦٩٦٠٤٤٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٢٨

٢٢٠

٢٢٢

٢٢٦

٢٢٤

٣١٠١ نال

١٠٣ حسب

٣٣١١ نال

٣٧٠١ عال

٢٥١١ نال

 معمارية المؤسسات

 مباديء المحاسبة المالية

 التحليل الكمي

 نظم التشغيل

 اساسيات نظم قواعد البيانات

 حنان عوضه مجدع االسمري

 ساره محمد صالح محمد نور

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 تغريد علي المدني محمد

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٩

اسم الطالب :رقم الطالب : لولوه بنت محمد بن عبدالله السبر٤٣٦٩٦٠٤٥٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٦

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 األدب األمريكي

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 

الثالثاء

--

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٠

اسم الطالب :رقم الطالب : شذى بنت محمد بن مهدي العنزي٤٣٦٩٦٠٤٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢:٠٠ - ١٢:٠١--  عائشة فهد ابراهيم ال رقيب تربية ميدانية٥٠٠٠ نهج٣٦٩



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣١

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان بنت سعد بن سعود الصويتي٤٣٦٩٦٠٤٧٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٦

١٠٥

٣٧٣

٤١٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

١٤٠١ سلم

 طرائق البحث

 األدب األمريكي

 المدخل إلى علم الفقه

 منى محمد احمد زايد

 بشير حامد السعودي

 فايزة سالم عطوة الحولي

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٢

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود بنت عبدالرحمن بن موسى الحمود٤٣٦٩٦٠٤٩٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢:٠٠ - ١٢:٠١--  فاطمه زيد عبدالعزيز ال مسعد تربية ميدانية٥٠٠٠ نهج٥٠٦



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٣

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت حمد بن ناصر الدوسري٤٣٦٩٦٠٤٩٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠٧

٤٩٤

٥٠٠٠ نهج

٣٣٤٣ سلم

 تربية ميدانية

 القرآن الكريم والتجويد(٤)

 اسالم محمد عبدالقادر العمري

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 

 

--

--

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٤

اسم الطالب :رقم الطالب : غادة بنت مرزوق بن برجس العتيبي٤٣٦٩٦٠٥٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥١٤

٢٥٣

٥٢٤

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

١٦٠٤ نجم

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 وفاء حمزه فضل مضوي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 

الثالثاء

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٥

اسم الطالب :رقم الطالب : مجد بنت محمد بن ناصر المفرح٤٣٦٩٦٠٥٠٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٧

٨٨

٩٩

٣١٦٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 اللغويات التطبيقية

 تحليل الكالم

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 منى محمد احمد زايد

السبت   

االثنين 

االحد   

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٦

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت ابراهيم بن زيد الزيداني٤٣٦٩٦٠٥١٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٦٤

٣٦١

٣٦٣

٣٥٨

٣٥٩

٣٦٢

٣٦٠

٣٤٨٣ عرب

٣٥٤٣ عرب

٣٤٣٣ عرب

٣١٤٣ عرب

٣٢٣٣ عرب

٣٣٢٣ عرب

٣٥٥٣ عرب

 األدب السعودي

 مصادر التراث العربي

 الشعر العربي القديم(٢)

 تطبيقات نحوية

 البالغة في القرآن والسنة

 الصرف (٢)

 البحث اللغوي عند العرب

 نحا علي حمود القحطاني

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 اماني فرح الخليفة سليمان

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٧

اسم الطالب :رقم الطالب : نوف بنت محمد بن عبدالله ال داود٤٣٧٠٥١٤١٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٩

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 مي مصطفى أحمد حسن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٨

اسم الطالب :رقم الطالب : لينا بنت زيد بن سعد ال حسين٤٣٧٨٣٠١٢٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٠٩:٣٠ - ٠٧١١:٣٠-٠٩-١٤٤٢االثنين  منى محمد احمد زايد طرائق البحث٤١٨٠ نجم٩٦



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٩

اسم الطالب :رقم الطالب : عهد بنت عبيد بن فالح المصارير٤٣٧٩٢٠٤٧٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١١٧

١٥٤

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٦٠ ريض

٤٢٥٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 حساب التكامل

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٠

اسم الطالب :رقم الطالب : في بنت نزال بن كليب العنزي٤٣٧٩٣٠٠١٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٩

١٠٢

١٠٤

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 أخالقيات المهنة

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 

السبت   

االثنين 

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤١

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت منير بن عويمر المطيري٤٣٧٩٣٠٢٠٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٦

١٥٧

١٦٥

١٦٤

١٥٨

١٦٢

٤٩٩٠ كيم

٤٣٤٠- كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢١١٠ فيز

٢٤١٠ فيز

 مشروع البحث (٢)

 كيمياء السطوح والحفز

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 فيزياء البصريات -١

 الديناميكا الحرارية

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 نوره طاهر يحيى مرير

 نوره طاهر يحيى مرير

 

الخميس  

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

--

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٢

اسم الطالب :رقم الطالب : لمى بنت ناصر بن محمد العتيبي٤٣٧٩٣٠٢٤٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٢٤

١٣٢

١٥٨

٢١١٠- كيم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢١١٠ فيز

 كيمياء غير عضوية (١)

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 فيزياء البصريات -١

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ندى بنت مقبل بن هضيبان المطيرى٤٣٧٩٣٠٣٦٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٢٩

٢٢٨

٢٢٠

٢٢٢

٢٢٦

٢٢٤

٣٦١١ نال

٣١٠١ نال

١٠٣ حسب

٣٣١١ نال

٣٧٠١ عال

٢٥١١ نال

 تحليل وتصميم النظم

 معمارية المؤسسات

 مباديء المحاسبة المالية

 التحليل الكمي

 نظم التشغيل

 اساسيات نظم قواعد البيانات

 تغريد علي المدني محمد

 حنان عوضه مجدع االسمري

 ساره محمد صالح محمد نور

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 تغريد علي المدني محمد

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٤

اسم الطالب :رقم الطالب : بشائر بنت عبدالله بن عبدالرحمن ال موسى٤٣٧٩٦٠٠١٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٥

اسم الطالب :رقم الطالب : اثير بنت راشد بن حمد ال حماد٤٣٧٩٦٠٠٤٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١١١

١٠٤

٤٩٨٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

 مشروع التخرج

 أخالقيات المهنة

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 

االثنين 

--

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٦

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم بنت احمد بن محمد ازيبي٤٣٧٩٦٠٠٧٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٧٠

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٧

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت مرزوق بن عبيد آل مرزوق٤٣٧٩٦٠٠٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٧

١٧٤

١٦٤

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٠١٠ كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 اخالقيات المهنة

 الكيمياء الصناعية

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الخميس  

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

--

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رفعه بنت جويعد بن عايض المصارير٤٣٧٩٦٠٠٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت عزيز بن محمد الشهري٤٣٧٩٦٠٠٨١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٧٠

١٧٤

١٦٤

١٣٩

١٦٢

٤٩٩٠ كيم

٤٠١٠ كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

 مشروع البحث (٢)

 اخالقيات المهنة

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 نوره طاهر يحيى مرير

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٠

اسم الطالب :رقم الطالب : لطيفه بنت ابراهيم بن عبدالله الدكان٤٣٧٩٦٠١٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢:٠٠ - ١٢:٠١--  فاطمه زيد عبدالعزيز ال مسعد تربية ميدانية٥٠٠٠ نهج٥٠٦



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥١

اسم الطالب :رقم الطالب : عبير بنت مبارك بن مسفر الدوسري٤٣٧٩٦٠١٢٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٩

١٧١

١٧٤

١٦١

١٦٥

١٦٤

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤١٤٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 مي مصطفى أحمد حسن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رفعه بنت مبارك بن مسفر الدوسري٤٣٧٩٦٠١٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٦

١٧١

١٧٤

١٦١

١٦٥

١٦٤

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤١٤٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٣

اسم الطالب :رقم الطالب : تهاني بنت فرحان بن غالي العنزي٤٣٧٩٦٠١٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٩٤

٥٠٧

٤٩٠

٥٠٠

٣٣٤٣ سلم

٥٠٠٠ نهج

٣٤٤٣ سلم

٤٨٦٣ نفس

 القرآن الكريم والتجويد(٤)

 تربية ميدانية

 التفسير التحليلي (٣)

 تقويم تربوي

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 اسالم محمد عبدالقادر العمري

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 رقيه احمد الحبو مولود

 

 

الثالثاء

الخميس  

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٤

اسم الطالب :رقم الطالب : مهره بنت صالح بن علي الشمراني٤٣٧٩٦٠١٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

٩٦

٩٢

١٠١

٩٩

٨٢

٤٤٦٣ عرب

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 علم النحو والصرف

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االثنين 

االربعاء

االربعاء

االحد   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٥

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت عبدالرحمن بن رشيد المسعود٤٣٧٩٦٠١٣٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٩

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 مي مصطفى أحمد حسن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٦

اسم الطالب :رقم الطالب : الجويزي بنت حمد بن عبدالله الشكره٤٣٧٩٦٠١٦٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٩٤

٥٠٣

٤٩٠

٥٠١

٥٠٢

٤٩١

٤٩٨

٤٨٧

٤٨٦

٣٣٤٣ سلم

١٧١٠ نفس

٣٤٤٣ سلم

٣٥٣٣ ادر

٣٢٣٣ سلم

٣٥٥٣ سلم

٣٧١٣ وسل

١٠١٣ ترب

٣٨٣٣ نهج

 القرآن الكريم والتجويد(٤)

 الصحة النفسية -١

 التفسير التحليلي (٣)

 اإلدارة والتخطيط التربوي

 فقة (٣)

 علوم الحديث

 وسائل وتقنيات التعليم

 التربية اإلسالمية

 طرائق تدريس الدراسات اإلسالمية (٢)

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 اسماء راشد حمد خثران

 فايزة سالم عطوة الحولي

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 اسالم محمد عبدالقادر العمري

 ريم عبدالعزيز سليمان الحضيف

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٧

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت محمد بن عثمان السماري٤٣٧٩٦٠١٨١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦١

٩٨

٧١

٧٣

٧٢

٢٤٢٠ نجم

٤١٣٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 كتابة المقال (٢)

 اكتساب اللغة

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٨

اسم الطالب :رقم الطالب : هتان بنت سلمان بن فرج المصارير٤٣٧٩٦٠١٨٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٩٦

١٣٩

٣١٥٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٢٧٣٣ نفس

 علم اللغة النفسي

 طرائق البحث

 علم نفس النمو

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 منى محمد احمد زايد

 عديله حسين جباره عبدالجليل

االربعاء

االثنين 

الخميس  

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٩

اسم الطالب :رقم الطالب : مروة بنت عبدالله بن جبر بن جبر٤٣٧٩٦٠١٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٣

٢٢٠

٢١١

١٨٧

٢٣٠١ عال

١٠٣ حسب

٢٣٢١ عال

١٠١٠ فيز

 برمجة الحاسب ٢

 مباديء المحاسبة المالية

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

(I) فيزياء عامة 

 تغريد علي المدني محمد

 ساره محمد صالح محمد نور

 ساره محمد صالح محمد نور

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٠

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت علي بن ابراهيم التميمي٤٣٧٩٦٠١٩٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٦

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 األدب األمريكي

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 

الثالثاء

--

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦١

اسم الطالب :رقم الطالب : لمياء بنت محمد بن غنام القريني٤٣٧٩٦٠١٩٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠٧

٤٩٤

٤٩٠

٥٠٠

٥٠٠٠ نهج

٣٣٤٣ سلم

٣٤٤٣ سلم

٤٨٦٣ نفس

 تربية ميدانية

 القرآن الكريم والتجويد(٤)

 التفسير التحليلي (٣)

 تقويم تربوي

 اسالم محمد عبدالقادر العمري

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 رقيه احمد الحبو مولود

 

 

الثالثاء

الخميس  

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٢

اسم الطالب :رقم الطالب : هند بنت عايض بن مبارك القحطاني٤٣٧٩٦٠٢١٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥١

٣٥٠

٣٥٣

٥٢١

٣٥٥

٣٥٢

٣٥٧

٣٣٨

٤٨٠٩ عرب

٣٦٠٦ عرب

٤٧٠٥ عرب

١٠٤ سلم

٤١٠٤ عرب

٤٨٠٦ عرب

٤٦٠٤ عرب

٢٦٠٢ عرب

 مشروع البحث

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 السرديات

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 علم الداللة

 قراءة في مصادر اللغة واألدب

 األدب المقارن

 النقد العربي القديم

 حصه سعود عبدالله الهزانى

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 حمد محمد سالم الهزاع

 عماد سعد محسن حسن

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٣

اسم الطالب :رقم الطالب : منال بنت زقروط بن ناصر أل بريك٤٣٧٩٦٠٢٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٤

٤٨٣

٤٤٢

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٣

٤٣٢

٤٤٤

٤٣٥

٢١٠١ سلم

٣١٠٣ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٢٢٠٦ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 التالوة والحفظ (٣)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 حديث (٣)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

السبت   

السبت   

االحد   

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٤

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت محمد بن مسفر الدوسري٤٣٧٩٦٠٢٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

١٩٧١

٩٦

٣١٥٠ نجم

١٢٠٠ صين

٤١٨٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اللغة الصينية

 طرائق البحث

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 ايميلي كارن

 منى محمد احمد زايد

االربعاء

االحد   

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٥

اسم الطالب :رقم الطالب : عائشه بنت حمد بن سعود بن حريمل٤٣٧٩٦٠٣٠٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

١٠٢

٩٦

٨٩

١٠٤ سلم

٤١٤٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 أساليب التدريس

 طرائق البحث

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 سحر تركي محمد الخثالن

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٦

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت رسل بن بداح الدوسري٤٣٧٩٦٠٣٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

٩٦

٩٢

٨٢

١٠٤ سلم

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 ندى حسن محمد أحمد

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٧

اسم الطالب :رقم الطالب : سوسن بنت محمد بن أحمد التميمي٤٣٧٩٦٠٣٠٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٠٩:٣٠ - ٠٧١١:٣٠-٠٩-١٤٤٢االثنين  منى محمد احمد زايد طرائق البحث٤١٨٠ نجم٩٦



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٨

اسم الطالب :رقم الطالب : ابتهال بنت ابراهيم بن سعود بن صفيف٤٣٧٩٦٠٣١٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٢

٩٨

٩٦

٩٢

٤٤٦٣ عرب

٤١٤٠ نجم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 أساليب التدريس

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 بشير حامد السعودي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

الثالثاء

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٩

اسم الطالب :رقم الطالب : بشرى بنت محمد بن عبدالله آل خميس٤٣٧٩٦٠٣١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

٩٦

١٠٤ سلم

٤١٨٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 طرائق البحث

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 منى محمد احمد زايد

الخميس  

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٠

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم بنت زيد بن ناصر التميمي٤٣٧٩٦٠٣١٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٦

١٠٥

٤١٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 طرائق البحث

 األدب األمريكي

 منى محمد احمد زايد

 بشير حامد السعودي

االثنين 

الثالثاء

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧١

اسم الطالب :رقم الطالب : جازا بنت عجب بن مسعود القريني٤٣٧٩٦٠٣١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٠٩:٣٠ - ٠٧١١:٣٠-٠٩-١٤٤٢االثنين  منى محمد احمد زايد طرائق البحث٤١٨٠ نجم٩٦



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان بنت خالد بن عيسى الحربي٤٣٧٩٦٠٣١٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٦

١٠٢

٩٨

٣٦٠٢ سلم

٤١٤٠ نجم

٤١٣٠ نجم

 الدعوة واالحتساب

 أساليب التدريس

 اكتساب اللغة

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 بشير حامد السعودي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

االربعاء

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٣

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت عبدالله بن سعود التميمي٤٣٧٩٦٠٣٢٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٢

٩٧

٩٦

٩٢

٩٩

٤١٤٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 أساليب التدريس

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 منى محمد احمد زايد

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٤

اسم الطالب :رقم الطالب : عائشة بنت راشد بن علي التميمي٤٣٧٩٦٠٣٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٧

١٠٥

١٣٩

٢١١٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

٢٧٣٣ نفس

 مدخل إلى النقد األدبي

 األدب األمريكي

 علم نفس النمو

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 عديله حسين جباره عبدالجليل

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٥

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت ناصر بن مرضي آل مرضي٤٣٧٩٦٠٣٢٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٣

٩٧

١٠٥

١٣٩

٤١٥٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

٢٧٣٣ نفس

 موضوعات خاصة في اللغة

 مدخل إلى النقد األدبي

 األدب األمريكي

 علم نفس النمو

 منى محمد احمد زايد

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 عديله حسين جباره عبدالجليل

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٦

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت زيد بن ابراهيم العقيلي٤٣٧٩٦٠٣٢٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١١١

١٠٤

٤٩٨٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

 مشروع التخرج

 أخالقيات المهنة

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 

االثنين 

--

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٧

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت حسن بن محمد الفواز٤٣٧٩٦٠٣٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٣

٤٤٠

٤٤٥

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٨

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت عبدالعزيز بن علي الجميل٤٣٧٩٦٠٣٢٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٥

١٠٢

٩٦

١٠٥

٩٩

٢٤٣٠ نجم

٢٤٢٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 المحادثة

 كتابة المقال (٢)

 أساليب التدريس

 طرائق البحث

 األدب األمريكي

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 الفت رشيد عبد البهات

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 

الخميس  

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االحد   

--

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٩

اسم الطالب :رقم الطالب : غيداء بنت سعود بن حمد آل داود٤٣٧٩٦٠٣٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٧

٨١

٧٣

٧٢

٣١٦٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 اللغويات التطبيقية

 تحليل الكالم

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٠

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت ناصر بن صالح الشثري٤٣٧٩٦٠٣٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

٧٠

٨٩

٨٧

٤٤٦٣ عرب

٣١٥٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 علم اللغة النفسي

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨١

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت محمد بن زيد بن عوضه٤٣٧٩٦٠٣٣٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٨٦

٨٨

٨٩

٨٧

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٢

اسم الطالب :رقم الطالب : وضحى بنت فالح بن غانم المصارير٤٣٧٩٦٠٣٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٢

٩٧

٩٦

٩٢

٤١٤٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

 أساليب التدريس

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٣

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت ضويحي بن ضويحي آل بريك٤٣٧٩٦٠٣٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٤

٤٤٨

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٤٤

٤٣٥

٢١٠١ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٤

اسم الطالب :رقم الطالب : غيداء بنت حسن بن زيد الغرير٤٣٧٩٦٠٣٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٧

٨٣

٨١

١٠٥

٧٣

٧٢

٣١٦٠ نجم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 اللغويات التطبيقية

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 األدب األمريكي

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 بشير حامد السعودي

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

السبت   

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٥

اسم الطالب :رقم الطالب : نوف بنت هذال بن نور العتيبي٤٣٧٩٦٠٣٤٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٠٩:٣٠ - ٠٧١١:٣٠-٠٩-١٤٤٢االثنين  منى محمد احمد زايد طرائق البحث٤١٨٠ نجم٩٦



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٦

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت غانم بن فالح المصارير٤٣٧٩٦٠٣٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥١٦

١٠٤

١٠١

٤٩٨٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 مشروع التخرج

 أخالقيات المهنة

 علم النحو والصرف

 عناق حسين شكري الصباح

 علي محمد علي االسمر

 علي محمد علي االسمر

 

االثنين 

االربعاء

--

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٧

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت عبدالرحمن بن عبدالله نخيالن٤٣٧٩٦٠٣٤٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

٧٠

٨٨

٨٩

٨٧

٤٤٦٣ عرب

٣١٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 علم اللغة النفسي

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نجود بنت حمد بن سعد بن بديع٤٣٧٩٦٠٣٤٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٨٤

٣٦

٣١

٧٢

٣٢

٢٤٣٠ نجم

٢١١٣ عرب

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 المحادثة

 النحو (١)

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 القواعد (٢)

 الفت رشيد عبد البهات

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 

االربعاء

الخميس  

السبت   

السبت   

االثنين 

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٩

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمة بنت ناصر بن حسن الشكره٤٣٧٩٦٠٣٦٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٠

اسم الطالب :رقم الطالب : اروى بنت حسن بن ابراهيم الجديع٤٣٧٩٦٠٣٨٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

٩٨

٩٦

١٠٥

١٠١

١٠٤ سلم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 األدب األمريكي

 علم النحو والصرف

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩١

اسم الطالب :رقم الطالب : أسماء  بنت عبدالله بن  سعود ال بريك٤٣٨٠٥٠٩٨٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان  بنت احمد  بن سعود الحكمه التميمي٤٣٨٠٥١١٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٢٧

٤٥٦

٤٥٣

٥٢٩

٤٥٤

٤١١٠ نهج

٤٥٠٢ سلم

٤٢١١ سلم

١١٠٥ نفس

٤١٠٣ نهج

 التربية الميدانية

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 دراسة األسانيد

 المهارات الحياتية

 المناهج العامة

 خديجة عبدالله القباني

 دانة موفي ناصر الدوسري

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

السبت   

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٣

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه  بنت علي  بن ابراهيم الزير٤٣٨٠٥١٢١٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦١

٢٥٣

٢٥٤

٧٦

٢٥٥

٢٥١

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

٤٩٨١ نال

١٠٣ سلم

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 موضوعات مختارة في نظم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 وفاء حمزه فضل مضوي

 حنان عوضه مجدع االسمري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٤

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء  بنت عبدالله  بن ابراهيم  الهزاني٤٣٨٠٥١٢٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٨

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٥

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف  بنت ابراهيم  بن خميس الشامري٤٣٨٠٥١٢٩٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦١

٢٥٣

٧٦

٢٥٤

٢٥٥

٢٥١

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

١٠٣ سلم

٤٩٨١ نال

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 موضوعات مختارة في نظم

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 وفاء حمزه فضل مضوي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 حنان عوضه مجدع االسمري

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٦

اسم الطالب :رقم الطالب : عواطف  بنت عبدالرحمن  بن بليهمحمد آل فهاد٤٣٨٠٥١٢٩٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥١٦

١٠٤

١٠١

٤٩٨٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 مشروع التخرج

 أخالقيات المهنة

 علم النحو والصرف

 عناق حسين شكري الصباح

 علي محمد علي االسمر

 علي محمد علي االسمر

 

االثنين 

االربعاء

--

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٧

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره  بنت عبدالله بن  حسن الحبجر٤٣٨٣٥٠٤٨٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦١

٤٨٣

٤٧٨

٤٤٢

٤٢٤

٤٧٢

٤٧٩

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٣١٠٣ سلم

٣٤٠٦ سلم

٣٣٠٥ سلم

١٠٣ عرب

٣٤١٣ سلم

٣٤٠٧ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التالوة والحفظ (٣)

 فقه المعامالت (١)

 عقيدة (٥)

 التحرير العربي

 أصول الفقه (٣)

 فقه المعامالت (٢)

 المناهج العامة

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٨

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود  بنت عبدالله  بن سعدشديد المقاطي العتيبي٤٣٨٧٧٠١٦٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

١٣٠

١٥٥

١٢٤

١٣٢

١٣٩

١٠٢ سلم

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 االسالم وبناء المجتمع

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٩

اسم الطالب :رقم الطالب : غدير بنت سعود بن  محمد آل داود٤٣٨٧٧٠١٩٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٤٨

٤٤٦

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٣٦

٤٤٥

٤٢٠

٤٤٩

٣١٠٣ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣٧٠١ سلم

٣١١٢ سلم

٢٢٠٦ سلم

٣٢١١ عرب

 التالوة والحفظ (٣)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 مناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التفسير الموضوعي (١)

 حديث (٣)

 النحو العربي (١)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 دانة موفي ناصر الدوسري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

السبت   

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٠

اسم الطالب :رقم الطالب : رفعه  بنت غريب  بن عبدالرحمنغريب الفهادي٤٣٨٨٥٠٥٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٤٧

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٣٨٠٨ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 مهارات البحث

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠١

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد  بنت علي بن  راشد ال مشاري  التميمي٤٣٨٨٥٠٥٨٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٢

اسم الطالب :رقم الطالب : أسماء  بنت ابراهيم  بن هادي العمور الدوسري٤٣٨٨٥٠٥٩٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٤

١٠٠

٨١

٧٨

٩٩

٨٢

٢١١٣ عرب

١٠٤ سلم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 النحو (١)

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 منى محمد احمد زايد

 ندى حسن محمد أحمد

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٣

اسم الطالب :رقم الطالب : حصه  بنت حبيب  بن فهاد آل مسعود القحطاني٤٣٨٨٥٠٥٩٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٦

٨٨

٨٩

٨٧

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٤

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود بنت حمود بن مسفر  المصارير٤٣٨٨٥٠٦١٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

١٠٠

٨١

٧٨

٩٢

٩٩

٨٢

٣١٤٠ نجم

١٠٤ سلم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 منى محمد احمد زايد

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االربعاء

االحد   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٥

اسم الطالب :رقم الطالب : غدير بنت محمد بن ابراهيم التميمي٤٣٨٨٥٠٧٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٣٧

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٢٢٠٥ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٣)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٦

اسم الطالب :رقم الطالب : حصه  بنت خيرالله  بن جفران العزه السبيعي٤٣٨٨٥٠٧٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٤٦

٤٣٩

٤٧٢

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٤١٣ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 أصول الفقه (٣)

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ابرار  بنت خيرالله بن  جفران العزه السبيعي٤٣٨٨٥٠٧٤٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

١٠٠

١٠٢

٩٧

٩٦

١٣٩

٣١٥٠ نجم

١٠٤ سلم

٤١٤٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٢٧٣٣ نفس

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 أساليب التدريس

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 علم نفس النمو

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 عديله حسين جباره عبدالجليل

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

الخميس  

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٨

اسم الطالب :رقم الطالب : قمر  بنت فرج  بن محمد آل حفيظ الدوسري٤٣٨٨٨٠٣٤٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٨٣

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

٣٦٥٠ نجم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 ندى حسن محمد أحمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

السبت   

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٩

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره  بنت عبد الله  بن عبد الكريم  عبد الله البسام٤٣٨٨٨٠٣٥٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٧٠

٨٨

٣٧٩

٨٩

٨٧

٣١٤٠ نجم

٣١٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

١٢٠٢ سلم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 علم اللغة النفسي

 تحليل الكالم

 علوم الحديث (١)

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٠

اسم الطالب :رقم الطالب : نوف  بنت محمد  بن ناصر الهذيلي٤٣٨٨٨٠٣٥٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٠

٦١

٣١

٤٠

٧٢

٣٢

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 مدخل إلى الترجمة

 الرواية في القرن الثامن عشر

 القواعد (٢)

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 علي محمد علي االسمر

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

االربعاء

الخميس  

السبت   

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١١

اسم الطالب :رقم الطالب : طيف  بنت ذيب  بن دليم الداوودي القحطاني٤٣٨٨٨٠٤٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٦

٨٨

٨٩

٨٧

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٢

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد  بنت فيحان  بن شامان العضيله المطيري٤٣٨٨٨٠٧٣٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٣

اسم الطالب :رقم الطالب : عبير  بنت كريم  بن عبيد الشمالني العنزي٤٣٨٨٨٠٩٤٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٩٨

٩٦

٧٨

٩٩

٣١٤٠ نجم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 سحر تركي محمد الخثالن

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

االحد   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٤

اسم الطالب :رقم الطالب : نوال بنت مسعود بن عبدالرحمن القحطاني٤٣٨٩٢٠١١٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٥

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود  بنت سعود  بن ابراهيمعبدالرحمن اليحى٤٣٨٩٢٠١٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

١٠٣

٩٨

٩٦

١٠١

١٠٤ سلم

٤١٥٠ نجم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 موضوعات خاصة في اللغة

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 علم النحو والصرف

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 منى محمد احمد زايد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 علي محمد علي االسمر

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٦

اسم الطالب :رقم الطالب : لمى  بنت سفر  بن صالح ال رفيع العمري٤٣٨٩٢٠٢٠٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٧٤

١٢٤

١٣٢

٢١١٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

 كيمياء غير عضوية (١)

 اخالقيات المهنة

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٧

اسم الطالب :رقم الطالب : غال  بنت ناصر بن  ابراهيم  ضويان٤٣٨٩٢٠٤٥٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥١

٣٥٠

٣٥٣

٥٢١

٣٥٤

٣٥٥

٥١٨

٣٥٢

٥١٩

٣٥٧

٣٥٦

٤٨٠٩ عرب

٣٦٠٦ عرب

٤٧٠٥ عرب

١٠٤ سلم

٤٢٠٩ عرب

٤١٠٤ عرب

٤٨٠٥ عرب

٤٨٠٦ عرب

٤٥٠٦ عرب

٤٦٠٤ عرب

٤٤٠٧ عرب

 مشروع البحث

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 السرديات

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 تطبيقات نحوية

 علم الداللة

 مهارات الحديث واإللقاء

 قراءة في مصادر اللغة واألدب

 األدب السعودي

 األدب المقارن

 األسلوبية

 حصه سعود عبدالله الهزانى

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 نحا علي حمود القحطاني

 حمد محمد سالم الهزاع

 حمد محمد سالم الهزاع

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٨

اسم الطالب :رقم الطالب : موضي بنت عجب  بن مسعود آل فهيد القريني٤٣٨٩٢٠٤٧٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٣٦

٤٣٨

٤٤٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣٧٠١ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 مناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت بندر بن عبد الله  الشريدي٤٣٨٩٢٠٥٤٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم  بنت خالد  بن عبدالله الشهواني الراشدي٤٣٨٩٣٠٠٩٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٤٢

١٥٤

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٣٤٣٠- كيم

٤٢٥٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء البوليمرات

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢١

اسم الطالب :رقم الطالب : أفنان  بنت يحي  بن محمد آل المعيد عسيري٤٣٨٩٣٠٢٤٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٢٤

١٥٨

١٦٠

٢١١٠- كيم

٢٤١٠- كيم

٢١١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء غير عضوية (١)

 كيمياء عضوية (١)

 فيزياء البصريات -١

 كيمياء البيئة والتلوث

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االحد   

السبت   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٢

اسم الطالب :رقم الطالب : عهد  بنت يوسف  بن زيد  مانع٤٣٨٩٦٠٠٠١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

١٠٠

٨٦

٧١

٨٩

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

١٠٤ سلم

٣٦٥٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 علم المعاني

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 ندى حسن محمد أحمد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 سحر تركي محمد الخثالن

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٣

اسم الطالب :رقم الطالب : الجوهره   بنت عبدالله بن  ابراهيم العيسى آل حسين٤٣٨٩٦٠٠٠٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٤٨

٤٤٦

٤٤٧

٤٤١

٤٣٦

٤٤٠

٤٤٩

٤٢٠

٤٣٤

٣١٠٣ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٧٠١ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣٢١١ عرب

٢٢٠٦ سلم

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 مناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 فقه األسرة

 النحو العربي (١)

 حديث (٣)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الثالثاء

الثالثاء

السبت   

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٤

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء  بنت سلمان  بن ابراهيم الهزاني٤٣٨٩٦٠٠٠٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١١٠

١٠٢

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 األدب األمريكي

 سحر تركي محمد الخثالن

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 

السبت   

الثالثاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٥

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء  بنت ناصر بن  عبدالله  حوشان٤٣٨٩٦٠٠٠٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١١٠

١٠٤

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 

االثنين 

الثالثاء

--

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٦

اسم الطالب :رقم الطالب : شروق  بنت محمد  بن عبدالله السويلم٤٣٨٩٦٠٠٠٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٨

١٠٢

١٠٤

١٠٥

١٠١

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 علم النحو والصرف

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٧

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره  بنت حمود  بن محمد  آل عاطف القحطاني٤٣٨٩٦٠٠٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١١١

١٠٢

١٠٤

١٠٥

١٠١

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 علم النحو والصرف

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٨

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف بنت محمدممحمدد  بن حمدمدحمد ال عبدالله ٤٣٨٩٦٠٠٠٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

١٠٣

٨٦

٩٦

٩٢

٩٩

١٠٤ سلم

٤١٥٠ نجم

٣٦٥٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 موضوعات خاصة في اللغة

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 منى محمد احمد زايد

 ندى حسن محمد أحمد

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 منى محمد احمد زايد

الخميس  

السبت   

السبت   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٩

اسم الطالب :رقم الطالب : أميره  بنت علي  بن محمد البديوي٤٣٨٩٦٠٠٠٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٦

١٠٢

١٠٤

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 أخالقيات المهنة

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 

السبت   

االثنين 

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٠

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم  بنت سلطان  بن مثيب النتيفات٤٣٨٩٦٠٠١٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

١٠٢

٩٨

٩٦

٩٢

٩٩

١٠٤ سلم

٤١٤٠ نجم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 أساليب التدريس

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 منى محمد احمد زايد

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣١

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره  بنت ابراهيم  بن حمد الحميدان٤٣٨٩٦٠٠١٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥١٧

١٠٢

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 األدب األمريكي

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 

السبت   

الثالثاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٢

اسم الطالب :رقم الطالب : لينا  بنت سلمان  بن فرج آل ناهض المصارير٤٣٨٩٦٠٠١٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥١٦

١٠٤

١٠١

٤٩٨٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 مشروع التخرج

 أخالقيات المهنة

 علم النحو والصرف

 عناق حسين شكري الصباح

 علي محمد علي االسمر

 علي محمد علي االسمر

 

االثنين 

االربعاء

--

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٣

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت سعود بن زيد آل عثمان٤٣٨٩٦٠٠١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٢٠

١٠٢

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 األدب األمريكي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 

السبت   

الثالثاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٤

اسم الطالب :رقم الطالب : الغيوض  بنت زيد بن  ابراهيم آل حسين التميمي٤٣٨٩٦٠٠١٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٨

١٠٤

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 

االثنين 

الثالثاء

--

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٥

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود  بنت  ناصر بن  راشد الضفيان٤٣٨٩٦٠٠١٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥١٧

١٠٢

١٠٤

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 

السبت   

االثنين 

الثالثاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت ناصر بن مبارك محمد آل عايذ القحطاني٤٣٨٩٦٠٠٢٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٩

١٠٢

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 األدب األمريكي

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 

السبت   

الثالثاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٧

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت سعود بن  موسى آل رقيب التميمي٤٣٨٩٦٠٠٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٧

١٠٥

٢١١٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مدخل إلى النقد األدبي

 األدب األمريكي

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

االحد   

الثالثاء

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٨

اسم الطالب :رقم الطالب : داليا بنت زيد بن  سعود  مغيب ال مغيره٤٣٨٩٦٠٠٢٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٧

٩٧

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 مدخل إلى النقد األدبي

 األدب األمريكي

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 

االحد   

الثالثاء

--

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٩

اسم الطالب :رقم الطالب : امتنان  بنت عبدالعزيز  بن محمد  حبيش٤٣٨٩٦٠٠٢٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٨

١٠٢

١٠٤

١٠٥

١٠١

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 علم النحو والصرف

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٠

اسم الطالب :رقم الطالب : لطيفه  بنت عبدالعزيز بن  سعود آل حسين٤٣٨٩٦٠٠٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

٩٨

٩٦

٩٢

١٣٩

١٠٤ سلم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

٢٧٣٣ نفس

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 علم نفس النمو

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤١

اسم الطالب :رقم الطالب : حنين  بنت ابراهيم  بن سعد الهزاع٤٣٨٩٦٠٠٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٢٠

٩٧

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 مدخل إلى النقد األدبي

 األدب األمريكي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 

االحد   

الثالثاء

--

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٢

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود  بنت عبدالرحمن  بن مبارك  دخنان السبيعي٤٣٨٩٦٠٠٢٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٧

١٠٢

١٠٤

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 

السبت   

االثنين 

الثالثاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ربى  بنت مطلق  بن عبدالله القباني٤٣٨٩٦٠٠٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١١١

١٠٤

١٠١

٤٩٨٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 مشروع التخرج

 أخالقيات المهنة

 علم النحو والصرف

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 علي محمد علي االسمر

 

االثنين 

االربعاء

--

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٤

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد  بنت زيد  بن عبدالله الدواس٤٣٨٩٦٠٠٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١١١

١٠٤

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 

االثنين 

الثالثاء

--

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٥

اسم الطالب :رقم الطالب : دالل  بنت احمد  بن فتنان المشيني عسيري٤٣٨٩٦٠٠٣١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥١٦

٨٤

١٠٢

٩٧

١٠١

٩٩

٤٩٨٠ نجم

٢١١٣ عرب

٤١٤٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 مشروع التخرج

 النحو (١)

 أساليب التدريس

 مدخل إلى النقد األدبي

 علم النحو والصرف

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 عناق حسين شكري الصباح

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 

االربعاء

السبت   

االحد   

االربعاء

االحد   

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٦

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره  بنت ضويحي  بن جديع آل بريك٤٣٨٩٦٠٠٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٧

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره  بنت محمد بن  عبدالله الذواد٤٣٨٩٦٠٠٣٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١١٠

١٠٤

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 

االثنين 

الثالثاء

--

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٨

اسم الطالب :رقم الطالب : وفاء  بنت زيد  بن ناصر آل عبدالله التميمي٤٣٨٩٦٠٠٣٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٢٠

١٠٤

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 

االثنين 

الثالثاء

--

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٩

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت فهد بن  محمد القباني٤٣٨٩٦٠٠٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٩

١٠٢

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 األدب األمريكي

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 

السبت   

الثالثاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٠

اسم الطالب :رقم الطالب : اريج  بنت سلطان  بن راشد  الموينع٤٣٨٩٦٠٠٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٩

١٠٢

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 األدب األمريكي

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 

السبت   

الثالثاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥١

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد  بنت سالم بن  سعود العقيلي٤٣٨٩٦٠٠٣٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٩

١٠٢

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 األدب األمريكي

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 

السبت   

الثالثاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ريماز  بنت راشد بن محمد آل حسين التميمي٤٣٨٩٦٠٠٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٧

٩٧

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 مدخل إلى النقد األدبي

 األدب األمريكي

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 

االحد   

الثالثاء

--

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٣

اسم الطالب :رقم الطالب : حنان  بنت ابراهيم  بن علي آل حسن٤٣٨٩٦٠٠٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥١٧

٩٥

٧٠

١٠٢

١٠٤

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤٤٦٣ عرب

٣١٥٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 النثر العربي الحديث

 علم اللغة النفسي

 أساليب التدريس

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٤

اسم الطالب :رقم الطالب : نوف بنت محمد بن عثمان السماري٤٣٨٩٦٠٠٤٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٦

١٠٢

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 األدب األمريكي

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 

السبت   

الثالثاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٥

اسم الطالب :رقم الطالب : فداء  بنت ناصر بن  سعد آل حسين التميمي٤٣٨٩٦٠٠٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٢

٤٦٤

٤٤٢

٤٢٤

٤٧٤

٤٣٩

٤٥٤

٤٧٩

٤١٠٤ سلم

٤٥٠٢ سلم

٣٣٠٥ سلم

١٠٣ عرب

٤٤١٠ سلم

٣٤١٤ سلم

٤١٠٣ نهج

٣٤٠٧ سلم

 التالوة والحفظ (٤)

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 عقيدة (٥)

 التحرير العربي

 فقه الجنايات والحدود

 القواعد الفقهية

 المناهج العامة

 فقه المعامالت (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

 

 

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

الخميس  

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٦

اسم الطالب :رقم الطالب : غدير  بنت محمد بن ناصر العثمان التميمي٤٣٨٩٦٠٠٤٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٢

٩٧

٩٦

١٠٥

٤٤٦٣ عرب

٤١٤٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 أساليب التدريس

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 األدب األمريكي

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 بشير حامد السعودي

الثالثاء

السبت   

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٧

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه  بنت علي  بن سعد  عنزان٤٣٨٩٦٠٠٤٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٦

٩٧

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 مدخل إلى النقد األدبي

 األدب األمريكي

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 

االحد   

الثالثاء

--

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٨

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره  بنت عبدالله  بن حمد العفيش القحطاني٤٣٨٩٦٠٠٤٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

١٠٢

٩٧

١٠٥

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٤١٤٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 أساليب التدريس

 مدخل إلى النقد األدبي

 األدب األمريكي

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٩

اسم الطالب :رقم الطالب : مي بنت شامان بن  علي آل كليب آل مغيره٤٣٨٩٦٠٠٤٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

٩٦

٩٢

١٣٩

٤٤٦٣ عرب

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

٢٧٣٣ نفس

 النثر العربي الحديث

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 علم نفس النمو

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٦٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٦٠

اسم الطالب :رقم الطالب : رحاب  بنت محمدد  بن علي  آل خريف٤٣٨٩٦٠٠٤٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٢

٩٦

١٠٥

٤٤٦٣ عرب

٤١٤٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 أساليب التدريس

 طرائق البحث

 األدب األمريكي

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 بشير حامد السعودي

الثالثاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٦١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٦١

اسم الطالب :رقم الطالب : الجوهره  بنت زيد  بن ناصر السويلم٤٣٨٩٦٠٠٤٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٧

٩٧

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 مدخل إلى النقد األدبي

 األدب األمريكي

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 

االحد   

الثالثاء

--

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٦٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٦٢

اسم الطالب :رقم الطالب : لولوه بنت عبدالعزيز بن ابراهيم حميدان الحميدان٤٣٨٩٦٠٠٤٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٢٠

١٠٢

١٠٤

١٠٥

١٠١

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 علم النحو والصرف

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٦٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٦٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره  بنت عبدالله  بن ابراهيم آل سليمان٤٣٨٩٦٠٠٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥١٧

١٠٢

١٠٤

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 

السبت   

االثنين 

الثالثاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٦٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٦٤

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان  بنت حسن  بن صالح العون٤٣٨٩٦٠٠٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥١٧

٩٥

٧٠

١٠٢

١٠٤

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٤٤٦٣ عرب

٣١٥٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 النثر العربي الحديث

 علم اللغة النفسي

 أساليب التدريس

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٦٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٦٥

اسم الطالب :رقم الطالب : بدريه  بنت عايض  بن مسعود ال سعييد القحطاني٤٣٨٩٦٠٠٥٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٦٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٦٦

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود  بنت عبدالرحمن بن  زيد آل داود٤٣٨٩٦٠٠٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٢٠

١٠٢

١٠٤

١٠٥

١٠١

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 علم النحو والصرف

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٦٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٦٧

اسم الطالب :رقم الطالب : الريم   بنت سعود  بن موسى آل موسى التميمى٤٣٨٩٦٠٠٥٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٨

١٠٢

١٠٤

١٠٥

١٠١

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 علم النحو والصرف

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٦٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٦٨

اسم الطالب :رقم الطالب : شذى بنت سعود بن عبدالعزيز الحسيني٤٣٨٩٦٠٠٥٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١١٠

١٠٤

١٠١

٤٩٨٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 مشروع التخرج

 أخالقيات المهنة

 علم النحو والصرف

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 علي محمد علي االسمر

 

االثنين 

االربعاء

--

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٦٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٦٩

اسم الطالب :رقم الطالب : أشواق  بنت حشر  بن فهاد  المصارير٤٣٨٩٦٠٠٥٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥١٦

١٠٤

١٠١

٤٩٨٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 مشروع التخرج

 أخالقيات المهنة

 علم النحو والصرف

 عناق حسين شكري الصباح

 علي محمد علي االسمر

 علي محمد علي االسمر

 

االثنين 

االربعاء

--

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٧٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٧٠

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان  بنت بدر بن  عبدالله  مهناء٤٣٨٩٦٠٠٥٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٨

١٠٢

١٠٤

١٠٥

١٠١

٤٩٨٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 مشروع التخرج

 أساليب التدريس

 أخالقيات المهنة

 األدب األمريكي

 علم النحو والصرف

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٧١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٧١

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخة  بنت خريزان بن  ناهض الصخيبري٤٣٨٩٦٠٠٦٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٧

٩٧

١٠٥

٤٩٨٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 مشروع التخرج

 مدخل إلى النقد األدبي

 األدب األمريكي

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 

االحد   

الثالثاء

--

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٧٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٧٢

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت  سعد بن  علي آل هزاع٤٣٨٩٦٠٠٦١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥١

٣٥٣

٥٢١

٣٥٤

٣٥٥

٣٥٢

٣٥٧

٣٥٦

٤٨٠٩ عرب

٤٧٠٥ عرب

١٠٤ سلم

٤٢٠٩ عرب

٤١٠٤ عرب

٤٨٠٦ عرب

٤٦٠٤ عرب

٤٤٠٧ عرب

 مشروع البحث

 السرديات

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 تطبيقات نحوية

 علم الداللة

 قراءة في مصادر اللغة واألدب

 األدب المقارن

 األسلوبية

 حصه سعود عبدالله الهزانى

 اميره محمد صالح حسين

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حمد محمد سالم الهزاع

 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٧٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٧٣

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد  بنت محمد  بن بداح السحيمي٤٣٨٩٦٠٠٦٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

١٠٢

٩٧

٩٦

١٠٥

١٠٤ سلم

٤١٤٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 أساليب التدريس

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 األدب األمريكي

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 بشير حامد السعودي

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٧٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٧٤

اسم الطالب :رقم الطالب : علياء بنت سند بن مبارك القحطاني٤٣٨٩٦٠٠٦٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٦

٤٥٠

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٧٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٧٥

اسم الطالب :رقم الطالب : شروق  بنت ابراهيم  بن محمد  الزمام الموسى٤٣٨٩٦٠٠٦٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٥

٤٥٠

٤٥٣

٤٣٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٢١١٠ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 التفسير التحليلي (٢)

 المناهج العامة

 فاطمة عبدالله محمد ال مشاري

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٧٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٧٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت رشيد بن ابراهيم سعد بن  جديع٤٣٨٩٦٠٠٦٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٥٨

٥٢٧

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

 خديجة عبدالله القباني

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٧٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٧٧

اسم الطالب :رقم الطالب : أمجاد  بنت علي  بن سليمان العويرضي التميمي٤٣٨٩٦٠٠٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٥٩

٤٥٢

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 دانة موفي ناصر الدوسري

 فاطمه زيد عبدالعزيز ال مسعد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٧٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٧٨

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد  بنت سالمه  بن نصر  محمد آل طالب٤٣٨٩٦٠٠٦٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٦٩

٤٥١

٤٥٣

٤٥٤

٣١٠٣ سلم

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 التالوة والحفظ (٣)

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 ريم عبدالعزيز سليمان الحضيف

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٧٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٧٩

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء  بنت سيف  بن ظافرحمد الشكره٤٣٨٩٦٠٠٧٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٧

٤٥٢

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 فاطمه زيد عبدالعزيز ال مسعد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٨٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٨٠

اسم الطالب :رقم الطالب : شذى  بنت عبدالله  بن محمد  خريف٤٣٨٩٦٠٠٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦١

٥٢٨

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 منال فارس سعدالله ابراهيم

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٨١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٨١

اسم الطالب :رقم الطالب : روان  بنت احمد  بن سعود الحكمه التميمي٤٣٨٩٦٠٠٧٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٢

٥٢٧

٤٥٣

٥٢٩

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

١١٠٥ نفس

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المهارات الحياتية

 المناهج العامة

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 خديجة عبدالله القباني

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

السبت   

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٨٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٨٢

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان  بنت سعود بن  عبدالعزيز آل هالل٤٣٨٩٦٠٠٧٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٧٥

٤٣٩

٥٢٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٤٤

٤٨٤

٣٣٠٥ سلم

١٢٠٢ نفس

٣٤١٤ سلم

١١٠٥ نفس

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣٢١١ عرب

١٢٠١ وسل

 عقيدة (٥)

 القياس والتقويم التربوي

 القواعد الفقهية

 المهارات الحياتية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 النحو العربي (١)

 تقنيات التعليم واالتصال

 هال علي سعود ال عثمان

 رقيه احمد الحبو مولود

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 اسالم محمد عبدالقادر العمري

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

السبت   

السبت   

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٨٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٨٣

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت محمدمحمد  بن راشد الخريف٤٣٨٩٦٠٠٧٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٣

٥٢٨

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 منال فارس سعدالله ابراهيم

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٨٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٨٤

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف  بنت زيد  بن علي آل مسلم التميمي٤٣٨٩٦٠٠٧٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٤

٥٢٦

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 اسماء راشد حمد خثران

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٨٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٨٥

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف  بنت محمد بن  ابراهيم الهزاني٤٣٨٩٦٠٠٧٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٥

٤٥١

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 فاطمة عبدالله محمد ال مشاري

 ريم عبدالعزيز سليمان الحضيف

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٨٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٨٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ميثاء بنت سعد بن محمد الكثيري٤٣٨٩٦٠٠٧٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٥٧

٤٥١

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ريم عبدالعزيز سليمان الحضيف

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٨٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٨٧

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره  بنت سعد  بن مسفر المهلك القريني٤٣٨٩٦٠٠٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٧

٤٥٢

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 فاطمه زيد عبدالعزيز ال مسعد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٨٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٨٨

اسم الطالب :رقم الطالب : أمجاد  بنت دواس  بن مسلم الشكره٤٣٨٩٦٠٠٧٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٨

٤٥٠

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٨٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٨٩

اسم الطالب :رقم الطالب : الجوهره  بنت حسن  بن محمد  عبدالرحمن الفواز٤٣٨٩٦٠٠٨٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٩

٤٥٠

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٩٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٩٠

اسم الطالب :رقم الطالب : شعاع بنت مبارك بن جديعبداح آل بريك٤٣٨٩٦٠٠٨١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٤

٤٥٨

٥٢٧

٤٥٤

٤٣٤

٢١٠١ سلم

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤١٠٣ نهج

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 المناهج العامة

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

 خديجة عبدالله القباني

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

 

 

الثالثاء

االحد   

--

--

--

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٩١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٩١

اسم الطالب :رقم الطالب : لولوه  بنت محمد  بن ناصر التمامي٤٣٨٩٦٠٠٨٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٥٩

٤٥٢

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 دانة موفي ناصر الدوسري

 فاطمه زيد عبدالعزيز ال مسعد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٩٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٩٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره  بنت سعد  بن علي السبيعي٤٣٨٩٦٠٠٨٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٥٥

٤٥٠

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٩٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٩٣

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم  بنت محمد بن  سالم آل دريس٤٣٨٩٦٠٠٨٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٥٦

٤٥٠

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 دانة موفي ناصر الدوسري

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٩٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٩٤

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف  بنت راشد  بن محمد آل سعيد التميمي٤٣٨٩٦٠٠٨٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٥٧

٤٥٠

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٩٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٩٥

اسم الطالب :رقم الطالب : نمشه  بنت جريم  بن غانم المصارير٤٣٨٩٦٠٠٨٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٣

٤١٧

٤٤٢

٤٣٩

٤٧٣

٤٥٤

٤٤٥

٤٤٤

٤٥٠٢ سلم

٢٣٠٨ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٤١٤ سلم

١٢٠١ نفس

٤١٠٣ نهج

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 الملل والنحل

 عقيدة (٥)

 القواعد الفقهية

 علم النفس التربوي

 المناهج العامة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 ندى محمد سعود التميمي

 هال علي سعود ال عثمان

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٩٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٩٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت  ابراهيم بن  محمد آل خريف٤٣٨٩٦٠٠٨٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٥٨

٥٢٧

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

 خديجة عبدالله القباني

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٩٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٩٧

اسم الطالب :رقم الطالب : شروق  بنت محمد  بن محمد آل بريك٤٣٨٩٦٠٠٨٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٥٩

٤٥٠

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 دانة موفي ناصر الدوسري

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٩٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٩٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد  بنت علي  بن عبدالله آل كليب آل مغيره٤٣٨٩٦٠٠٨٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٠

٤٥٠

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٩٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٩٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره   بنت محمد  بن  علي العميقان التميمي٤٣٨٩٦٠٠٩٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٥٧

٥٢٨

٤٣٣

٤٥٤

٤٣٥

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٢١١٠ سلم

٤١٠٣ نهج

٣٢١٠ سلم

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 التفسير التحليلي (٢)

 المناهج العامة

 تخريج الحديث النبوي

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 منال فارس سعدالله ابراهيم

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

 

االحد   

الثالثاء

االحد   

--

--

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٠٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٠٠

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان بنت سعود بن زيد العبدالله٤٣٨٩٦٠٠٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦١

٤٥٠

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٠١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٠١

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره  بنت رشيد  بن محمد الهشل٤٣٨٩٦٠٠٩٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٢

٤٥٢

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 فاطمه زيد عبدالعزيز ال مسعد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٠٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٠٢

اسم الطالب :رقم الطالب : روان  بنت خالد بن  عبدالعزيز آل حسين٤٣٨٩٦٠٠٩٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٣

٥٢٨

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 منال فارس سعدالله ابراهيم

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٠٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٠٣

اسم الطالب :رقم الطالب : خوله بنت  محمد بن  عبدالله آل كليب آل مغيره٤٣٨٩٦٠٠٩٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٤

٥٢٨

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 منال فارس سعدالله ابراهيم

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٠٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٠٤

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان  بنت سعد  بن محمد الكثيري٤٣٨٩٦٠٠٩٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٥

٥٢٧

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 فاطمة عبدالله محمد ال مشاري

 خديجة عبدالله القباني

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٠٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٠٥

اسم الطالب :رقم الطالب : عهود  بنت ظافر   بن حسين  الشكره٤٣٨٩٦٠٠٩٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٠

٥٢٨

٤٨٣

٤٥٣

٤٣٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٣١٠٣ سلم

٤٢١١ سلم

٢١١٠ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 التالوة والحفظ (٣)

 دراسة األسانيد

 التفسير التحليلي (٢)

 المناهج العامة

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 منال فارس سعدالله ابراهيم

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

 

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

--

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٠٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٠٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت سعد بن  محمد القميزي٤٣٨٩٦٠٠٩٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٢٦

٤٦٦

٤٥٣

٤٥٤

٤١١٠ نهج

٤٥٠٢ سلم

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 التربية الميدانية

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 اسماء راشد حمد خثران

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٠٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٠٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره  بنت منصور  بن عبدالله آل خثران٤٣٨٩٦٠٠٩٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٢٦

٤٦٧

٤٥٣

٤٥٤

٤١١٠ نهج

٤٥٠٢ سلم

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 التربية الميدانية

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 اسماء راشد حمد خثران

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٠٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٠٨

اسم الطالب :رقم الطالب : هديل  بنت علي  بن عبد الله آل عبدالله٤٣٨٩٦٠١٠٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٧٦

٤٤٤

٤٨٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

١١٠٥ نهج

٣٢١١ عرب

١٢٠١ وسل

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 استراتيجيات التدريس الخاصة

 النحو العربي (١)

 تقنيات التعليم واالتصال

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 امل ابراهيم عامر المشاري

 ناديه االمين محمد احمد

 اسالم محمد عبدالقادر العمري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٠٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٠٩

اسم الطالب :رقم الطالب : أمجاد  بنت مسفر  بن مشلح الشكره الدوسري٤٣٨٩٦٠١٠١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٨

٤٥٢

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 فاطمه زيد عبدالعزيز ال مسعد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢١٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢١٠

اسم الطالب :رقم الطالب : أمجاد  بنت سليمان  بن ابراهيم المسلم التميمي٤٣٨٩٦٠١٠٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٩

٥٢٦

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 اسماء راشد حمد خثران

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢١١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢١١

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره  بنت سعد  بن حمد العقيلي٤٣٨٩٦٠١٠٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٧٠

٥٢٦

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 خالد مرزوق سراج الذيابي

 اسماء راشد حمد خثران

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢١٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢١٢

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه  بنت خالد  بن راشد آل مشاري التميمي٤٣٨٩٦٠١٠٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٥٥

٥٢٦

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

 اسماء راشد حمد خثران

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢١٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢١٣

اسم الطالب :رقم الطالب : نهى بنت  علي بن  فواز آل سعيد التميمي٤٣٨٩٦٠١٠٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٥٦

٥٢٦

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 دانة موفي ناصر الدوسري

 اسماء راشد حمد خثران

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢١٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢١٤

اسم الطالب :رقم الطالب : مها  بنت سعد  بن عبدالله السالمه٤٣٨٩٦٠١٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٧

٤١٩

٤٤١

٤٤٠

٤٧٦

٤٤٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٢١١٠ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

١١٠٥ نهج

٣٢١١ عرب

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 التفسير التحليلي (٢)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 استراتيجيات التدريس الخاصة

 النحو العربي (١)

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 امل ابراهيم عامر المشاري

 ناديه االمين محمد احمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢١٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢١٥

اسم الطالب :رقم الطالب : فرح  بنت فيصل بن  صالح علي الحديب٤٣٨٩٦٠١٠٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٤

٤٧٥

٤٧٤

٤٧٢

٤٣٣

٤٧٩

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٢١٠١ سلم

١٢٠٢ نفس

٤٤١٠ سلم

٣٤١٣ سلم

٢١١٠ سلم

٣٤٠٧ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 القياس والتقويم التربوي

 فقه الجنايات والحدود

 أصول الفقه (٣)

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه المعامالت (٢)

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 رقيه احمد الحبو مولود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢١٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢١٦

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه  بنت راشد  بن محمد العنزان٤٣٨٩٦٠١٠٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٧٠

٤٥٠

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 خالد مرزوق سراج الذيابي

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢١٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢١٧

اسم الطالب :رقم الطالب : خلود  بنت عبيد بن  زيد السمران٤٣٨٩٦٠١١٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٧٠

٤٥٢

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 المناهج العامة

 خالد مرزوق سراج الذيابي

 فاطمه زيد عبدالعزيز ال مسعد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢١٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢١٨

اسم الطالب :رقم الطالب : دالل بنت راشد بن فرج المصارير٤٣٨٩٦٠١١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٨

٤٥٠

٤٥٣

٤٢٤

٤٥٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤٢١١ سلم

١٠٣ عرب

٤١٠٣ نهج

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 دراسة األسانيد

 التحرير العربي

 المناهج العامة

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 

 

الثالثاء

االربعاء

الثالثاء

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢١٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢١٩

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره  بنت خالد  بن  سعود آل موسى٤٣٨٩٦٠١١٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٦٢

٥٢٧

٤٥٤

٤٣٤

٤٥٠٢ سلم

٤١١٠ نهج

٤١٠٣ نهج

٣٢١٠ سلم

 البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التربية الميدانية

 المناهج العامة

 تخريج الحديث النبوي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 خديجة عبدالله القباني

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

 

الثالثاء

االحد   

--

--

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٢٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٢٠

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره  بنت راشد بن  سلمان المشاري التميمي٤٣٨٩٦٠١١٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٥٩

٢٥٣

٢٥٤

٧٦

٢٥٥

٢٥١

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

٤٩٨١ نال

١٠٣ سلم

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 موضوعات مختارة في نظم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 وفاء حمزه فضل مضوي

 حنان عوضه مجدع االسمري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٢١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٢١

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرقيب التميمي٤٣٨٩٦٠١١٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٥٨

٢٥٣

٢٥٤

٧٦

٢٥٥

٢٥١

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

٤٩٨١ نال

١٠٣ سلم

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 موضوعات مختارة في نظم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 هبة الله احمد محمد الويشي

 وفاء حمزه فضل مضوي

 حنان عوضه مجدع االسمري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٢٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٢٢

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره  بنت عبدالله بن  ابراهيم آل رباح٤٣٨٩٦٠١١٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٥٧

٢٥٣

٢٥٤

٧٦

٢٥٥

٢٥١

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

٤٩٨١ نال

١٠٣ سلم

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 موضوعات مختارة في نظم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 وفاء حمزه فضل مضوي

 حنان عوضه مجدع االسمري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٢٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٢٣

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم بنت حفظي بن محمد غروي٤٣٨٩٦٠١١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٥٧

٢٥٣

٢٥٤

٧٦

٢٥٥

٢٥١

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

٤٩٨١ نال

١٠٣ سلم

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 موضوعات مختارة في نظم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 وفاء حمزه فضل مضوي

 حنان عوضه مجدع االسمري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٢٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٢٤

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت صالح  بن عبدالله الجنوبي٤٣٨٩٦٠١١٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥١٤

٢٥٣

٢٥٤

٧٦

٢٥٥

٢٥١

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

٤٩٨١ نال

١٠٣ سلم

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 موضوعات مختارة في نظم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 وفاء حمزه فضل مضوي

 حنان عوضه مجدع االسمري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٢٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٢٥

اسم الطالب :رقم الطالب : روان  بنت عبدالله بن  سالم المهيدي٤٣٨٩٦٠١٢٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٥٨

٢٥٣

٢٥٤

٧٦

٢٥٥

٢٥١

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

٤٩٨١ نال

١٠٣ سلم

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 موضوعات مختارة في نظم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 هبة الله احمد محمد الويشي

 وفاء حمزه فضل مضوي

 حنان عوضه مجدع االسمري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٢٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٢٦

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره  بنت ناصر  بن زيد الكثيري٤٣٨٩٦٠١٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

١٠٢

١٠٤

٧٨

٨٢

١٠٤ سلم

٤١٤٠ نجم

٤٢٨٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 أساليب التدريس

 أخالقيات المهنة

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 علي محمد علي االسمر

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٢٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٢٧

اسم الطالب :رقم الطالب : دالل  بنت فهد بن  حمد آل عيدان٤٣٨٩٦٠١٢٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٠

٢٥٣

٢٥٤

٢٤١

٢٤٦

٢٥٥

٢٤٧

٢٤٥

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

٤٩٨١ نال

٣٤٠١ نال

٣٠٠١ عال

٤٨٣١ عال

٤٢٤١ نال

٣٨٠١ عال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 موضوعات مختارة في نظم

 ادارة سلسلة التوريد

 الممارسات األخالقية والمهنية

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 االعمال اإللكترونية

 أمن الحاسبات

 تغريد علي المدني محمد

 وفاء حمزه فضل مضوي

 حنان عوضه مجدع االسمري

 وفاء حمزه فضل مضوي

 اروى عبدالله احمد االفندي

 عبير محمد علي العنزي

 مريم فيصل متعب المطيري

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٢٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٢٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره  بنت مبارك  بن هذلول ال بريك٤٣٨٩٦٠١٢٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٢٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٢٩

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره  بنت محمد  بن سعد السعيدي٤٣٨٩٦٠١٢٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٥٨

٢٥٣

٢٥٤

٧٦

٢٥٥

٢٥١

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

٤٩٨١ نال

١٠٣ سلم

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 موضوعات مختارة في نظم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 هبة الله احمد محمد الويشي

 وفاء حمزه فضل مضوي

 حنان عوضه مجدع االسمري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٣٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٣٠

اسم الطالب :رقم الطالب : بثينه بنت زيد بن راشد الضفيان٤٣٨٩٦٠١٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٠

٢٥٣

٢٥٤

٧٦

٢٥٥

٢٥١

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

٤٩٨١ نال

١٠٣ سلم

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 موضوعات مختارة في نظم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 تغريد علي المدني محمد

 وفاء حمزه فضل مضوي

 حنان عوضه مجدع االسمري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٣١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٣١

اسم الطالب :رقم الطالب : أمل  بنت محمد  بن سعد آل عبدالله التميمي٤٣٨٩٦٠١٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٠

٢٥٣

٢٥٤

٧٦

٢٥٥

٢٥١

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

٤٩٨١ نال

١٠٣ سلم

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 موضوعات مختارة في نظم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 تغريد علي المدني محمد

 وفاء حمزه فضل مضوي

 حنان عوضه مجدع االسمري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٣٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٣٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رنا  بنت عامر  بن محمد السبيعي٤٣٨٩٦٠١٢٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٥٩

٢٥٣

٢٥٤

٧٦

٢٥٥

٢٥١

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

٤٩٨١ نال

١٠٣ سلم

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 موضوعات مختارة في نظم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 وفاء حمزه فضل مضوي

 حنان عوضه مجدع االسمري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٣٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٣٣

اسم الطالب :رقم الطالب : لطيفه  بنت عبدالرحمن  بن ناصر آل عبدالله التميمي٤٣٨٩٦٠١٢٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٥٩

٢٥٣

٢٥٤

٧٦

٢٥٥

٢٥١

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

٤٩٨١ نال

١٠٣ سلم

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 موضوعات مختارة في نظم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 وفاء حمزه فضل مضوي

 حنان عوضه مجدع االسمري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٣٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٣٤

اسم الطالب :رقم الطالب : غاده   بنت زيد  بن راشد  الحسيني٤٣٨٩٦٠١٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٥٧

٢٥٣

٢٥٤

٧٦

٢٥٥

٢٥١

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

٤٩٨١ نال

١٠٣ سلم

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 موضوعات مختارة في نظم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 وفاء حمزه فضل مضوي

 حنان عوضه مجدع االسمري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٣٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٣٥

اسم الطالب :رقم الطالب : جواهر  بنت سعد بن سعود الشبانات٤٣٨٩٦٠١٣١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥١٤

٢٥٣

٢٥٤

٧٦

٢٥٥

٢٥١

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

٤٩٨١ نال

١٠٣ سلم

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 موضوعات مختارة في نظم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 وفاء حمزه فضل مضوي

 حنان عوضه مجدع االسمري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٣٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٣٦

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم   بنت حمد  بن محمدسبيت البوري٤٣٨٩٦٠١٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٦

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٣٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٣٧

اسم الطالب :رقم الطالب : دالل بنت نغيمش بن فالح الشكره٤٣٨٩٦٠١٣٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥٦

١٧١

١٥٥

١٥٧

١٦١

١٦٥

١٥٤

١٥٨

٤٩٨٠- كيم

٤٤٦٠- كيم

١٠٣ عرب

٤٣٤٠- كيم

٤١٤٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٢٥٠- كيم

٢١١٠ فيز

 مشروع بحث (١)

 أطياف المركبات العضوية

 التحرير العربي

 كيمياء السطوح والحفز

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 فيزياء البصريات -١

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 نوره طاهر يحيى مرير

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٣٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٣٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف  بنت سعود  بن ابراهيم الصليح٤٣٨٩٦٠١٣٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٧

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 مي مصطفى أحمد حسن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٣٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٣٩

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره  بنت محمد  بن عبدالله  قعيضب٤٣٨٩٦٠١٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٩٧١

١٤٢

١٥٤

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٢٠٠ صين

٣٤٣٠- كيم

٤٢٥٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 اللغة الصينية

 كيمياء البوليمرات

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 ايميلي كارن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االحد   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٤٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٤٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ريوف بنت بداح بن بليهين آل بريك٤٣٨٩٦٠١٣٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٦

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٤١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٤١

اسم الطالب :رقم الطالب : هاجر  بنت مهدي  بن عبدالله الشامري العجمي ٤٣٨٩٦٠١٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٩٧١

١٤٢

١٥٤

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٢٠٠ صين

٣٤٣٠- كيم

٤٢٥٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 اللغة الصينية

 كيمياء البوليمرات

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 ايميلي كارن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االحد   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٤٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٤٢

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره  بنت عبدالرحمن  بن عبدالله نخيالن٤٣٨٩٦٠١٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٧

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 مي مصطفى أحمد حسن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٤٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٤٣

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء  بنت عبدالرحمن بن  سعود الدبل٤٣٨٩٦٠١٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦١

٢٥٣

٧٦

٢٥٤

٢٥٥

٢٥١

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

١٠٣ سلم

٤٩٨١ نال

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 موضوعات مختارة في نظم

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 وفاء حمزه فضل مضوي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 حنان عوضه مجدع االسمري

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٤٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٤٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره  بنت فراج  بن سعود القباني٤٣٨٩٦٠١٤٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٧٠

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 كيمياء البيئة والتلوث

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٤٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٤٥

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره  بنت محمد  بن حسن ال محيسن٤٣٨٩٦٠١٤٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٩

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 مي مصطفى أحمد حسن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٤٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٤٦

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان  بنت رشيد بن  حسين   معطش٤٣٨٩٦٠١٤٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٨

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٤٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٤٧

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه  بنت عبدالله  بن غنام ال معدي٤٣٨٩٦٠١٤٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٤٢

١٩٧١

١٥٤

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٣٤٣٠- كيم

١٢٠٠ صين

٤٢٥٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء البوليمرات

 اللغة الصينية

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 باتعه عامر الجعفري حسين

 ايميلي كارن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

االحد   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٤٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٤٨

اسم الطالب :رقم الطالب : شذى  بنت متعب  بن سبيل الجليدي الحربي٤٣٨٩٦٠١٤٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٤٢

١٥٤

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٤٢٥٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 كيمياء البوليمرات

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٤٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٤٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ريوف  بنت سعد  بن محمد الترفان٤٣٨٩٦٠١٤٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٤٢

١٥٤

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٤٢٥٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 كيمياء البوليمرات

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٥٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٥٠

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود  بنت زيد بن  سعد آل مبارك التميمي٤٣٨٩٦٠١٤٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٥١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٥١

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود  بنت نائف  بن محمد السليمي الحربي٤٣٨٩٦٠١٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٩

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 مي مصطفى أحمد حسن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٥٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٥٢

اسم الطالب :رقم الطالب : روان  بنت علي  بن العاني شمالني العنزي٤٣٨٩٦٠١٥٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٧٤

١٢٤

١٣٢

١٣٩

٢١١٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 اخالقيات المهنة

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٥٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٥٣

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره  بنت عوض  بن الفي الزيادي العتيبي٤٣٨٩٦٠١٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٧٤

١٦١

١٤٢

١٥٤

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٤٠١٠ كيم

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٤٢٥٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 اخالقيات المهنة

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٥٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٥٤

اسم الطالب :رقم الطالب : طفله  بنت سعد  بن حمد ال مهلك القريني٤٣٨٩٦٠١٥٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٧٠

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١
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Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٥٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٥٥

اسم الطالب :رقم الطالب : أسماء  بنت محمد بن  عبدالله ال حسين٤٣٨٩٦٠١٥٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٧

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 مي مصطفى أحمد حسن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٥٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٥٦

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت سعد بن عبدالله بن جميعه٤٣٨٩٦٠١٥٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٧٠

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠
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Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٥٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٥٧

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت سعود بن ناصر المعطش٤٣٨٩٦٠١٥٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٧

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 مي مصطفى أحمد حسن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٥٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٥٨

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم  بنت خالد بن  سعود العسكر٤٣٨٩٦٠١٦٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٨

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢
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١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٥٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٥٩

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت سليمان بن  صالح السنيدي٤٣٨٩٦٠١٦١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥٦

١٧١

١٥٧

١٦٥

١٥٤

١٥٨

١٦٢

١٦٠

٤٩٨٠- كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٣٤٠- كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٢٥٠- كيم

٢١١٠ فيز

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع بحث (١)

 أطياف المركبات العضوية

 كيمياء السطوح والحفز

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 فيزياء البصريات -١

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 نوره طاهر يحيى مرير

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٦٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٦٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ندى  بنت مهدي  بن حنش الكبيري الدوسري٤٣٨٩٦٠١٦٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٩

١٣٨

١٧٧

٥٢٤

١١٢

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

١٠٥٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 حساب التفاضل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 احمد سعيد عبدالله العربي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

االربعاء

الخميس  

االثنين 

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٦١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٦١

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت خالد بن سعود العسكر٤٣٨٩٦٠١٦٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٧

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 مي مصطفى أحمد حسن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٦٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٦٢

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره  بنت خالد  بن مسعود آل فهيد القريني٤٣٨٩٦٠١٦٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٦

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 كيمياء البيئة والتلوث

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٦٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٦٣

اسم الطالب :رقم الطالب : نوير بنت نغيمش  بن فالح الشكره٤٣٨٩٦٠١٦٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٨

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٦٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٦٤

اسم الطالب :رقم الطالب : المهاء  بنت ناصر  بن محمد القعيضب٤٣٨٩٦٠١٦٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٧٤

١٢٤

١٦٤

١٦٠

٤٤٦٣ عرب

٤٠١٠ كيم

٢٤١٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 النثر العربي الحديث

 اخالقيات المهنة

 كيمياء عضوية (١)

 الكيمياء الصناعية

 كيمياء البيئة والتلوث

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٦٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٦٥

اسم الطالب :رقم الطالب : هال  بنت نغيمش  بن فالح الشكره٤٣٨٩٦٠١٦٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٨

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٦٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٦٦

اسم الطالب :رقم الطالب : رفعه  بنت مبارك  بن محمد  الدماعين الدوسري٤٣٨٩٦٠١٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٨

١٧١

١٧٤

١٦٥

١٦٤

١٣٩

١٦٢

١٦٠

٤٩٩٠ كيم

٤٤٦٠- كيم

٤٠١٠ كيم

٤٤٧٠- كيم

٤٣٥٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 مشروع البحث (٢)

 أطياف المركبات العضوية

 اخالقيات المهنة

 كيمياء البترول ومنتجاته

 الكيمياء الصناعية

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٦٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٦٧

اسم الطالب :رقم الطالب : هيله  بنت ناصر  بن أحمد الخرجي٤٣٨٩٦٠١٦٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٩٧١

١٤٢

١٥٤

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٢٠٠ صين

٣٤٣٠- كيم

٤٢٥٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 اللغة الصينية

 كيمياء البوليمرات

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 ايميلي كارن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االحد   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٦٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٦٨

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد  بنت علي  بن عبداللهعلي الطراد آل مغيرة٤٣٨٩٦٠٢٣٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٧

٩٦

٩٢

٩٩

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٦٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٦٩

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف  بنت محمد بن  سيف ال داود٤٣٨٩٦٠٢٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٨

٩٦

٩٢

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٧٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٧٠

اسم الطالب :رقم الطالب : بشرى  بنت محمد  بن رشودمحمد الرشود٤٣٨٩٦٠٢٣٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

١٠٠

٨٣

٩٦

١٠٥

٧٨

٣١٤٠ نجم

١٠٤ سلم

٣٦٥٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 طرائق البحث

 األدب األمريكي

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 ندى حسن محمد أحمد

 منى محمد احمد زايد

 بشير حامد السعودي

 سحر تركي محمد الخثالن

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٧١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٧١

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره  بنت عبدالرحمن  بن بليهمحمد آل فهاد٤٣٨٩٦٠٢٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

١٠٠

٩٨

٩٦

٧٨

٩٩

٣١٤٠ نجم

١٠٤ سلم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 سحر تركي محمد الخثالن

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٧٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٧٢

اسم الطالب :رقم الطالب : نورة  بنت ابراهيم  بن عبدالله المضحي٤٣٨٩٦٠٢٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٧

٩٦

١٠٥

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 األدب األمريكي

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 بشير حامد السعودي

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٧٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٧٣

اسم الطالب :رقم الطالب : امجاد  بنت علي  بن يحيى ال سويد عسيري٤٣٨٩٦٠٢٤٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

١٠٠

٩٨

٩٦

٩٩

٣١٤٠ نجم

١٠٤ سلم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٧٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٧٤

اسم الطالب :رقم الطالب : مها   بنت فهد  بن  موسى  فهيد التميمي٤٣٨٩٦٠٢٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

١٠٢

٩٧

٩٦

١٠١

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٤١٤٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 أساليب التدريس

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 علم النحو والصرف

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 علي محمد علي االسمر

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٧٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٧٥

اسم الطالب :رقم الطالب : وفاء  بنت محمد  بن مشعان الشمالني العنزي٤٣٨٩٦٠٢٤٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

٧٧

٩٦

٧٣

٨٢

١٠٤ سلم

٣١٦٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 طرائق البحث

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 ندى حسن محمد أحمد

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٧٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٧٦

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء  بنت راشد  بن مساعدمحمد آل بديع٤٣٨٩٦٠٢٤٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٦

٦٠

٦١

٥٨

٦٨

٦٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٧٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٧٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره  بنت سعد  بن ابراهيم المنصور٤٣٨٩٦٠٢٤٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

١٠٢

٩٦

٩٢

٩٩

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٤١٤٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 أساليب التدريس

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٧٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٧٨

اسم الطالب :رقم الطالب : بشرى  بنت عبدالله  بن محمد آل عيدان٤٣٨٩٦٠٢٤٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٧

٩٦

١٠٥

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 األدب األمريكي

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 بشير حامد السعودي

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٧٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٧٩

اسم الطالب :رقم الطالب : مزون  بنت عبدالرحمن بن  مرشد  جوير٤٣٨٩٦٠٢٤٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٦

٨٨

٨٩

٨٧

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٨٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٨٠

اسم الطالب :رقم الطالب : بدور  بنت ابراهيم  بن محمد الرفيعه٤٣٨٩٦٠٢٤٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٤

١٠٠

١٠٢

٩٦

١٠١

٩٩

٢١١٣ عرب

١٠٤ سلم

٤١٤٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 النحو (١)

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 أساليب التدريس

 طرائق البحث

 علم النحو والصرف

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٨١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٨١

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره  بنت عبدالله  بن محمد وبران٤٣٨٩٦٠٢٤٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٧

٩٦

١٠٥

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 األدب األمريكي

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 بشير حامد السعودي

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٨٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٨٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف  بنت علي  بن سعد زيد   طالب٤٣٨٩٦٠٢٤٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٧

٩٦

١٠٥

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 األدب األمريكي

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 بشير حامد السعودي

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٨٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٨٣

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء  بنت رزين  بن محمدبداح آل بريك الدوسري٤٣٨٩٦٠٢٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 التالوة والحفظ (٣)

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٨٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٨٤

اسم الطالب :رقم الطالب : الوفاء  بنت محمد  بن عبدالعزيز آل عبدالله التميمي٤٣٨٩٦٠٢٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٧

٩٦

١٠٥

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 األدب األمريكي

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 بشير حامد السعودي

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٨٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٨٥

اسم الطالب :رقم الطالب : خوله  بنت ناصر  بن محمد آل سعيد التميمي٤٣٨٩٦٠٢٥٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٧

٩٦

١٠٥

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 األدب األمريكي

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 بشير حامد السعودي

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٨٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٨٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره  بنت خالد  بن سلمان المشاري التميمي٤٣٨٩٦٠٢٥٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

١٠٠

٩٨

٩٦

٧٨

٩٩

٣١٤٠ نجم

١٠٤ سلم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 سحر تركي محمد الخثالن

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٨٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٨٧

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت مبارك بن سعد القعيضب٤٣٨٩٦٠٢٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٧

٩٦

٩٢

٩٩

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٨٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٨٨

اسم الطالب :رقم الطالب : هبه  بنت عبدالله   بن  عبدالرحمن آل مجلي٤٣٨٩٦٠٢٥٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٨

٩٦

٩٢

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٨٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٨٩

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء   بنت سعود   بن ناصرعبدالله  الرقيب٤٣٨٩٦٠٢٥٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٨

٩٦

٩٢

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٩٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٩٠

اسم الطالب :رقم الطالب : جواهر  بنت عطيه  بن صالح الدياني الزهراني٤٣٨٩٦٠٢٥٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

١٠٠

٩٨

٩٦

٩٩

٣١٤٠ نجم

١٠٤ سلم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٩١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٩١

اسم الطالب :رقم الطالب : ريهام  بنت فهد  بن سعود  البشري الحربي٤٣٨٩٦٠٢٥٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

٧٧

٩٧

٩٦

٩٩

٨٢

١٠٤ سلم

٣١٦٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 منى محمد احمد زايد

 ندى حسن محمد أحمد

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االحد   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٩٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٩٢

اسم الطالب :رقم الطالب : سلمى  بنت فراج   بن فهدجديع  آل بريك الدوسري٤٣٨٩٦٠٢٥٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٧

٩٦

٩٢

٩٩

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٩٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٩٣

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم  بنت سالم  بن محمد آل هزاع٤٣٨٩٦٠٢٦٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

١٠٠

٩٨

٩٦

٧٨

٩٩

٣١٤٠ نجم

١٠٤ سلم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 سحر تركي محمد الخثالن

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٩٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٩٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ليان بنت عبدالله بن سعد ال عسل الزعبي٤٣٨٩٦٠٢٦١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٤٤٢

٤٣٩

٤٤٣

٤٣٦

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

١١٠١ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٧٠١ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 عقيدة (٥)

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 مناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 هال علي سعود ال عثمان

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

الخميس  

السبت   

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٩٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٩٥

اسم الطالب :رقم الطالب : حصه  بنت سعود  بن عبدالله الشامري العجمي٤٣٨٩٦٠٢٦٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٧

٨٦

٨٨

٨٩

٨٧

٣١٦٠ نجم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 اللغويات التطبيقية

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

السبت   

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٩٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٩٦

اسم الطالب :رقم الطالب : مها   بنت عبدالله  بن  عبدالرحمن الرقيب التميمي٤٣٨٩٦٠٢٦٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

٨٦

٧١

٧٣

٧٢

٤٤٦٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 ندى حسن محمد أحمد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

الثالثاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٩٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٩٧

اسم الطالب :رقم الطالب : البتول  بنت فواز بن  محمد آل موسى التميمي٤٣٨٩٦٠٢٦٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

١٠٠

٨١

٧٨

٩٩

٨٢

٣١٤٠ نجم

١٠٤ سلم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 منى محمد احمد زايد

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٩٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٩٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت سالم  بن سيف  الشكره٤٣٨٩٦٠٢٦٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٨٦

٩٦

٨٩

٨٢

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٣٦٥٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 طرائق البحث

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 ندى حسن محمد أحمد

 منى محمد احمد زايد

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٢٩٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٢٩٩

اسم الطالب :رقم الطالب : منار بنت ابراهيم  بن عبد الله الجميل التميمي٤٣٨٩٦٠٢٦٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

٧٠

١٠٠

١٠٣

٩٨

٩٦

٤٤٦٣ عرب

٣١٥٠ نجم

١٠٤ سلم

٤١٥٠ نجم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 موضوعات خاصة في اللغة

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 منى محمد احمد زايد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٠٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٠٠

اسم الطالب :رقم الطالب : جميله   بنت القضيع   بن عبداللهمبارك آل بريك٤٣٨٩٦٠٢٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٤٤٢

٤٣٩

٤٤٣

٤٤٠

٤٣٦

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

١١٠١ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣٧٠١ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 عقيدة (٥)

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 فقه األسرة

 مناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 هال علي سعود ال عثمان

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

الخميس  

السبت   

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٠١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٠١

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود  بنت عبدالله بن  سعود آل طالب٤٣٨٩٦٠٢٦٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

١٠٢

٩٧

٩٦

١٠٥

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٤١٤٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٥٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 أساليب التدريس

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 األدب األمريكي

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 بشير حامد السعودي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٠٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٠٢

اسم الطالب :رقم الطالب : نوف بنت محمد بن عبدالرحمن  الرقيب٤٣٨٩٦٠٢٧٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٤

٧٧

٨٦

٨٨

٨٩

٨٧

٢١١٣ عرب

٣١٦٠ نجم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 النحو (١)

 اللغويات التطبيقية

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

االربعاء

السبت   

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٠٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٠٣

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان  بنت ابراهيم  بن محمدسعود العثمان التميمي٤٣٨٩٦٠٢٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٧

٩٦

٩٢

٩٩

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٠٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٠٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت حماد  بن ناصر الحماد٤٣٨٩٦٠٢٧٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

١٠٢

٩٦

١٠١

٩٩

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٤١٤٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 أساليب التدريس

 طرائق البحث

 علم النحو والصرف

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٠٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٠٥

اسم الطالب :رقم الطالب : ندى  بنت سعيد  بن عبدالرحمن العسبلي الشهري٤٣٨٩٦٠٢٧٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠٣

٤٢٧

٤٠٦

٤٠٥

٢٤٠٣ سلم

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

٢٢٠٥ سلم

 فقه العبادات (٢)

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 حديث (٢)

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٠٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٠٦

اسم الطالب :رقم الطالب : أروى  بنت خالد  بن محمد الشريم٤٣٨٩٦٠٢٧٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

١٠٢

٩٦

١٠١

٩٩

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٤١٤٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 أساليب التدريس

 طرائق البحث

 علم النحو والصرف

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٠٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٠٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره  بنت خالد  بن فهددعيج العاصمي القحطاني٤٣٨٩٦٠٢٧٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٦

١٠٣

٥٨

٦٨

٨٢

٢٢٥٠ نجم

٤١٥٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 موضوعات خاصة في اللغة

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٠٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٠٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف  بنت محمد  بن عبدالله ال رقيب٤٣٨٩٦٠٢٧٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٢

٤٤٢

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٤٩

٤٣٤

٤١٠٤ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٤)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٠٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٠٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ندى  بنت مبارك بن  سعد  محمد الوبران٤٣٨٩٦٠٢٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٧

٩٦

٩٢

٩٩

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣١٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣١٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره  بنت محمد  بن مبارك  ال سويلم الدوسري٤٣٨٩٦٠٢٧٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٠

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

١٠٣ عرب

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 التحرير العربي

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣١١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣١١

اسم الطالب :رقم الطالب : اسماء بنت ابراهيم بن علي الحبر٤٣٨٩٦٠٢٨٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٧

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣١٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣١٢

اسم الطالب :رقم الطالب : منيرة  بنت مبارك  بن سعد ال سعد القحطاني٤٣٨٩٦٠٢٨١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

١٠٢

٩٧

٩٦

١٠١

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٤١٤٠ نجم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 أساليب التدريس

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 علم النحو والصرف

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 علي محمد علي االسمر

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣١٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣١٣

اسم الطالب :رقم الطالب : أثير  بنت فهد  بن سعد العيد٤٣٨٩٦٠٢٨٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

١٠٢

٩٨

٩٦

٩٩

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٤١٤٠ نجم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 أساليب التدريس

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣١٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣١٤

اسم الطالب :رقم الطالب : أثير  بنت حمدان  بن محمد آل مرضي القريني٤٣٨٩٦٠٢٨٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٨

٩٦

٩٩

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣١٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣١٥

اسم الطالب :رقم الطالب : أشواق   بنت هادي   بن شاوش غزواني٤٣٨٩٦٠٢٨٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٧

٩٦

٩٢

٩٩

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٧٦٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 تعلم اللغة باستخدام الحاسب

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣١٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣١٦

اسم الطالب :رقم الطالب : أسماء  بنت محمد  بن ابراهيم آل حسين التميمي٤٣٨٩٦٠٢٨٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٧

٩٦

٩٩

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٢١١٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 مدخل إلى النقد األدبي

 طرائق البحث

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣١٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣١٧

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف  بنت سعود  بن محمد آل حوتان التميمي٤٣٨٩٦٠٢٨٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

١٠٠

٩٨

٩٦

٩٩

٤٤٦٣ عرب

١٠٤ سلم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٣٩٣٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 اللغة اإلنجليزية لألعمال

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 منى محمد احمد زايد

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣١٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣١٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره  بنت عامر  بن محمد السبيعي٤٣٨٩٦٠٣٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٢

٤٤٢

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٥

٤٤٩

٤٣٤

٤١٠٤ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٤)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣١٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣١٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ظمياء  بنت عبدالله بن  علي العاطفي القحطاني٤٣٨٩٦٠٣٤٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٤٢

١٩٧١

١٥٤

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

١٢٠٠ صين

٤٢٥٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 كيمياء البوليمرات

 اللغة الصينية

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 باتعه عامر الجعفري حسين

 ايميلي كارن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االحد   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٢٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٢٠

اسم الطالب :رقم الطالب : والء  علي  محمد علي٤٣٨٩٦٠٣٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٥٨

٢٥٣

٧٦

٢٥٤

٢٥٥

٢٥١

٤٩٢١ نال

٤٦٠١ نال

١٠٣ سلم

٤٩٨١ نال

٤٨٣١ عال

٤٤١١ نال

 مشروع تخرج ٢

 استراتيجية وادارة نظم المعلومات

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 موضوعات مختارة في نظم

 تطوير تطبيقات االجهزة المتنقلة

 التسويق االلكتروني

 هبة الله احمد محمد الويشي

 وفاء حمزه فضل مضوي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 حنان عوضه مجدع االسمري

 عبير محمد علي العنزي

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٢١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٢١

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبد الهادي بن معجب العجمي٤٣٨٩٦٠٣٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٤٠

٣٩

٢٧

١٢٨٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٢٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٢٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ليلى  بنت ابراهيم   بن حمد  مرير٤٣٨٩٦٠٣٥٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩٥

٨٤

١٠٠

٩٨

٩٦

١٠١

٤٤٦٣ عرب

٢١١٣ عرب

١٠٤ سلم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 النثر العربي الحديث

 النحو (١)

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 علم النحو والصرف

 اماني احمد محمد عبدالرازق

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 علي محمد علي االسمر

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٢٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٢٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ميار بنت محمد بن مبارك  ال مغيره٤٣٨٩٦٠٣٥٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

١٠٣

٩٨

٩٦

١٠١

١٠٤ سلم

٤١٥٠ نجم

٤١٣٠ نجم

٤١٨٠ نجم

٤٨٦٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 موضوعات خاصة في اللغة

 اكتساب اللغة

 طرائق البحث

 علم النحو والصرف

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 منى محمد احمد زايد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 علي محمد علي االسمر

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٢٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٢٤

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف  بنت سعود  بن ابراهيم آل شريم  التميمي٤٣٨٩٦٠٣٦١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

٧٧

٨٣

٨٨

٧٣

٨٧

١٠٤ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 ندى حسن محمد أحمد

الخميس  

السبت   

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٢٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٢٥

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت محمد بن مرشد المهناء٤٣٩٠٥٠٦٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٢٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٢٦

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود بنت محمد بن مطلق آل بريك الدوسري٤٣٩٠٥٠٨٠٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٢٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٢٧

اسم الطالب :رقم الطالب : تماضر بنت عبد الله بن محمد ا بونصيةالتميمي٤٣٩٠٥٠٨٠٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٧١

١٥٥

١٤٢

١٥٤

١٤٩

١٥٨

١٤٠

١٦٠

٤٤٦٠- كيم

١٠٣ عرب

٣٤٣٠- كيم

٤٢٥٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٢١١٠ فيز

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 أطياف المركبات العضوية

 التحرير العربي

 كيمياء البوليمرات

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 كيمياء تناسقية

 فيزياء البصريات -١

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 نوره طاهر يحيى مرير

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٢٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٢٨

اسم الطالب :رقم الطالب : منار بنت خالد بن مهدي آل مطير القحطاني٤٣٩٠٥٠٨٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٢٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٢٩

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالرحمن بن عبدالله العويرضي٤٣٩٠٥٠٨٨٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٢٩

٢٢٨

٢٢٠

٢٢٢

٢٢٦

٢٢٤

٣٦١١ نال

٣١٠١ نال

١٠٣ حسب

٣٣١١ نال

٣٧٠١ عال

٢٥١١ نال

 تحليل وتصميم النظم

 معمارية المؤسسات

 مباديء المحاسبة المالية

 التحليل الكمي

 نظم التشغيل

 اساسيات نظم قواعد البيانات

 تغريد علي المدني محمد

 حنان عوضه مجدع االسمري

 ساره محمد صالح محمد نور

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 تغريد علي المدني محمد

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٣٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٣٠

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت سعود بن عبدالعزيز الدوسري٤٣٩٠٥٠٩٠٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٣١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٣١

اسم الطالب :رقم الطالب : تسنيم بنت سعود بن زيد آل عثمان٤٣٩٠٥٠٩٥٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٢٩

٢٤٦

٢٢٢

٢٢٦

٢٢٤

٣٦١١ نال

٣٠٠١ عال

٣٣١١ نال

٣٧٠١ عال

٢٥١١ نال

 تحليل وتصميم النظم

 الممارسات األخالقية والمهنية

 التحليل الكمي

 نظم التشغيل

 اساسيات نظم قواعد البيانات

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 تغريد علي المدني محمد

الثالثاء

االثنين 

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٣٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٣٢

اسم الطالب :رقم الطالب : طيف بنت فياض بن سعود المطرفي٤٣٩١٠٠٠١٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٩

٨٦

١٠٢

٨٨

٨٩

٢٢٥٠ نجم

٣٦٥٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 أساليب التدريس

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 بشير حامد السعودي

 ندى حسن محمد أحمد

 بشير حامد السعودي

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

الثالثاء

السبت   

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٣٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٣٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت قشعان بن محمد الخنفري القحطاني٤٣٩١٠٠٠٩٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٥٥

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

٢٤٢٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 كتابة المقال (٢)

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

الخميس  

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٣٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٣٤

اسم الطالب :رقم الطالب : منار بنت ماجد بن صالح ال حابش الغامدي٤٣٩١٠٠١٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

١١١١ عال

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 الرياضيات المتقطعة

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 عواطف محمد علي الصديق

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٣٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٣٥

اسم الطالب :رقم الطالب : أثير بنت سلمان بن سعيد الروقي القحطاني٤٣٩١٠٠١٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨٠

٢٨٦

٢٨٨

٢٨٢

٢٨٥

٢٢٩٠ ريض

٢٤٥٠ ريض

٢٠٤٠ احص

٢٢٥٠ ريض

٢٣٢١ ريض

 الميكانيكا

I- الجبر المجرد 

 الطرق اإلحصائية

l-الجبر الخطي 

I - رياضيات إكتوارية 

 ام حسون بلوله االمين بابكر

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 منيره سعد زيد التميمى

 تهاني فهد عبدالله الشثري

االربعاء

االحد   

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٣٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٣٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ربى بنت خالد بن عبدالله البياهي٤٣٩١٠٠١٥٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٣١

٣٣

٦٨

٣٩

٣٢

٢٤٣٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 المحادثة

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 الفت رشيد عبد البهات

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 سحر تركي محمد الخثالن

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

--

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٣٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٣٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت عبدالرحمن بن محمد  العنزي٤٣٩١٠٠١٦٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٦

٢٠١

٢٠٦

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠٦٠ ريض

٢٢٢٠ ريض

١١١١ هال

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 حساب التكامل

 الجبر الخطي لطالب الحاسب

 التصميم المنطقي

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 منيره سعد زيد التميمى

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٣٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٣٨

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت موسى بن مهدي بن يحيى اليامي٤٣٩١٠٠١٩٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٥٥

١٠٠

١٧٤

١١٧

١٦٢

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٠٤ سلم

٤٠١٠ كيم

١٠٦٠ ريض

٢٤١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اخالقيات المهنة

 حساب التكامل

 الديناميكا الحرارية

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الخميس  

االثنين 

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٣٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٣٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت محمد بن منصور ال ردعان٤٣٩١٠٠٢٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢٤٦

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٣٠٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 الممارسات األخالقية والمهنية

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٤٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٤٠

اسم الطالب :رقم الطالب : طرفه بنت سعود بن عبدالعزيز بن عبدالله الدخيني٤٣٩١٠٠٢٢٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٤١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٤١

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت صعب بن مفلح الغيثي الشمري٤٣٩١٠٠٢٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٤٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٤٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت محمد بن حسن ابراهيم الغنام٤٣٩١٠٠٢٤٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٤٩

١٩٩

١٩٦

٢٠١

٢٠٦

١٠٤ سلم

١١١١ عال

١٠٦٠ ريض

٢٢٢٠ ريض

١١١١ هال

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 الرياضيات المتقطعة

 حساب التكامل

 الجبر الخطي لطالب الحاسب

 التصميم المنطقي

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 عواطف محمد علي الصديق

 منيره سعد زيد التميمى

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

الخميس  

الخميس  

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٤٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٤٣

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت برغش بن عبدالله  القحطاني٤٣٩١٠٠٢٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٩

١٧٧

٢٠٦

١٢٣

١٨٧

١١١١ عال

١٠٥٠ ريض

١١١١ هال

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 الرياضيات المتقطعة

 حساب التفاضل

 التصميم المنطقي

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عواطف محمد علي الصديق

 احمد سعيد عبدالله العربي

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الخميس  

االثنين 

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٤٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٤٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت زيد بن عبدالله صالح الزيد٤٣٩١٠٠٢٩٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٠٣

١٩٦

٢٠١

١٢٣

١٨٧

١٣٠١ عال

١٠٦٠ ريض

٢٢٢٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 برمجة الحاسب ١

 حساب التكامل

 الجبر الخطي لطالب الحاسب

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 هبة الله احمد محمد الويشي

 منيره سعد زيد التميمى

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

االحد   

االثنين 

الثالثاء

السبت   

االحد   

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٤٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٤٥

اسم الطالب :رقم الطالب : بروق بنت يحيى بن علي ال عبدالله الزبيدي٤٣٩١٠٠٣٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٠٠

١٢٤

١٣٢

٢١١٠- كيم

١٠٤ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٤٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٤٦

اسم الطالب :رقم الطالب : طيف بنت محمد بن ساير سالم الحربي٤٣٩١٠٠٣٠٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٢٠

١٣٨

١٢٤

١٩٦

١٣٢

٢١١٠- كيم

١٠١ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

١٠٦٠ ريض

٢٢١٠- كيم

 كيمياء غير عضوية (١)

 المهارات اللغوية

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 حساب التكامل

 كيمياء تحليلة (١)

 مي مصطفى أحمد حسن

 نوف راشد حسين العجيري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 منيره سعد زيد التميمى

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٤٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٤٧

اسم الطالب :رقم الطالب : سلسبيل بنت قاسم بن حسين والبي٤٣٩١٠٠٣١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٩٢

٢٩٤

٢٩٦

٢٩٠

٢٩٨

٢٧٥

٣٢٦٠ ريض

٣٥١٠ ريض

٣٤٦٠ ريض

٣٣٥٠ ريض

٣٣٤٠ ريض

١٠١٠ فيز

 البرمجة الرياضية

 حزم رياضية

l- التحليل الحقيقي 

 تحليل المتجهات

ll- معادالت تفاضلية عادية 

(I) فيزياء عامة 

 نهى حسين الخضر عبدالواحد

 نهى حسين الخضر عبدالواحد

 احمد سعيد عبدالله العربي

 منيره سعد زيد التميمى

 ام حسون بلوله االمين بابكر

 نوره طاهر يحيى مرير

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٤٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٤٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رحاب بنت حسن بن ناصر آل بريك٤٣٩١٠٠٣٢٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٤٢

١٩٧١

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٣٤٣٠- كيم

١٢٠٠ صين

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء البوليمرات

 اللغة الصينية

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 باتعه عامر الجعفري حسين

 ايميلي كارن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

االحد   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٤٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٤٩

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت سعد بن محمد العبيلي٤٣٩١٠٠٣٣٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٥٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٥٠

اسم الطالب :رقم الطالب : مشاعل بنت سعد بن علي القريني٤٣٩١٠٠٣٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨٠

١٣٨

٢٨٦

٢٨٨

٢٨٢

٢٨٥

٢٢٩٠ ريض

١٠٣ سلم

٢٤٥٠ ريض

٢٠٤٠ احص

٢٢٥٠ ريض

٢٣٢١ ريض

 الميكانيكا

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

I- الجبر المجرد 

 الطرق اإلحصائية

l-الجبر الخطي 

I - رياضيات إكتوارية 

 ام حسون بلوله االمين بابكر

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 منيره سعد زيد التميمى

 تهاني فهد عبدالله الشثري

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٥١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٥١

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت منيف بن زايد المقاطي العتيبي٤٣٩٢١٠٠٤٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٣٧

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٠

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٢٢٠٥ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٢١٠٢ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٣)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 البحث اللغوي عند العرب

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٥٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٥٢

اسم الطالب :رقم الطالب : منار بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحميد٤٣٩٧٧٠١٩٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٥٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٥٣

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت عمر بن مسلم القثامي٤٣٩٧٧٠٣١٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

١٣٨

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ سلم

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٥٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٥٤

اسم الطالب :رقم الطالب : هديل  أسامه  حسن صالح٤٣٩٧٧٠٣٢٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٣٨

١٢٤

١٣٩

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 علم نفس النمو

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الخميس  

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٥٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٥٥

اسم الطالب :رقم الطالب : في بنت مساعد بن عبدالله الشمالني عنزي٤٣٩٨٣٠٢٨٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٦

٦٠

٦١

٦٨

٦٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٥٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٥٦

اسم الطالب :رقم الطالب : طيف بنت عيد بن محمد النفيعي العتيبي٤٣٩٨٣٠٢٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٧٦

١٣٧٥

١٣٨٤

١٣٨٩

١٣٧٣

١٣٧٧

١١٤٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٢٧٠ نجم

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٩٣٠ نجم

 القواعد -١

 مهارات االتصال

 القراءة ١

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 المفردات

 اسماء عبدالحليم عامر عبدالحليم

 هدى سعد محمد الحربى

 اماني قبالن عبيد العتيبي

 عصمت جبين

 انسه حميد نعمان ظهور

 وهج انيسه ورده

الثالثاء

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

٠٣:٣٠ - ٠٥:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٣:٣٠ - ٠٥:٣٠

٠٣:٣٠ - ٠٥:٣٠

٠٣:٣٠ - ٠٥:٣٠

٠٣:٣٠ - ٠٥:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٥٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٥٧

اسم الطالب :رقم الطالب : انفال بنت محمد بن عيد العنزي٤٣٩٨٣٠٢٩٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٣

٩٧

١٠١

٩٩

١٠٢

٩٠

١٢٩٠ نجم

١٢٨٠ نجم

١٩٣٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١١٤٠ نجم

١٤٠٠ علم

 المحادثة واالستماع

 الكتابة - ١

 المفردات

 القراءة ١

 القواعد -١

 مهارات االتصال

 شاجادي ماسوما بيقم زاهده رحمن شيستي

 نفيسه ياسين عبدالله ابراهيم

 بدور مريع محمد عسيري

 ساره سالم رداد القرشي

 بدور مريع محمد عسيري

 هاله خيري عبدالغني الجوهري

 

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

--

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٥٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٥٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نوربنت بنت ماضي بن جدوع السبيعي العنزي٤٣٩٨٥٠٢٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٥٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٥٩

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت ساير بن مفند بطين الشاطري المطيري٤٣٩٨٥٠٢٥٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٣٨

١٤٢

١٥٤

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ سلم

٣٤٣٠- كيم

٤٢٥٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء البوليمرات

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٦٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٦٠

اسم الطالب :رقم الطالب : بدور بنت سلمان بن فالح الشينه الدوسري٤٣٩٨٥٠٢٦٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٦١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٦١

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت عمر بن ابراهيم آل خريف٤٣٩٨٥٠٢٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٢٤

١٦٠

٢١١٠- كيم

٢٤١٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء غير عضوية (١)

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء البيئة والتلوث

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٦٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٦٢

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت تركي بن سعد محمد المسيفر٤٣٩٨٥٠٢٦٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٦٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٦٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت سعد بن حمدان آل قدان٤٣٩٨٥٠٣١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٧٢

١٤٦

٢١٠

١٧٧

٤٨٢

١٨٤

١٠٤

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٢٣٦ روض

٣٢٥٠ نجم

٢١٨ عرب

٣٦٦٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم نفس لعب

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 نصوص باللغة االنجليزية

 تحليل الكالم

 الترجمة

 أشواق محمد بنيان ال عاتي

 ايمن فريد احمد خفاجه

 نادية عزيز لحرش بعيبن

 عمر محمد عامر حواري

 هبة الله محمد عبدالله عيساوي

 ايمن فريد احمد خفاجه

 عبدالله الخير محمد عمر

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

الخميس  

االحد   

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٦٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٦٤

اسم الطالب :رقم الطالب : داليا بنت سعد بن محمد الدوسري٤٣٩٨٥٠٣٦٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧٠

٢٩٤

٢٩٦

٢٨٨

٢٩٠

٢٩٨

١٠١ ترخ

٣٥١٠ ريض

٣٤٦٠ ريض

٢٠٤٠ احص

٣٣٥٠ ريض

٣٣٤٠ ريض

 التاريخ الوطني

 حزم رياضية

l- التحليل الحقيقي 

 الطرق اإلحصائية

 تحليل المتجهات

ll- معادالت تفاضلية عادية 

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 نهى حسين الخضر عبدالواحد

 احمد سعيد عبدالله العربي

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 منيره سعد زيد التميمى

 ام حسون بلوله االمين بابكر

الثالثاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٦٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٦٥

اسم الطالب :رقم الطالب : بيان بنت علي بن علي محمد فلقي٤٣٩٨٥٠٣٦٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٥٤

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٤٢٥٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٦٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٦٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت فهد بن سليمان الحميد٤٣٩٨٥٠٣٦٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧٠

٢٩٢

٢٩٤

٢٩٦

٢٩٠

٢٩٨

١٠١ ترخ

٣٢٦٠ ريض

٣٥١٠ ريض

٣٤٦٠ ريض

٣٣٥٠ ريض

٣٣٤٠ ريض

 التاريخ الوطني

 البرمجة الرياضية

 حزم رياضية

l- التحليل الحقيقي 

 تحليل المتجهات

ll- معادالت تفاضلية عادية 

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 نهى حسين الخضر عبدالواحد

 نهى حسين الخضر عبدالواحد

 احمد سعيد عبدالله العربي

 منيره سعد زيد التميمى

 ام حسون بلوله االمين بابكر

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٦٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٦٧

اسم الطالب :رقم الطالب : رفعه بنت بندر بن مبارك الدوسري٤٣٩٨٥٠٦٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٣٧

٣٤٣

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٣)

 علم البيان

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٦٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٦٨

اسم الطالب :رقم الطالب : لطيفه بنت منصور بن عبدالله السويلم٤٣٩٨٥٠٦٧٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٦

٦٠

٦١

١٠٢

٤٠

٣٢

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١٤٠ نجم

٢١٧٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 أساليب التدريس

 مدخل إلى الترجمة

 القواعد (٢)

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 بشير حامد السعودي

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٦٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٦٩

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت سليمان بن محمد سليمان السماري٤٣٩٨٨٠٧٦٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤١٣

٤٣٢

٤٠٥

٤٣٥

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٦ سلم

٢٢٠٥ سلم

٣٢١٠ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٣)

 حديث (٢)

 تخريج الحديث النبوي

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٧٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٧٠

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت حشر بن فالح المصارير٤٣٩٩٦٠٠٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٧

٩٨

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

٣١٦٠ نجم

٤١٣٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اللغويات التطبيقية

 اكتساب اللغة

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٧١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٧١

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف بنت علي بن ابراهيم العبدالله التميمي٤٣٩٩٦٠٠٦٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٦

٨٨

٨٩

٨٧

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٧٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٧٢

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت صالح بن حمود الحميدي القبابنه السهلي٤٣٩٩٦٠٠٧٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٧٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٧٣

اسم الطالب :رقم الطالب : موضي بنت قطيني علي بن العمور الدوسري٤٣٩٩٦٠٠٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٤٩

٧٧

٩٨

٨٨

٧٣

٧٢

١٠٤ سلم

٣١٦٠ نجم

٤١٣٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 اكتساب اللغة

 تحليل الكالم

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٧٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٧٤

اسم الطالب :رقم الطالب : آالء بنت علي بن حمد الجعيدي٤٣٩٩٦٠٠٧٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٢٤٩

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٤ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٧٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٧٥

اسم الطالب :رقم الطالب : ندى بنت فالح بن حشر المصارير٤٣٩٩٦٠٠٧٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٣٨

٦٠

٦١

٤٥

٥٨

٢٤٣٠ نجم

١٠٢ سلم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٤١١٠ نجم

 المحادثة

 االسالم وبناء المجتمع

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الفت رشيد عبد البهات

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٧٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٧٦

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف بنت محمد بن راشد آل عبدالله التميمي٤٣٩٩٦٠٠٧٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٦

٧٧

٩٨

٨٨

٧٣

٧٢

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٤١٣٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 اكتساب اللغة

 تحليل الكالم

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٧٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٧٧

اسم الطالب :رقم الطالب : في بنت خالد بن ابراهيم الخرعان٤٣٩٩٦٠٠٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٧٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٧٨

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت يوسف بن ابراهيم اليوسف التميمي٤٣٩٩٦٠٠٧٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٧٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٧٩

اسم الطالب :رقم الطالب : نورة بنت أحمد بن سعود الحكمة التميمي٤٣٩٩٦٠٠٨٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

١٠٠

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

١٠٤ سلم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٨٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٨٠

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالله بن خجيم الصخابره٤٣٩٩٦٠٠٨١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨١

٨٣

٧١

٧٣

٧٢

١١٠١ سلم

١٢٠٤ سلم

٣٦٥٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 التالوة والحفظ (١)

 حديث (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 ندى حسن محمد أحمد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

--

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٨١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٨١

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت سعود بن عبدالرحمن آل معدي٤٣٩٩٦٠٠٨٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

٧٧

٨٦

٨٨

٨٩

٨٧

١٠٤ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الخميس  

السبت   

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٨٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٨٢

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت داود بن سليم السميح٤٣٩٩٦٠٠٨٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٨٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٨٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت سعد بن سلطان العبيد٤٣٩٩٦٠٠٨٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

١٠٠

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

١٠٤ سلم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٨٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٨٤

اسم الطالب :رقم الطالب : فاتن بنت سعود بن عبدالله ال بريك٤٣٩٩٦٠٠٨٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٨٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٨٥

اسم الطالب :رقم الطالب : أريج بنت ابراهيم بن فهد خريف٤٣٩٩٦٠٠٨٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٨٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٨٦

اسم الطالب :رقم الطالب : لمى بنت مرشد بن سعيد الدوسري٤٣٩٩٦٠٠٨٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٨٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٨٧

اسم الطالب :رقم الطالب : جواهر بنت ابراهيم بن سعود موسى الزمام ال موسى٤٣٩٩٦٠٠٨٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٨٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٨٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رايه بنت مسفر بن جعيول آل بريك٤٣٩٩٦٠٠٩٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

٧٧

٨٦

٨٨

٨٩

٨٧

١٠٤ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الخميس  

السبت   

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٨٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٨٩

اسم الطالب :رقم الطالب : أسماء بنت عبدالعزيز بن سعد ال عبدالله التميمي٤٣٩٩٦٠٠٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٩٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٩٠

اسم الطالب :رقم الطالب : منار بنت خالد بن عبدالله السالمي الحربي٤٣٩٩٦٠٠٩٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

٧٧

٨٦

٨٨

٨٩

٨٧

١٠٤ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الخميس  

السبت   

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٩١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٩١

اسم الطالب :رقم الطالب : مروة بنت عبد الله بن علي خريف٤٣٩٩٦٠٠٩٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٧

٨٨

٦٨

١٣٩

٧٢

٣١٥٠ نجم

٣١٦٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٧٣٣ نفس

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اللغويات التطبيقية

 تحليل الكالم

 الترجمة

 علم نفس النمو

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٩٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٩٢

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت محمد بن زيد عميره التميمي٤٣٩٩٦٠٠٩٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٩٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٩٣

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت عبدالله بن ابراهيم ال عون التميمي٤٣٩٩٦٠٠٩٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

١٠٠

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

١٠٤ سلم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٩٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٩٤

اسم الطالب :رقم الطالب : نجالء بنت محمد بن عبدالرحمن آل عثمان٤٣٩٩٦٠٠٩٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٩٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٩٥

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت عبدالله بن سعود ربيع٤٣٩٩٦٠٠٩٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٩٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٩٦

اسم الطالب :رقم الطالب : غيداء بنت ناصر بن عثمان ابو حنيك٤٣٩٩٦٠٠٩٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

١٠٠

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

١٠٤ سلم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٩٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٩٧

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم بنت ابراهيم بن عبدالله آل شريم٤٣٩٩٦٠٠٩٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٦٠

١٠٠

٨٦

٨٨

٨٩

٨٧

٣١٤٠ نجم

١٠٣ عرب

١٠٤ سلم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 التحرير العربي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٩٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٩٨

اسم الطالب :رقم الطالب : أمجاد بنت ابراهيم بن محمد الحيدر٤٣٩٩٦٠١٠١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٣٩٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٣٩٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت ابراهيم بن سعد الهزاع٤٣٩٩٦٠١٠٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٠٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٠٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ابتسام بنت سعيد بن محمد الحميدي٤٣٩٩٦٠١٠٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٠١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٠١

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت عبدالله بن ناصر الحماد٤٣٩٩٦٠١٠٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

١٠٠

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

١٠٤ سلم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٠٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٠٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ضي بنت عبدالله بن خليف المضياني العنزي٤٣٩٩٦٠١٠٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٧

٧١

٧٣

٦٧

٣١٥٠ نجم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الصوتيات

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 علي محمد علي االسمر

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٠٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٠٣

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف بنت هذال بن علي آل بريك الدوسري٤٣٩٩٦٠١٠٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

١٠٠

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

١٠٤ سلم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٠٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٠٤

اسم الطالب :رقم الطالب : غاده بنت ناصر بن عبدالله آل سعيد التميمي٤٣٩٩٦٠١٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٠٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٠٥

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت ناصر بن عبدالرحمن العجالن٤٣٩٩٦٠١٠٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٧

٨٣

٨١

٧٣

٨٢

٣١٥٠ نجم

٣١٦٠ نجم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اللغويات التطبيقية

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 ندى حسن محمد أحمد

االربعاء

السبت   

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٠٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٠٦

اسم الطالب :رقم الطالب : أمل بنت عبدالعزيز بن محمد آل معدي٤٣٩٩٦٠١٠٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٠٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٠٧

اسم الطالب :رقم الطالب : تهاني بنت عبدالعزيز بن سعود عبدالعزيز آل حسين٤٣٩٩٦٠١١٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٠٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٠٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت حسن بن محمد آل سعيد التميمي٤٣٩٩٦٠١١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

٧٧

٨٦

٨٨

٨٩

٨٧

١٠٤ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الخميس  

السبت   

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٠٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٠٩

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت سعود بن راشد آل عبدالله التميمي٤٣٩٩٦٠١١٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤١٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤١٠

اسم الطالب :رقم الطالب : شروق بنت سند بن سفان المضياني العنزي٤٣٩٩٦٠١١٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٦

٨٨

٨٩

٨٧

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤١١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤١١

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت حمد بن سعد الزير٤٣٩٩٦٠١١٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤١٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤١٢

اسم الطالب :رقم الطالب : شروق بنت علي بن عبدالله القرني الحارثي٤٣٩٩٦٠١١٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٢٤٩

٨٣

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٤ سلم

٣٦٥٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 ندى حسن محمد أحمد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤١٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤١٣

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمة بنت زيد بن عبدالرحمن آل خميس٤٣٩٩٦٠١١٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤١٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤١٤

اسم الطالب :رقم الطالب : امل بنت عبدالعزيز بن ناصر الخميس٤٣٩٩٦٠١١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤١٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤١٥

اسم الطالب :رقم الطالب : غاده بنت سعد بن مسعود آل فهيد القريني٤٣٩٩٦٠١١٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٦

٥٨

٦٨

٤٦

٦٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 الفت رشيد عبد البهات

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤١٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤١٦

اسم الطالب :رقم الطالب : أفنان بنت فهد بن عبدالرحمن الرقيب التميمي٤٣٩٩٦٠١٢٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤١٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤١٧

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالله بن محمد ابراهيم خريف٤٣٩٩٦٠١٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٦١

٩٨

٣٧٩

٤٤

٦٧

١٠٢ سلم

٢٤٢٠ نجم

٤١٣٠ نجم

١٢٠٢ سلم

٢١٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (٢)

 اكتساب اللغة

 علوم الحديث (١)

 مدخل إلى الترجمة

 الصوتيات

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 علي محمد علي االسمر

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤١٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤١٨

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت مسعود بن علي القريني٤٣٩٩٦٠١٢٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٦٠

١٠٠

٨٦

٨٨

٨٩

٨٧

٣١٤٠ نجم

١٠٣ عرب

١٠٤ سلم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 التحرير العربي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤١٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤١٩

اسم الطالب :رقم الطالب : وسميه بنت راشد بن حمد المصارير٤٣٩٩٦٠١٢٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

١٠٠

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

١٠٤ سلم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٢٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٢٠

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت ابراهيم بن سعد آل عيد التميمي٤٣٩٩٦٠١٢٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

١٠٠

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

١٠٤ سلم

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٢١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٢١

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت عبدالعزيز بن عبدالله ابراهيم الحجي٤٣٩٩٦٠١٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٢٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٢٢

اسم الطالب :رقم الطالب : حصه بنت علي بن زيد نامس٤٣٩٩٦٠١٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤١

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٣٦

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٢٧٠٢ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٢٩٠٢ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 حصه محمد عبدالله العيدي

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٢٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٢٣

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت عبدالرحمن بن جابر العجمي٤٣٩٩٦٠١٢٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٢٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٢٤

اسم الطالب :رقم الطالب : لجين بنت خالد بن ياسين محمد الشيخي٤٣٩٩٦٠١٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤١

٣٣٧

٣٤٨

٣٤٠

٣٤٩

٣٣٨

٣٦٠٦ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٢١٠٢ عرب

٣٥٠٤ عرب

٢٦٠٢ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 النثر العربي الحديث

 البحث اللغوي عند العرب

 الشعر العربي الحديث

 النقد العربي القديم

 اميره محمد صالح حسين

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 اميره محمد صالح حسين

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٢٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٢٥

اسم الطالب :رقم الطالب : وضحى بنت حنش بن عبد الهادي المصارير الدوسري٤٣٩٩٦٠١٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٢٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٢٦

اسم الطالب :رقم الطالب : روابي بنت مرضي بن محمد الشكره٤٣٩٩٦٠١٣١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٢٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٢٧

اسم الطالب :رقم الطالب : غدير بنت محمد بن عبدالله دابان٤٣٩٩٦٠١٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٢٤

١٥٨

١٦٠

٢١١٠- كيم

٢٤١٠- كيم

٢١١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء غير عضوية (١)

 كيمياء عضوية (١)

 فيزياء البصريات -١

 كيمياء البيئة والتلوث

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االحد   

السبت   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٢٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٢٨

اسم الطالب :رقم الطالب : بلقيس بنت عبدالعزيز بن ابراهيم آل رقيب التميمي٤٣٩٩٦٠١٣٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٢٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٢٩

اسم الطالب :رقم الطالب : منى بنت رجاء بن هادي آل بريك٤٣٩٩٦٠١٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٣٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٣٠

اسم الطالب :رقم الطالب : مي بنت محمد بن علي ال بريك الدوسري٤٣٩٩٦٠١٣٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٤٨

٤٤٦

٤٤٧

٤٤١

٤٣٦

٤٤٥

٤٤٩

٤٣٤

٣١٠٣ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٧٠١ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 مناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٣١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٣١

اسم الطالب :رقم الطالب : بشرى بنت حمد بن سعد الزير٤٣٩٩٦٠١٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٣٨

١٢٤

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٣٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٣٢

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت عبدالله بن عبدالرحمن آل قعود٤٣٩٩٦٠١٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٣٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٣٣

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت عياد بن عايد الوسيدي الحربي٤٣٩٩٦٠١٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٣٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٣٤

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت ابراهيم بن محمد السعدون٤٣٩٩٦٠١٤٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٣٩

٣٤٩

٣٤٧

٢٥٠٢ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٢٣٠٣ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 الصرف (٣)

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 حمد محمد سالم الهزاع

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٣٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٣٥

اسم الطالب :رقم الطالب : نوير بنت ظافر بن خالد الشكره٤٣٩٩٦٠١٤٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٩

٣٤٧

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٣٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٣٦

اسم الطالب :رقم الطالب : أميره بنت هادي بن فهد هادي الشامري العجمي٤٣٩٩٦٠١٤٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٣٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٣٧

اسم الطالب :رقم الطالب : لطيفه بنت عبدالرحمن بن عبدالله عميره التميمي٤٣٩٩٦٠١٤٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٣٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٣٨

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت ناصر بن خالد الشكره٤٣٩٩٦٠١٤٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٥١٩

٣٣٦

٣٤٧

٢٥٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٤٥٠٦ عرب

٢٩٠٢ عرب

٣٨٠٨ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 األدب السعودي

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 مهارات البحث

 حمد محمد سالم الهزاع

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٣٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٣٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ريميه بنت صارم بن هذلول آل بريك٤٣٩٩٦٠١٤٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٤٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٤٠

اسم الطالب :رقم الطالب : غاليه بنت رسل بن بداح البريكي الدوسري٤٣٩٩٦٠١٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤١

٣٤٥

٣٥٥

٣٣٩

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٢٧٠٢ عرب

٣٢٠٧ عرب

٤١٠٤ عرب

٢٣٠٣ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٥)

 علم الداللة

 الصرف (٣)

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 حصه محمد عبدالله العيدي

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٤١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٤١

اسم الطالب :رقم الطالب : فرح بنت ابرهيم بن سبيت آل سبيت٤٣٩٩٦٠١٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٤٢

١٤٩

٥٢٤

١١٢

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االحد   

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٤٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٤٢

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت مرضي بن مسفر الشكره الدوسري٤٣٩٩٦٠١٥٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٤٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٤٣

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت مهيدى بن محمد المهيدى٤٣٩٩٦٠١٥٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٤٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٤٤

اسم الطالب :رقم الطالب : دانه بنت ابراهيم بن محمد الدهيمي٤٣٩٩٦٠١٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٤٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٤٥

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود بنت سليمان بن عتيق حميدان٤٣٩٩٦٠١٥٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٤٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٤٦

اسم الطالب :رقم الطالب : أميره بنت فراج بن محمد آل بريك٤٣٩٩٦٠١٥٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٤٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٤٧

اسم الطالب :رقم الطالب : رحاب بنت ناصر بن ابراهيم الهزاني٤٣٩٩٦٠١٥٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٣٧

٣٤٣

٣٤٨

٥١٩

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٣٥٠٥ عرب

٤٥٠٦ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٣)

 علم البيان

 النثر العربي الحديث

 األدب السعودي

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 نحا علي حمود القحطاني

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٤٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٤٨

اسم الطالب :رقم الطالب : ربى بنت سعد بن ابراهيم الخريف٤٣٩٩٦٠١٥٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٤٢

٤٤٦

٤٧٢

٤٤١

٤٣٦

٤٤٩

٤٢٠

٤٣٤

٣١٠٣ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٣ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٧٠١ سلم

٣٢١١ عرب

٢٢٠٦ سلم

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 أصول الفقه (٣)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 مناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 النحو العربي (١)

 حديث (٣)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 ناديه االمين محمد احمد

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

السبت   

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٤٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٤٩

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت علي بن محمد السبيعي٤٣٩٩٦٠١٥٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٥٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٥٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت ابراهيم بن عبدالله ضويان٤٣٩٩٦٠١٦١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٥٣

٣٤٥

٣٤٨

٥١٩

٣٣٦

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٤٧٠٥ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٥٠٥ عرب

٤٥٠٦ عرب

٢٩٠٢ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 السرديات

 النحو (٥)

 النثر العربي الحديث

 األدب السعودي

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه لطفي محمود المهدي

 اميره محمد صالح حسين

 نحا علي حمود القحطاني

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٥١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٥١

اسم الطالب :رقم الطالب : رنا بنت عبدالله بن حسين آل حمدان٤٣٩٩٦٠١٦٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٥٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٥٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت محمد بن ابراهيم الخرعان٤٣٩٩٦٠١٦٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٥٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٥٣

اسم الطالب :رقم الطالب : لطيفه بنت مهيدي بن سعود المهيدي٤٣٩٩٦٠١٦٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٥٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٥٤

اسم الطالب :رقم الطالب : هدى بنت سالم بن رفدان الزمامات الدوسري٤٣٩٩٦٠١٦٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٥٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٥٥

اسم الطالب :رقم الطالب : رنا بنت رشيد بن عبدالله السويلم٤٣٩٩٦٠١٦٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٥٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٥٦

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت زيد بن ابراهيم الرويغ٤٣٩٩٦٠١٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٥٢١

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٣٠

٣٤٩

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

١٠٤ سلم

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

١٢٣٠ نجم

٣٥٠٤ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي الحديث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٥٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٥٧

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت محمد بن عبدالرحمن ال معدي٤٣٩٩٦٠١٦٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤١

٣٣٧

٣٤٨

٣٤٠

٣٤٩

٣٣٨

٣٦٠٦ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٢١٠٢ عرب

٣٥٠٤ عرب

٢٦٠٢ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 النثر العربي الحديث

 البحث اللغوي عند العرب

 الشعر العربي الحديث

 النقد العربي القديم

 اميره محمد صالح حسين

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 اميره محمد صالح حسين

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٥٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٥٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رحاب بنت هادي بن خلوفه آل عايض الخثعمي٤٣٩٩٦٠١٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٣٧

٣٤٣

٣٤٨

٥١٩

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٣٥٠٥ عرب

٤٥٠٦ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٣)

 علم البيان

 النثر العربي الحديث

 األدب السعودي

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 نحا علي حمود القحطاني

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٥٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٥٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت على بن راشد الكليب٤٣٩٩٦٠١٧٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٦٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٦٠

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت عبدالعزيز بن عبدالله خثران٤٣٩٩٦٠١٧٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٢٤

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

٢٤١٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٦١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٦١

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت محمد بن ابراهيم سيف المساعد٤٣٩٩٦٠١٧٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٦٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٦٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت سفر بن حشان سفر الدوسري٤٣٩٩٦٠١٧٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢٤

١٥٨

١٦٠

٢٤١٠- كيم

٢١١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء عضوية (١)

 فيزياء البصريات -١

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

االحد   

السبت   

الثالثاء

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٦٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٦٣

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم بنت عبدالله بن حمد دخنان٤٣٩٩٦٠١٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٦٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٦٤

اسم الطالب :رقم الطالب : شادن بنت عبدالعزيز بن سعد آل داود٤٣٩٩٦٠١٨٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٣٧

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٠

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٢٢٠٥ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٢١٠٢ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٣)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 البحث اللغوي عند العرب

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٦٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٦٥

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت حسين بن نغيمش الشكره الدوسري٤٣٩٩٦٠١٨١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٣٠

٤٤٨

٤٣٧

٤٤٧

٤٤١

٤٣٨

٤٤٤

٤٣٥

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٦٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٦٦

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت عبدالله بن ناصر مساعد٤٣٩٩٦٠١٨٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٦٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٦٧

اسم الطالب :رقم الطالب : أفنان بنت محمد بن مسفر ال عبيد الغامدي٤٣٩٩٦٠١٨٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٧

٣٢١

٣٠٩

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٦٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

١٨٠٧ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 النحو (١)

 المكتبة العربية

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 حصه محمد عبدالله العيدي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٦٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٦٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت حشر بن فهاد المصارير٤٣٩٩٦٠١٨٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢١

٣٣٥

٣٢٤

٣٣٠

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

٢٤٠٢ عرب

١٣٠١ عرب

١٢٣٠ نجم

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (١)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (١)

 مهارات االستماع والمحادثة

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 عماد سعد محسن حسن

 ناديه االمين محمد احمد

 عناق حسين شكري الصباح

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٦٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٦٩

اسم الطالب :رقم الطالب : مياده بنت علي بن راشد آل مشاري التميمي٤٣٩٩٦٠١٨٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٣٧

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٠

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٢٢٠٥ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٢١٠٢ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٣)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 البحث اللغوي عند العرب

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٧٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٧٠

اسم الطالب :رقم الطالب : سلمى بنت عبيد بن زيد السمران٤٣٩٩٦٠١٨٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠١

٤٢٨

٤٠٣

٤٢٧

٤٠٦

٤٠٤

٤٠٥

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

٢٤٠٣ سلم

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٥ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 فقه العبادات (٢)

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 

الثالثاء

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٧١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٧١

اسم الطالب :رقم الطالب : أثير بنت عبد الله بن محمد الشكره الدوسري٤٣٩٩٦٠١٨٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٤٧

٣٦٠٦ عرب

٣٧٠٤ عرب

٣٢٠٧ عرب

٣٤٠٥ عرب

٣٥٠٥ عرب

٣٥٠٤ عرب

٣٨٠٨ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٤)

 النحو (٥)

 البالغة في القرآن الكريم

 النثر العربي الحديث

 الشعر العربي الحديث

 مهارات البحث

 اميره محمد صالح حسين

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عماد سعد محسن حسن

 اميره محمد صالح حسين

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٧٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٧٢

اسم الطالب :رقم الطالب : جواهر بنت ناصر بن محمد سويلم٤٣٩٩٦٠١٨٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩١

١٨٢

١٨٧

١٨٩

١٩٢

١٨٤

٣٥٠٣ عرب

٣١٠٣ عرب

٣٤٠٤ عرب

٣٥٠٧ عرب

٣٨٠٤ عرب

٣٣٠٤ عرب

 النثر العربي القديم

 علم المعاجم

 علم البديع

 قضايا الشعر العربي القديم

 مهارات االستماع

 الصرف (٤)

 بتالء ظافر مبارك الدوسري

 غالية محمد عبدالله ال سويلم

 نوال سعيد غرم الله الزهراني

 الجازي فالح بن سفران

 آمنه حسين محمد الرماضنة

 ايمان عبدالله محمد احمد

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٧-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٧٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٧٣

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت عبدالله بن عبدالعزيز ضويان٤٣٩٩٦٠١٩٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٢٨

٤٧٨

٤٣٧

٤٢٩

٤٠٦

٤٣٦

٤٣٨

٤٢٣

٢١٠٧ سلم

٣٤٠٦ سلم

٣٦٠٢ سلم

٢٦٠١ سلم

٢٤١٢ سلم

٣٧٠١ سلم

٣١١٢ سلم

١٢٣٠ نجم

 علوم القرآن (٢)

 فقه المعامالت (١)

 الدعوة واالحتساب

 السيرة النبوية

 أصول الفقه (٢)

 مناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التفسير الموضوعي (١)

 مهارات االستماع والمحادثة

 دانة موفي ناصر الدوسري

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فايزة سالم عطوة الحولي

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 دانة موفي ناصر الدوسري

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٧٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٧٤

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت محمد بن ناصر شنار٤٣٩٩٦٠١٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٧٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٧٥

اسم الطالب :رقم الطالب : ريما بنت عبدالله بن موسى الرقيب التميمي٤٣٩٩٦٠١٩٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٢

٤٤٨

٤٤٦

٤٣٩

٤٧٢

٤٤٧

٤٤١

٤٧٩

٤٤٤

٤٣٥

٤١٠٤ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٤١٣ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٧ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٤)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 أصول الفقه (٣)

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه المعامالت (٢)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٧٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٧٦

اسم الطالب :رقم الطالب : أسيل بنت موسى بن بركات أحمد المجدع الشمراني٤٣٩٩٦٠١٩٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٧٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٧٧

اسم الطالب :رقم الطالب : عبير بنت فالح بن فهاد المصارير٤٣٩٩٦٠١٩٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠١

٤٢٨

٤٠٣

٥٠٨

٤٢٧

٤٠٦

٤٠٤

٤٠٥

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

٢٤٠٣ سلم

١٤٠٠ تقن

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٥ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 فقه العبادات (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 وفاء حمزه فضل مضوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٧٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٧٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رفعه بنت عجران بن محمد آل بريك الدوسري٤٣٩٩٦٠١٩٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤١٧

٤٤٦

٤١٨

٤٤١

٤٢٢

٤٢٣

٤٤٥

٤٣٢

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

٣٦٠٢ سلم

٢٦٠١ سلم

٣٣٠٩ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٣١١٢ سلم

٢٢٠٦ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 الدعوة واالحتساب

 السيرة النبوية

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 التفسير الموضوعي (١)

 حديث (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 دانة موفي ناصر الدوسري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٧٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٧٩

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت موسى بن جابربن محمد النجادي٤٣٩٩٦٠١٩٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٧٢

٤٣٩

٤٤١

٤١٩

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٤١٣ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٣٠٩ سلم

٢١١٠ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 أصول الفقه (٣)

 القواعد الفقهية

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

االحد   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٨٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٨٠

اسم الطالب :رقم الطالب : بشاير بنت سعود بن زيد آل مبارك التميمي٤٣٩٩٦٠١٩٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٨١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٨١

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت عبدالله بن حمد عبدالرحمن آل مبارك٤٣٩٩٦٠٢٠٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٨٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٨٢

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت عبدالله بن عبيد الشكره الدوسري٤٣٩٩٦٠٢٠١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٣٠

٥٠٨

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٤٠٠ تقن

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 مهارات الحاسب اآللي

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 وفاء حمزه فضل مضوي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٨٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٨٣

اسم الطالب :رقم الطالب : وعد بنت عبدالعزيز بن محمد زنقر٤٣٩٩٦٠٢٠٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٨٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٨٤

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت رشود بن محمد الكليب آل مغيره٤٣٩٩٦٠٢٠٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٣٦

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣٧٠١ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 مناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٨٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٨٥

اسم الطالب :رقم الطالب : مزن بنت فهد بن عبدالعزيز الشقراوي٤٣٩٩٦٠٢٠٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٨٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٨٦

اسم الطالب :رقم الطالب : عبيربنت بنت شجاع بن عايض ال بريك٤٣٩٩٦٠٢٠٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٢

٤٤٦

٤٧٢

٤٤١

٤٤٠

٤٢٢

٤٢٣

٤٤٥

٤٣٤

٤١٠٤ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٣ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٣١١٢ سلم

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٤)

 الدعوة واالحتساب

 أصول الفقه (٣)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 التفسير الموضوعي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 دانة موفي ناصر الدوسري

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

االحد   

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٨٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٨٧

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت عبدالله بن راشد الرفيعه٤٣٩٩٦٠٢٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٧٨

٤٤٢

٤٧٢

٤٤٣

٤٣٦

٤٧٩

٤٣٥

٣١٠٣ سلم

٣٤٠٦ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٤١٣ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٧٠١ سلم

٣٤٠٧ سلم

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 فقه المعامالت (١)

 عقيدة (٥)

 أصول الفقه (٣)

 حديث (٥)

 مناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 فقه المعامالت (٢)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

 هال علي سعود ال عثمان

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

السبت   

الثالثاء

الثالثاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٨٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٨٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت محمد بن عبدالعزيز العثمان٤٣٩٩٦٠٢٠٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٣٧

٤٧٢

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٣ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 أصول الفقه (٣)

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٨٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٨٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ربى بنت خالد بن عبدالله آل حسين التميمي٤٣٩٩٦٠٢١٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٩٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٩٠

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت علي بن حمد آل مسلم التميمي٤٣٩٩٦٠٢١٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٢

٤١٨

٤٧٢

٤٤١

٤٤٠

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٣٤

٤١٠٤ سلم

٢٦٠١ سلم

٣٤١٣ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٤)

 السيرة النبوية

 أصول الفقه (٣)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الخميس  

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٩١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٩١

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت ناصر بن خالد الشكره٤٣٩٩٦٠٢١٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠١

٤١٧

٤٣٧

٥٠٨

٤٣٣

٤٢٢

٤٣٢

٤٣١

٢١٠١ سلم

٢٣٠٨ سلم

٣٦٠٢ سلم

١٤٠٠ تقن

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 الملل والنحل

 الدعوة واالحتساب

 مهارات الحاسب اآللي

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 وفاء حمزه فضل مضوي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٩٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٩٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت مناحي بن محمد آل بريك الدوسري٤٣٩٩٦٠٢١٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٩٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٩٣

اسم الطالب :رقم الطالب : أمل بنت عمر بن محمد آل مهنا٤٣٩٩٦٠٢١٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٩٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٩٤

اسم الطالب :رقم الطالب : شفاء بنت عبدالله بن محمد ظفي٤٣٩٩٦٠٢١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٩٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٩٥

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت عبدالعزيز بن زيد دعيلج٤٣٩٩٦٠٢١٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٩٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٩٦

اسم الطالب :رقم الطالب : بشاير بنت رشيد بن محمد ابورشيد٤٣٩٩٦٠٢١٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٩٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٩٧

اسم الطالب :رقم الطالب : جنات بنت زيد بن مقيم آل بريك٤٣٩٩٦٠٢٢٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٢٤

٤٤٦

٤٣٩

٤٤١

٤٢٢

٤٢٣

٤٤٥

٤٣٢

١٠٣ عرب

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٣٠٩ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٣١١٢ سلم

٢٢٠٦ سلم

 التحرير العربي

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 التفسير الموضوعي (١)

 حديث (٣)

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 دانة موفي ناصر الدوسري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

االربعاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٩٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٩٨

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود بنت عبدالعزيز بن صالح آل حسين التميمي٤٣٩٩٦٠٢٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٢

٤٤٢

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٤١٠٤ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٤)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٤٩٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٤٩٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت عبدالله بن راشد المشاري٤٣٩٩٦٠٢٢٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠١

٤٤٨

٤٧٢

٤٣٣

٤٢٢

٤٣٢

٤٣٥

٢١٠١ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٤١٣ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

٢٢٠٦ سلم

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 عقيدة (٥)

 أصول الفقه (٣)

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 حديث (٣)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 هال علي سعود ال عثمان

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٠٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٠٠

اسم الطالب :رقم الطالب : لطيفه بنت ابراهيم بن زيد الهميم٤٣٩٩٦٠٢٢٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٠١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٠١

اسم الطالب :رقم الطالب : فداء بنت عبدالله بن عبدالرحمن الصقر الحقباني٤٣٩٩٦٠٢٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٠٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٠٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ابتسام بنت ناصر بن حسين الشكره الدوسري٤٣٩٩٦٠٢٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٠٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٠٣

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت مهيدي بن هالل المضياني العنزي٤٣٩٩٦٠٢٢٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٢

٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٤١٠٤ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٤)

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٠٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٠٤

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان بنت سعيد بن نزال المضياني العنزي٤٣٩٩٦٠٢٢٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٤٦

٤٣٩

٤٢٢

٤٤٥

٤٢٣

٤٣٢

٤٤٤

٣١٠٣ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٢٤٠٥ سلم

٣١١٢ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٣٢١١ عرب

 التالوة والحفظ (٣)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 فقه العبادات (٤)

 التفسير الموضوعي (١)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 النحو العربي (١)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 

االربعاء

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

السبت   

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٠٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٠٥

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت مهدي بن ناصر البريك٤٣٩٩٦٠٢٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٤٢

٤٤٦

٤٧٢

٤٣٩

٤٢٣

٤٤٥

٤٣٤

٣١٠٣ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٣ سلم

٣٤١٤ سلم

١٢٣٠ نجم

٣١١٢ سلم

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 أصول الفقه (٣)

 القواعد الفقهية

 مهارات االستماع والمحادثة

 التفسير الموضوعي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 دانة موفي ناصر الدوسري

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الخميس  

الخميس  

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٠٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٠٦

اسم الطالب :رقم الطالب : أثير بنت سعد بن محمد السبر٤٣٩٩٦٠٢٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٠٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٠٧

اسم الطالب :رقم الطالب : أمل بنت فالح بن حشر المصارير٤٣٩٩٦٠٢٣١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٢٢

٤٤٥

٤٣٢

٤٤٤

٤٣٥

٣١٠٣ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٢٤٠٥ سلم

٣١١٢ سلم

٢٢٠٦ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه العبادات (٤)

 التفسير الموضوعي (١)

 حديث (٣)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

السبت   

االحد   

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٠٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٠٨

اسم الطالب :رقم الطالب : أسماء بنت ضويحي بن بداح آل بريك الدوسري٤٣٩٩٦٠٢٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٧٨

٤٣٧

٥٠٨

٤٢٧

٤٧٩

٤٣٦

٤٣٨

٣١٠٣ سلم

٣٤٠٦ سلم

٣٦٠٢ سلم

١٤٠٠ تقن

٢٤٠٤ سلم

٣٤٠٧ سلم

٣٧٠١ سلم

٣١١٢ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 فقه المعامالت (١)

 الدعوة واالحتساب

 مهارات الحاسب اآللي

 فقه العبادات (٣)

 فقه المعامالت (٢)

 مناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التفسير الموضوعي (١)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 وفاء حمزه فضل مضوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 دانة موفي ناصر الدوسري

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٠٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٠٩

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان بنت سعود بن زيد سالمه٤٣٩٩٦٠٢٣٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥١٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥١٠

اسم الطالب :رقم الطالب : خلود بنت حمد بن زيد الحامد٤٣٩٩٦٠٢٣٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٤٨

٤٤٦

٤٣٩

٤٣٣

٤٤٠

٤٤٤

٤٣٥

٣١٠٣ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٢١١٠ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه األسرة

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥١١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥١١

اسم الطالب :رقم الطالب : سارة بنت ابراهيم بن عبدالعزيز العثمان٤٣٩٩٦٠٢٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥١٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥١٢

اسم الطالب :رقم الطالب : شادن بنت عثمان بن سعود آل عثمان٤٣٩٩٦٠٢٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥١٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥١٣

اسم الطالب :رقم الطالب : لطيفه بنت سليمان بن عبدالله الحماد٤٣٩٩٦٠٢٣٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٧٢

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٣٦

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٤١٣ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣٧٠١ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 أصول الفقه (٣)

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 مناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥١٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥١٤

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت منصور بن عبدالله آل خثران٤٣٩٩٦٠٢٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥١٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥١٥

اسم الطالب :رقم الطالب : هبه بنت راشد بن زيد الضفيان٤٣٩٩٦٠٢٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٠

٤٢١

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥١٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥١٦

اسم الطالب :رقم الطالب : بثينه بنت ابراهيم بن عبدالله محمد آل حسين التميمي٤٣٩٩٦٠٢٤٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥١٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥١٧

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت مبارك بن سعد الحميدان٤٣٩٩٦٠٢٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥١٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥١٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نوير بنت فهد بن سالم الشكره٤٣٩٩٦٠٢٤٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٤١٧

٤٣٩

٤١١

٤١٩

٤٢٣

٤١٦

٤١٢

١١٠١ سلم

٢٣٠٨ سلم

٣٤١٤ سلم

٢٤٠٤ سلم

٢١١٠ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٥ سلم

٢٤٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 الملل والنحل

 القواعد الفقهية

 فقه العبادات (٣)

 التفسير التحليلي (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٢)

 فقه العبادات (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 ندى محمد سعود التميمي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االحد   

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥١٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥١٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ربى بنت منصور بن عبدالعزيز عجيان٤٣٩٩٦٠٢٤٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠١

٤٢٨

٤٠٣

٥٠٨

٤٢٧

٤٠٤

٤٠٥

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

٢٤٠٣ سلم

١٤٠٠ تقن

٢٤٠٤ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٥ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 فقه العبادات (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 فقه العبادات (٣)

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 وفاء حمزه فضل مضوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الخميس  

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٢٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٢٠

اسم الطالب :رقم الطالب : سحاب بنت جاسر بن ناصر آل بريك الدوسري٤٣٩٩٦٠٢٤٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٢١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٢١

اسم الطالب :رقم الطالب : امنة بنت عبدالله بن محمد السرحان٤٣٩٩٦٠٢٤٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٢٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٢٢

اسم الطالب :رقم الطالب : خلود بنت أحمد بن علي مبشر عسيري٤٣٩٩٦٠٢٤٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٧١

٣٩١

٥٠٨

٤٠٦

٣٧٣

٤٠٥

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٢٠١ سلم

١٢٠٤ سلم

١٤٠٠ تقن

٢٤١٢ سلم

١٤٠١ سلم

٢٢٠٥ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 حديث (١)

 مهارات الحاسب اآللي

 أصول الفقه (٢)

 المدخل إلى علم الفقه

 حديث (٢)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 وفاء حمزه فضل مضوي

 فايزة سالم عطوة الحولي

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٢٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٢٣

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت عبدالعزيز بن محمد الصرامي٤٣٩٩٦٠٢٤٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٢٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٢٤

اسم الطالب :رقم الطالب : نوال بنت راشد بن رشيد ال جميد٤٣٩٩٦٠٢٤٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٢٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٢٥

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت مبارك بن عبدالرحمن آل معدي٤٣٩٩٦٠٢٤٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٢

٤٤٢

٤٤٦

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٢٠

٤٤٤

٤٣٥

٤١٠٤ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٢٢٠٦ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٤)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 حديث (٣)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٢٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٢٦

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالله بن ابراهيم أبوحيد التميمي٤٣٩٩٦٠٢٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٤٦

٤٤٧

٤٤١

٤٣٦

٤٤٠

٤٤٥

٤٢٠

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٧٠١ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٢٢٠٦ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 مناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 حديث (٣)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

السبت   

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٢٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٢٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ليان بنت عشق بن سعد القميش الهويمل٤٣٩٩٦٠٢٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٢٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٢٨

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت عثمان بن محمد العثمان التميمي٤٣٩٩٦٠٢٥٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٢

٤٤٢

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٤١٠٤ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٤)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٢٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٢٩

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت محمد بن عبدالله آل خميس٤٣٩٩٦٠٢٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٣٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٣٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ربى بنت فواز بن محمد آل عثمان التميمي٤٣٩٩٦٠٢٥٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٣١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٣١

اسم الطالب :رقم الطالب : أثير بنت علي بن عبدالرحمن ال موسى٤٣٩٩٦٠٢٥٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٢

٤٤٢

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٤١٠٤ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٤)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٣٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٣٢

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت سامي بن راشد سليم٤٣٩٩٦٠٢٥٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٣٦

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣٧٠١ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 مناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٣٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٣٣

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الحريدي التميمي٤٣٩٩٦٠٢٥٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٣٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٣٤

اسم الطالب :رقم الطالب : أريج بنت حمد بن محمد السبيعي٤٣٩٩٦٠٢٥٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٣٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٣٥

اسم الطالب :رقم الطالب : بشاير بنت حسن بن محمد ال بريك٤٣٩٩٦٠٢٦٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٣٠

٤٢٢

٤٤٥

٤٢٣

٤٣٢

٤٣٤

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

٢٤٠٥ سلم

٣١١٢ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 فقه العبادات (٤)

 التفسير الموضوعي (١)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٣٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٣٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت زيد بن محمد المشاري التميمي٤٣٩٩٦٠٢٦١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٢٤

٤٤٦

٤٣٩

٤٧٢

٤٤١

٤٢٢

٤٤٥

٤٣٢

٣٣٠٥ سلم

١٠٣ عرب

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٤١٣ سلم

٣٣٠٩ سلم

٢٤٠٥ سلم

٣١١٢ سلم

٢٢٠٦ سلم

 عقيدة (٥)

 التحرير العربي

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 أصول الفقه (٣)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه العبادات (٤)

 التفسير الموضوعي (١)

 حديث (٣)

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

الخميس  

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٣٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٣٧

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالعزيز بن علي آل داود٤٣٩٩٦٠٢٦٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٣٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٣٨

اسم الطالب :رقم الطالب : غيداء بنت زيد بن ناصر الضفيان التميمي٤٣٩٩٦٠٢٦٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٣٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٣٩

اسم الطالب :رقم الطالب : منار بنت محمد بن عبد ربه عسيري٤٣٩٩٦٠٢٦٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٣٧

٤٣٩

٤٤١

٤٧٩

٤٢٣

٤٣٤

٣١٠٣ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٧ سلم

١٢٣٠ نجم

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه المعامالت (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٤٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٤٠

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبد الله بن ابراهيم المسلم٤٣٩٩٦٠٢٦٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٤١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٤١

اسم الطالب :رقم الطالب : حنين بنت رشيد بن محمد آل طالب٤٣٩٩٦٠٢٦٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠١

٤٣٧

٤٢٩

٤٤٣

٤٤١

٤٢٢

٤٤٤

٤٣٢

٤٣١

٢١٠١ سلم

٣٦٠٢ سلم

٢٦٠١ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٢٤٠٥ سلم

٣٢١١ عرب

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 الدعوة واالحتساب

 السيرة النبوية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه العبادات (٤)

 النحو العربي (١)

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

السبت   

السبت   

االحد   

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٤٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٤٢

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت حسين بن عبدالعزيز آل حمدان٤٣٩٩٦٠٢٦٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٣٧

٤٧٢

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٩

٤٣٤

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٣ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 أصول الفقه (٣)

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٤٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٤٣

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت زيد بن عبدالله آل معدي٤٣٩٩٦٠٢٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٢

٤٣٧

٤٣٩

٤٤٣

٤٤١

٤٤٠

٤٣٨

٤٤٤

٤٣٥

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٤٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٤٤

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت محمد بن ابراهيم ال طالب٤٣٩٩٦٠٢٦٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٨

٤٣٧

٤٤٧

٤٤١

٤٣٨

٤٤٤

٤٢٠

٤٢١

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١١ عرب

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 التفسير الموضوعي (١)

 النحو العربي (١)

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه االمين محمد احمد

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

السبت   

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٤٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٤٥

اسم الطالب :رقم الطالب : أفنان بنت صارم بن هذلول آل بريك٤٣٩٩٦٠٢٧٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٤٨

٤٤٦

٤٣٩

٤٤٧

٤٤١

٤٤٠

٤٤٥

٤٣٤

٣١٠٣ سلم

٣٣٠٥ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

٣٢٠٨ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

٣١١٢ سلم

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 عقيدة (٥)

 الدعوة واالحتساب

 القواعد الفقهية

 حديث (٥)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 التفسير الموضوعي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٤٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٤٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت ابراهيم بن ابراهيم العثمان التميمي٤٣٩٩٦٠٢٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٤٨

٤٣٠

٤٣٧

٤٤٧

٤١٩

٤٣٨

٤٣٢

٤٤٤

٤٣٥

٣١٠٣ سلم

٣٣٠٥ سلم

٢٣٠٨ سلم

٣٦٠٢ سلم

٣٢٠٨ سلم

٢١١٠ سلم

٣١١٢ سلم

٢٢٠٦ سلم

٣٢١١ عرب

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 عقيدة (٥)

 الملل والنحل

 الدعوة واالحتساب

 حديث (٥)

 التفسير التحليلي (٢)

 التفسير الموضوعي (١)

 حديث (٣)

 النحو العربي (١)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 هال علي سعود ال عثمان

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 ناديه االمين محمد احمد

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

السبت   

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٤٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٤٧

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم بنت صالح بن ابراهيم ال طالب٤٣٩٩٦٠٢٧٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٤٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٤٨

اسم الطالب :رقم الطالب : هيال بنت عبدالله بن محمد العجمي٤٣٩٩٦٠٢٧٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٤٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٤٩

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت روكان بن قحيص العجمي٤٣٩٩٦٠٢٧٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٥٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٥٠

اسم الطالب :رقم الطالب : لما بنت ابراهيم بن حسين آل حمدان٤٣٩٩٦٠٢٧٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٥١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٥١

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت عبدالله بن حمد دهيش٤٣٩٩٦٠٢٧٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٥٤

٢٢٠

٢٢٢

٢٢٦

٢٢٤

٤٩٨١ نال

١٠٣ حسب

٣٣١١ نال

٣٧٠١ عال

٢٥١١ نال

 موضوعات مختارة في نظم

 مباديء المحاسبة المالية

 التحليل الكمي

 نظم التشغيل

 اساسيات نظم قواعد البيانات

 حنان عوضه مجدع االسمري

 ساره محمد صالح محمد نور

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 تغريد علي المدني محمد

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٥٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٥٢

اسم الطالب :رقم الطالب : شادن بنت حمد بن عبدالله السبيعي٤٣٩٩٦٠٢٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٥٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٥٣

اسم الطالب :رقم الطالب : نهى بنت راشد بن محمد آل خريف٤٣٩٩٦٠٢٧٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   
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Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٥٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٥٤

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت عبدالله بن صالح دريهم٤٣٩٩٦٠٢٨٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٥٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٥٥

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت ناصر بن عبدالله آل شريم التميمي٤٣٩٩٦٠٢٨١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٥٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٥٦

اسم الطالب :رقم الطالب : شيماء بنت عبدالله بن محمد الضفيان التميمي٤٣٩٩٦٠٢٨٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٥٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٥٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ناديه بنت محمد بن عايض المصارير٤٣٩٩٦٠٢٨٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٥٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٥٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رنيم بنت عبدالله بن عبدالرحمن حمد بعيجان السبيعي٤٣٩٩٦٠٢٨٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٥٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٥٩

اسم الطالب :رقم الطالب : أفنان بنت عبدالله بن محمد الدواس٤٣٩٩٦٠٢٨٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٦٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٦٠

اسم الطالب :رقم الطالب : عبير بنت مبارك بن محمد آل بريك٤٣٩٩٦٠٢٨٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٦١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٦١

اسم الطالب :رقم الطالب : أمل بنت راشد بن عبدالله آل عثمان٤٣٩٩٦٠٢٨٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي
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:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٦٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٦٢

اسم الطالب :رقم الطالب : أثير بنت عبدالله بن محمد الذواد٤٣٩٩٦٠٢٨٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٦٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٦٣

اسم الطالب :رقم الطالب : نور بنت محمد بن علي المسلم٤٣٩٩٦٠٢٩٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٦٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٦٤

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت سالم بن عبد الهادي السرهيد الدوسري٤٣٩٩٦٠٢٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٢٩

٢٢٨

٢٣٧

٢١١

٣٦١١ نال

٣١٠١ نال

٤٢٠١ نال

٢٣٢١ عال

 تحليل وتصميم النظم

 معمارية المؤسسات

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 تغريد علي المدني محمد

 حنان عوضه مجدع االسمري

 مريم فيصل متعب المطيري

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٦٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٦٥

اسم الطالب :رقم الطالب : نورا بنت احمد بن بن حميد الحربي٤٣٩٩٦٠٢٩٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٢٩

٢٢٨

٢٢٢

٢٢٦

٢٢٤

٣٦١١ نال

٣١٠١ نال

٣٣١١ نال

٣٧٠١ عال

٢٥١١ نال

 تحليل وتصميم النظم

 معمارية المؤسسات

 التحليل الكمي

 نظم التشغيل

 اساسيات نظم قواعد البيانات

 تغريد علي المدني محمد

 حنان عوضه مجدع االسمري

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 تغريد علي المدني محمد

الثالثاء

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٦٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٦٦

اسم الطالب :رقم الطالب : أميره بنت معدي بن عبدالرحمن المعدي٤٣٩٩٦٠٢٩٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٦٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٦٧

اسم الطالب :رقم الطالب : هند بنت محمد بن محمد السعيد التميمي٤٣٩٩٦٠٢٩٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٦٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٦٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نجد بنت ناصر بن زيد عميره التميمي٤٣٩٩٦٠٢٩٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٦٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٦٩

اسم الطالب :رقم الطالب : اورنس بنت محمد بن سعد الخريف٤٣٩٩٦٠٢٩٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٢٩

٢٢٨

٢٢٠

٢٢٢

٢٢٦

٢٢٤

٣٦١١ نال

٣١٠١ نال

١٠٣ حسب

٣٣١١ نال

٣٧٠١ عال

٢٥١١ نال

 تحليل وتصميم النظم

 معمارية المؤسسات

 مباديء المحاسبة المالية

 التحليل الكمي

 نظم التشغيل

 اساسيات نظم قواعد البيانات

 تغريد علي المدني محمد

 حنان عوضه مجدع االسمري

 ساره محمد صالح محمد نور

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 تغريد علي المدني محمد

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٧٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٧٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ريما بنت عبدالله بن ابراهيم الخريف٤٣٩٩٦٠٢٩٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٧١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٧١

اسم الطالب :رقم الطالب : فتون بنت سليمان بن ضيف الله الذكري٤٣٩٩٦٠٢٩٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٤٩

٢٢٨

٢٢٠

٢٢٢

٢٢٦

١٠٤ سلم

٣١٠١ نال

١٠٣ حسب

٣٣١١ نال

٣٧٠١ عال

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 معمارية المؤسسات

 مباديء المحاسبة المالية

 التحليل الكمي

 نظم التشغيل

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حنان عوضه مجدع االسمري

 ساره محمد صالح محمد نور

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 نازرين الطف حسين نذير الدين

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠
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Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٧٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٧٢

اسم الطالب :رقم الطالب : لينا بنت عبدالله بن راشد الحسيني٤٣٩٩٦٠٣٠٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٧٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٧٣

اسم الطالب :رقم الطالب : اسماء بنت عبدالعزيز بن سعود الخريف٤٣٩٩٦٠٣٠١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٧٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٧٤

اسم الطالب :رقم الطالب : عائشه بنت عبدالرحمن بن سعد جوير٤٣٩٩٦٠٣٠٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٧٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٧٥

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت محمد بن علي القاسم٤٣٩٩٦٠٣٠٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٧٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٧٦

اسم الطالب :رقم الطالب : نوف بنت محمد بن حسين المصارير الدوسري٤٣٩٩٦٠٣٠٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧٠

٢٩٢

٢٩٤

٢٩٦

٢٨٨

٢٩٠

١٠١ ترخ

٣٢٦٠ ريض

٣٥١٠ ريض

٣٤٦٠ ريض

٢٠٤٠ احص

٣٣٥٠ ريض

 التاريخ الوطني

 البرمجة الرياضية

 حزم رياضية

l- التحليل الحقيقي 

 الطرق اإلحصائية

 تحليل المتجهات

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 نهى حسين الخضر عبدالواحد

 نهى حسين الخضر عبدالواحد

 احمد سعيد عبدالله العربي

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 منيره سعد زيد التميمى

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٧٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٧٧

اسم الطالب :رقم الطالب : وريف بنت منصور بن منيع الله المطيري٤٣٩٩٦٠٣٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٧٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٧٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت مسهي بن رشيد آل صالح الوادعي٤٣٩٩٦٠٣١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٧٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٧٩

اسم الطالب :رقم الطالب : الجوهره بنت عبدالله بن بن خلف المورقي٤٣٩٩٦٠٣١٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٨

٢١٣

٢١٧

٢١١

١٨٧

١٠٣ عرب

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

١٠١٠ فيز

 التحرير العربي

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

(I) فيزياء عامة 

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

االربعاء

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٨٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٨٠

اسم الطالب :رقم الطالب : نورة بنت عبدالله بن حمود المنبهي الشهراني٤٣٩٩٦٠٣١٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧٠

٢١٨

٢٤٩

١٠١ ترخ

١٠٣ عرب

١٠٤ سلم

 التاريخ الوطني

 التحرير العربي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٨١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٨١

اسم الطالب :رقم الطالب : فتون بنت جاسر بن منزل البجيدي العنزي٤٣٩٩٦٠٣١٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨٠

٢٨٦

١٧٧

٢٨٨

٢٨٢

٢٢٩٠ ريض

٢٤٥٠ ريض

١٠٥٠ ريض

٢٠٤٠ احص

٢٢٥٠ ريض

 الميكانيكا

I- الجبر المجرد 

 حساب التفاضل

 الطرق اإلحصائية

l-الجبر الخطي 

 ام حسون بلوله االمين بابكر

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 احمد سعيد عبدالله العربي

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 منيره سعد زيد التميمى

االربعاء

االحد   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٨٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٨٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت محمد بن سعد خريف٤٣٩٩٦٠٣١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٣٤

٢٣١

٢٣٩

٢٣٧

٢٣٣

٢٣٥

٢٠١ تسق

٣٥١١ نال

٣٨٢١ عال

٤٢٠١ نال

٣٧٦١ هال

٣٦٤١ نال

 مباديء التسويق

 نظم ادارة قواعد البيانات

 برمجة تطبيقات الويب

 نظم تخطيط موارد المؤسسات

 نظم شبكات الحاسب

 ادارة مشاريع نظم المعلومات

 امل جاسر ماضي الماضي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 شهاناز فاطمه محمد اقبال

 مريم فيصل متعب المطيري

 نازرين الطف حسين نذير الدين

 نورة سلطان عيفه الشهراني

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٨٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٨٣

اسم الطالب :رقم الطالب : فاتن بنت عبدالله بن بن فالح السهلي٤٣٩٩٦٠٣١٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧٠

٢٨٠

٢٨٥

١٠١ ترخ

٢٢٩٠ ريض

٢٣٢١ ريض

 التاريخ الوطني

 الميكانيكا

I - رياضيات إكتوارية 

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 ام حسون بلوله االمين بابكر

 تهاني فهد عبدالله الشثري

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٨٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٨٤

اسم الطالب :رقم الطالب : لمياء بنت مبارك بن نايف مدعث الغييثي الدوسري٤٣٩٩٦٠٣١٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧٠

٢٩٢

٢٩٤

٢٩٦

٢٩٠

٢٩٨

١٠١ ترخ

٣٢٦٠ ريض

٣٥١٠ ريض

٣٤٦٠ ريض

٣٣٥٠ ريض

٣٣٤٠ ريض

 التاريخ الوطني

 البرمجة الرياضية

 حزم رياضية

l- التحليل الحقيقي 

 تحليل المتجهات

ll- معادالت تفاضلية عادية 

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 نهى حسين الخضر عبدالواحد

 نهى حسين الخضر عبدالواحد

 احمد سعيد عبدالله العربي

 منيره سعد زيد التميمى

 ام حسون بلوله االمين بابكر

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٨٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٨٥

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمة بنت حمد بن ابراهيم المفرج٤٣٩٩٦٠٣٢٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

٣١٩

١٩٧١

١٤٢

١٤٩

١١٢

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

١٢٠٠ صين

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

١٠١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 اللغة الصينية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

(I) فيزياء عامة 

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 ايميلي كارن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

االحد   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٨٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٨٦

اسم الطالب :رقم الطالب : رنيم بنت عبداللطيف بن عبدالرحمن الدريهم٤٣٩٩٦٠٣٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٨٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٨٧

اسم الطالب :رقم الطالب : بسما بنت حشر بن فهاد المصارير٤٣٩٩٦٠٣٢٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٢٤

١٣٢

١٣٩

١٥٨

٢١١٠- كيم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢١١٠ فيز

 كيمياء غير عضوية (١)

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 فيزياء البصريات -١

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٨٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٨٨

اسم الطالب :رقم الطالب : شروق بنت جابر بن سالم ال سعد القحطاني٤٣٩٩٦٠٣٢٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٤٢

١٩٧١

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٣٤٣٠- كيم

١٢٠٠ صين

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء البوليمرات

 اللغة الصينية

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 باتعه عامر الجعفري حسين

 ايميلي كارن

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

االحد   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٨٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٨٩

اسم الطالب :رقم الطالب : هوازن بنت حوتان بن خميس عبدالله العمري الزهراني٤٣٩٩٦٠٣٢٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٢

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٩٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٩٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت سعد بن محمد وبران٤٣٩٩٦٠٣٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٩١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٩١

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف بنت ابراهيم بن محمد السعدون٤٣٩٩٦٠٣٢٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٩٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٩٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ابراربنت بنت محمد بن عبدالله آل خميس٤٣٩٩٦٠٣٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٩٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٩٣

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت ابراهيم بن محمد خريف٤٣٩٩٦٠٣٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٩٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٩٤

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت حمد بن ناصر عون٤٣٩٩٦٠٣٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٩٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٩٥

اسم الطالب :رقم الطالب : تغريد بنت علي بن فهاد آل بريك الدوسري٤٣٩٩٦٠٣٣٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٥٤

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٤٢٥٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٩٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٩٦

اسم الطالب :رقم الطالب : عسله بنت يحي بن محمد النجادي الريثى٤٣٩٩٦٠٣٣٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٧٤

١٣٨

١٦١

١٤٢

١٥٤

١٤٩

١٦٢

١٦٠

٤٠١٠ كيم

١٠٣ سلم

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٤٢٥٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 اخالقيات المهنة

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 كيمياء تناسقية

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

الخميس  

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٩٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٩٧

اسم الطالب :رقم الطالب : وسام بنت عبدالله بن رويعي الشمالني العنزي٤٣٩٩٦٠٣٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧٠

١٥٥

١٥٤

١٤٩

١٥٨

١٤٠

١٦٠

١٠١ ترخ

١٠٣ عرب

٤٢٥٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٢١١٠ فيز

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 التاريخ الوطني

 التحرير العربي

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 كيمياء تناسقية

 فيزياء البصريات -١

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 نوره طاهر يحيى مرير

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٩٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٩٨

اسم الطالب :رقم الطالب : خلود بنت نعمان بن اسماعيل الصومالى٤٣٩٩٦٠٣٣٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٥٩٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٥٩٩

اسم الطالب :رقم الطالب : حصه بنت سلمان بن عيسى الجميعه٤٣٩٩٦٠٣٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٠٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٠٠

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت خالد بن سند الشكره الدوسري٤٣٩٩٦٠٣٤٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥٥

١٠٠

١٦١

١٩٧١

١٣٩

١٥٨

١٦٢

١٠٣ عرب

١٠٤ سلم

٤١٤٠ كيم

١٢٠٠ صين

٢٧٣٣ نفس

٢١١٠ فيز

٢٤١٠ فيز

 التحرير العربي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 كيمياء عضوية معدنية

 اللغة الصينية

 علم نفس النمو

 فيزياء البصريات -١

 الديناميكا الحرارية

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 مي مصطفى أحمد حسن

 ايميلي كارن

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 نوره طاهر يحيى مرير

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٠١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٠١

اسم الطالب :رقم الطالب : بيان بنت مجول بن زبار الرحماني البقمي٤٣٩٩٦٠٣٤٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٠٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٠٢

اسم الطالب :رقم الطالب : منار بنت عبدالله بن سليمان العنبر٤٣٩٩٦٠٣٤٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٠٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٠٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت عبد العزيز بن حسن آل خميسه القحطاني٤٣٩٩٦٠٣٤٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥٥

١١٧

١٣٩

١٥٨

١٦٢

١٦٠

١٠٣ عرب

١٠٦٠ ريض

٢٧٣٣ نفس

٢١١٠ فيز

٢٤١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 التحرير العربي

 حساب التكامل

 علم نفس النمو

 فيزياء البصريات -١

 الديناميكا الحرارية

 كيمياء البيئة والتلوث

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

االربعاء

االثنين 

الخميس  

السبت   

االحد   

الثالثاء

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٠٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٠٤

اسم الطالب :رقم الطالب : سهام بنت سالف بن مياح معيدي المطرفي٤٣٩٩٦٠٣٤٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٠٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٠٥

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالله بن ابراهيم الداعج٤٣٩٩٦٠٣٤٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٠٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٠٦

اسم الطالب :رقم الطالب : مي بنت عوض بن الفي البقمي٤٣٩٩٦٠٣٤٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٢٤

١٩٦

١٣٢

٢١١٠- كيم

٢٤١٠- كيم

١٠٦٠ ريض

٢٢١٠- كيم

 كيمياء غير عضوية (١)

 كيمياء عضوية (١)

 حساب التكامل

 كيمياء تحليلة (١)

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 منيره سعد زيد التميمى

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

الثالثاء

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٠٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٠٧

اسم الطالب :رقم الطالب : أريج بنت محمد بن حسين ال بريك٤٣٩٩٦٠٣٤٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٣٨

١٧٤

١٢٤

١٣٢

١٣٩

٢١١٠- كيم

١٠٣ سلم

٤٠١٠ كيم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اخالقيات المهنة

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٠٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٠٨

اسم الطالب :رقم الطالب : عائشه بنت احمد بن صالح محسن المحسن٤٣٩٩٦٠٣٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٥٤

١٤٩

١٤٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٤٢٥٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 الطرق اإلحصائية في الكيمياء التحليلية

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٠٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٠٩

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالله محمد الدخيني٤٣٩٩٦٠٣٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦١٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦١٠

اسم الطالب :رقم الطالب : رفعه بنت راشد بن سعد النتيفي الدوسري٤٣٩٩٦٠٣٥٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦١١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦١١

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت ابراهيم بن عبدالـله الحمدان٤٣٩٩٦٠٣٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٢٩

٢٠٩

٢٢٨

٢١١

٣٦١١ نال

١٠٥٠ احص

٣١٠١ نال

٢٣٢١ عال

 تحليل وتصميم النظم

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 معمارية المؤسسات

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 تغريد علي المدني محمد

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 حنان عوضه مجدع االسمري

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦١٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦١٢

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت محمد بن شافي ال سويلم النتيفات٤٣٩٩٦٠٣٥٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦١٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦١٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت محمد بن عبدالله عوين٤٣٩٩٦٠٣٥٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٧١

١٢٤

١٤٩

١٥٨

١٦٠

١٢٠٠ صين

٢٤١٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٢١١٠ فيز

٤٢٦٠ كيم

 اللغة الصينية

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تناسقية

 فيزياء البصريات -١

 كيمياء البيئة والتلوث

 ايميلي كارن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 نوره طاهر يحيى مرير

 مي مصطفى أحمد حسن

االحد   

االحد   

الخميس  

السبت   

الثالثاء

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦١٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦١٤

اسم الطالب :رقم الطالب : خلود بنت عشيش بن عبدالله الرفاعي الغامدي٤٣٩٩٦٠٣٥٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦١٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦١٥

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت ابراهيم بن محمد عبيد٤٣٩٩٦٠٣٥٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٠٠

١١٧

١٣٩

١٦٢

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

١٠٤ سلم

١٠٦٠ ريض

٢٧٣٣ نفس

٢٤١٠ فيز

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 حساب التكامل

 علم نفس النمو

 الديناميكا الحرارية

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦١٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦١٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت راشد بن عويد الشاطري المطيري٤٣٩٩٦٠٣٥٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٩٧١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

١٢٠٠ صين

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 اللغة الصينية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 ايميلي كارن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

االحد   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦١٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦١٧

اسم الطالب :رقم الطالب : شموخ بنت رياض بن عبيد العنزي٤٣٩٩٦٠٣٩٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٧٦

٦١

٤٥

٦٨

٢٤٣٠ نجم

١٠٣ سلم

٢٤٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

 المحادثة

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كتابة المقال (٢)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 الترجمة

 الفت رشيد عبد البهات

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 علي محمد علي االسمر

 سحر تركي محمد الخثالن

 

الخميس  

الخميس  

السبت   

االربعاء

--

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦١٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦١٨

اسم الطالب :رقم الطالب : لجين بنت صالح بن رشود آل مريفق التميمي٤٣٩٩٦٠٣٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٧٦

٦١

٤٥

٦٨

٢٤٣٠ نجم

١٠٣ سلم

٢٤٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

 المحادثة

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كتابة المقال (٢)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 الترجمة

 الفت رشيد عبد البهات

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 علي محمد علي االسمر

 سحر تركي محمد الخثالن

 

الخميس  

الخميس  

السبت   

االربعاء

--

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦١٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦١٩

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت محمد بن سعود آل مغيره٤٣٩٩٦٠٣٩٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٦

٤١

٣٧٩

٦٨

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

٢٣١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

٢٢٧٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 القراءة المتقدمة

 علوم الحديث (١)

 الترجمة

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 منى محمد احمد زايد

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 سحر تركي محمد الخثالن

 

الثالثاء

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٢٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٢٠

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت عبدالله بن سعد خثالن٤٣٩٩٦٠٣٩٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٦

٦٠

٦١

٥٨

٦٨

٦٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٢١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٢١

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت عبدالرحمن بن محمد الرفيعه٤٣٩٩٦٠٣٩٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٨٥

٦١

٦٨

٦٧

٢٤٣٠ نجم

٣١٤٠ نجم

٢٤٢٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 علم اللغة االجتماعي

 كتابة المقال (٢)

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

الخميس  

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٢٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٢٢

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت عبدالله بن محمد الطلحه٤٣٩٩٦٠٣٩٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٢٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٢٣

اسم الطالب :رقم الطالب : نورة بنت عبدالله بن مبارك السران٤٣٩٩٦٠٣٩٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٢٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٢٤

اسم الطالب :رقم الطالب : حصه بنت عبدالعزيز بن محمد السبعان آل موينع٤٣٩٩٦٠٣٩٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٢٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٢٥

اسم الطالب :رقم الطالب : الجوهره بنت عبدالله بن خلف آل بريك الدوسري٤٣٩٩٦٠٤٠٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٦

٦٠

٦١

٣١

٦٨

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 الترجمة

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 علي محمد علي االسمر

 سحر تركي محمد الخثالن

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االربعاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٢٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٢٦

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت ناصر بن عبدالله آل قعود٤٣٩٩٦٠٤٠٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٢٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٢٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ريوف بنت علي بن موسى آل جوير٤٣٩٩٦٠٤٠٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٢٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٢٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نجد بنت محمد بن حمد صالح الخطيب٤٣٩٩٦٠٤٠٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٢٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٢٩

اسم الطالب :رقم الطالب : مشاعل بنت مناور بن مطر عايد المضياني العنزي٤٣٩٩٦٠٤٠٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٦

٧٧

٩٧

٧١

٧٣

٧٢

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٢١١٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 مدخل إلى النقد األدبي

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 بشير حامد السعودي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٣٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٣٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ريما بنت زيد بن راشد الحسيني٤٣٩٩٦٠٤٠٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٣١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٣١

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت تميم بن بن ابراهيم المسلم٤٣٩٩٦٠٤٠٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٣٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٣٢

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت محمد بن جريم المصارير٤٣٩٩٦٠٤١٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٣٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٣٣

اسم الطالب :رقم الطالب : بثينه بنت محمد بن سعود العقيلي٤٣٩٩٦٠٤١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٣٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٣٤

اسم الطالب :رقم الطالب : مرام بنت محمد بن سعيد محمد جرمه٤٣٩٩٦٠٤١٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٣٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٣٥

اسم الطالب :رقم الطالب : شروق بنت صباح بن مزلوه الراوي المضياني العنزي٤٣٩٩٦٠٤١٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٦

٦٠

٦١

٥٨

٦٨

٦٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٣٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٣٦

اسم الطالب :رقم الطالب : هديل بنت راشد بن عبدالله البعيجان٤٣٩٩٦٠٤١٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٣٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٣٧

اسم الطالب :رقم الطالب : وضحى بنت ابراهيم بن عبدالرحمن العويرضي٤٣٩٩٦٠٤١٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٠

٦١

٤٥

٥٨

٦٨

٢٤٣٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

 المحادثة

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الفت رشيد عبد البهات

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٣٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٣٨

اسم الطالب :رقم الطالب : اميره بنت عبدالله بن محمد السعيس التميمي٤٣٩٩٦٠٤١٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٦

٧٧

٨٦

٧١

٧٣

٧٢

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٦٥٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 ندى حسن محمد أحمد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

الخميس  

السبت   

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٣٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٣٩

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت مسفر بن مسلم الخضران الدوسري٤٣٩٩٦٠٤١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨

٤٥

٤١

٤٤

٤٦

٤٧

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٤٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٤٠

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت ردعان بن مسلم الهواشله٤٣٩٩٦٠٤١٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٤٨

٤٥

٤١

٤٤

٤٦

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٤١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٤١

اسم الطالب :رقم الطالب : الجوهره بنت عثمان بن علي ناصر العبالن٤٣٩٩٦٠٤٢٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٤٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٤٢

اسم الطالب :رقم الطالب : غيداء بنت مفرح بن ثويني الشمالني العنزي٤٣٩٩٦٠٤٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٧٦

٦١

٩٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٤٠ نجم

١٠٣ سلم

٢٤٢٠ نجم

٢١١٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كتابة المقال (٢)

 مدخل إلى النقد األدبي

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 بشير حامد السعودي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٤٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٤٣

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت مدهش بن سعد النتيفات٤٣٩٩٦٠٤٢٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٦

٥٥

٨٦

٧٧

٦٨

٨٢

١٠٣ سلم

٢٤٢٠ نجم

٣٦٥٠ نجم

٣١٦٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كتابة المقال (٢)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 اللغويات التطبيقية

 الترجمة

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 ندى حسن محمد أحمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الخميس  

الخميس  

السبت   

السبت   

االربعاء

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٤٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٤٤

اسم الطالب :رقم الطالب : أروى بنت عبدالله بن حسن المقابله الدوسري٤٣٩٩٦٠٤٢٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٤٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٤٥

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان بنت محمد بن صالح محمد سليمان٤٣٩٩٦٠٤٢٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٤٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٤٦

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت احمد بن عبدالله الحجي٤٣٩٩٦٠٤٢٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٤٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٤٧

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت ناصر بن مزيد ال مزيد٤٣٩٩٦٠٤٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٤٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٤٨

اسم الطالب :رقم الطالب : ندى بنت محمد بن عبدالله أبوتيلي٤٣٩٩٦٠٤٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٦٦

٧٦

٨٦

٧١

٧٣

٤٣٢

٣١٠٣ سلم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣٦٥٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 حديث (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 بشير حامد السعودي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 ندى حسن محمد أحمد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٤٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٤٩

اسم الطالب :رقم الطالب : أفراح بنت سعد بن جويعد المصارير الدوسري٤٣٩٩٦٠٤٣١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٤٩

٧٧

٩٨

٧١

٧٣

٦٧

١٠٤ سلم

٣١٦٠ نجم

٤١٣٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 اكتساب اللغة

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الصوتيات

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 علي محمد علي االسمر

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٥٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٥٠

اسم الطالب :رقم الطالب : وسميه بنت سعد بن جويعد المصارير الدوسري٤٣٩٩٦٠٤٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٦٠

٢٤٩

٤٨

٤٥

٥٨

٢٤٣٠ نجم

١٠٣ عرب

١٠٤ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٤١١٠ نجم

 المحادثة

 التحرير العربي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الفت رشيد عبد البهات

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

 

االربعاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

االثنين 

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٥١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٥١

اسم الطالب :رقم الطالب : ابتسام بنت عبدالله بن راشد غريب٤٣٩٩٦٠٤٣٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٥٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٥٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رهام بنت علي بن محمد طراد آل مغيرة٤٣٩٩٦٠٤٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٥٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٥٣

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم بنت حمد بن سعد الزير٤٣٩٩٦٠٤٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٥٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٥٤

اسم الطالب :رقم الطالب : عواطف بنت سويد بن جعيول آل بريك٤٣٩٩٦٠٤٣٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٧٤

٤١

٤٤

١٣٩

٤٦

٢٧

٤٠١٠ كيم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢٧٣٣ نفس

٢١٥٠ نجم

١١٤٠ نجم

 اخالقيات المهنة

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 علم نفس النمو

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد -١

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 الفت رشيد عبد البهات

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٥٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٥٥

اسم الطالب :رقم الطالب : بشاير بنت عبدالله بن محمد العاصمي القحطاني٤٣٩٩٦٠٤٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٦

٧٧

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

١٠٣ سلم

٣١٦٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اللغويات التطبيقية

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٥٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٥٦

اسم الطالب :رقم الطالب : هيا بنت محمد بن ابراهيم آل طالب٤٣٩٩٦٠٤٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٧

٨٣

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

٣١٦٠ نجم

٣٦٥٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اللغويات التطبيقية

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 ندى حسن محمد أحمد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

السبت   

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٥٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٥٧

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت بداح بن بليهين آل بريك٤٣٩٩٦٠٤٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٠

٧٧

٨٣

٧١

٧٣

٧٢

٣١٥٠ نجم

٣١٦٠ نجم

٣٦٥٠ نجم

٣٥٦٠ نجم

٣٥٧٠ نجم

٣٥٥٠ نجم

 علم اللغة النفسي

 اللغويات التطبيقية

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 علم المعاني

 الترجمة من االنجليزية إلى العربية

 الرواية في القرن الثامن عشر

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عبدالعزيز بشير سنوسي عمر

 ندى حسن محمد أحمد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االربعاء

السبت   

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٥٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٥٨

اسم الطالب :رقم الطالب : اسراء بنت حسن بن علي الزهراني٤٣٩٩٦٠٤٤٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٦

٨٦

٥٨

٨٨

٨٧

٢٢٥٠ نجم

٣٦٥٠ نجم

٤١١٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تاريخ االلغة االنجليزية

 تحليل الكالم

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 بشير حامد السعودي

 ندى حسن محمد أحمد

 عناق حسين شكري الصباح

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

السبت   

االثنين 

االثنين 

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٥٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٥٩

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمة بنت ماضي بن جدوع العنزي٤٣٩٩٦٠٤٤٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٦٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٦٠

اسم الطالب :رقم الطالب : لجين بنت ابراهيم بن عبدالله آل كليب آل مغيره٤٣٩٩٦٠٤٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٤٦

٤٧٢

٤٤١

٤٢٢

٤٤٥

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٣٦٠٢ سلم

٣٤١٣ سلم

٣٣٠٩ سلم

٢٤٠٥ سلم

٣١١٢ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الدعوة واالحتساب

 أصول الفقه (٣)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه العبادات (٤)

 التفسير الموضوعي (١)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 دانة موفي ناصر الدوسري

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٦١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٦١

اسم الطالب :رقم الطالب : مها  حسن  فتحي البيوك٤٣٩٩٦٠٤٥٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٣

١٥٥

١٦١

١٤٢

١٤٩

١٤٠

١٦٠

٣٣٢٠ كيم

١٠٣ عرب

٤١٤٠ كيم

٣٤٣٠- كيم

٣١٣٠- كيم

٣٢٣٠- كيم

٤٢٦٠ كيم

 كيمياء فيزيائية (٢)

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية معدنية

 كيمياء البوليمرات

 كيمياء تناسقية

 طرق التحليل الطيفي

 كيمياء البيئة والتلوث

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 مي مصطفى أحمد حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٦٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٦٢

اسم الطالب :رقم الطالب : أمل  محمد  شحدة طباسي٤٣٩٩٦٠٤٥٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٥

٨٤

٨٣

٨١

٧٨

٨٢

٣١٤٠ نجم

٢١١٣ عرب

٣٦٥٠ نجم

٣٦٦٠ نجم

٣٦٧٠ نجم

٣٢٥٠ نجم

 علم اللغة االجتماعي

 النحو (١)

 الشعر حتى نهاية القرن السابع عشر

 تحليل الكالم

 الترجمة من العربية إلى االنجليزية

 المسرحية حتى نهاية عصر شكسبير

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 عائشة فهد ابراهيم ال رقيب

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 سحر تركي محمد الخثالن

 ندى حسن محمد أحمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٦٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٦٣

اسم الطالب :رقم الطالب : نهى  ابراهيم  حمدان زقماط٤٣٩٩٦٠٤٦١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٩

٢١٣

١٩٦

٢١٧

٢١١

١١١١ عال

٢٣٠١ عال

١٠٦٠ ريض

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 الرياضيات المتقطعة

 برمجة الحاسب ٢

 حساب التكامل

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 عواطف محمد علي الصديق

 تغريد علي المدني محمد

 منيره سعد زيد التميمى

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٦٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٦٤

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود بنت غانم بن عيسى الشهراني٤٣٩٩٦٠٤٦٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨٠

٢٨٦

٢٨٨

٢٨٢

١٧٩

٢٨٥

٢٢٩٠ ريض

٢٤٥٠ ريض

٢٠٤٠ احص

٢٢٥٠ ريض

١٢٣٠ نجم

٢٣٢١ ريض

 الميكانيكا

I- الجبر المجرد 

 الطرق اإلحصائية

l-الجبر الخطي 

 مهارات االستماع والمحادثة

I - رياضيات إكتوارية 

 ام حسون بلوله االمين بابكر

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 منيره سعد زيد التميمى

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 تهاني فهد عبدالله الشثري

االربعاء

االحد   

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٦٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٦٥

اسم الطالب :رقم الطالب : فتون بنت فهد بن عبدالله مبارك السويلم٤٤١٠٥٠١٦٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٢١٨

١٩٩

٢٠٣

٢٠١

٢٠٦

١٠٢ سلم

١٠٣ عرب

١١١١ عال

١٣٠١ عال

٢٢٢٠ ريض

١١١١ هال

 االسالم وبناء المجتمع

 التحرير العربي

 الرياضيات المتقطعة

 برمجة الحاسب ١

 الجبر الخطي لطالب الحاسب

 التصميم المنطقي

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 عواطف محمد علي الصديق

 هبة الله احمد محمد الويشي

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٦٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٦٦

اسم الطالب :رقم الطالب : سمر بنت فهد بن محمد المطوع٤٤١٠٥٠٣٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٠٣

١٩٦

٢٠١

٢٠٦

٥٢٤

١٣٠١ عال

١٠٦٠ ريض

٢٢٢٠ ريض

١١١١ هال

١٦٠٤ نجم

 برمجة الحاسب ١

 حساب التكامل

 الجبر الخطي لطالب الحاسب

 التصميم المنطقي

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

 هبة الله احمد محمد الويشي

 منيره سعد زيد التميمى

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

السبت   

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٦٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٦٧

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت فهد بن هالل الشيباني العتيبي٤٤١٠٥٠٣٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٨

١٩٩

٢٠٣

٢٠١

٢٠٦

١٠٣ عرب

١١١١ عال

١٣٠١ عال

٢٢٢٠ ريض

١١١١ هال

 التحرير العربي

 الرياضيات المتقطعة

 برمجة الحاسب ١

 الجبر الخطي لطالب الحاسب

 التصميم المنطقي

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 عواطف محمد علي الصديق

 هبة الله احمد محمد الويشي

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٦٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٦٨

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت محمد بن حسن النتيفات٤٤١٠٥٠٣٨٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧٠

٢٨٠

١٣٨

٢٨٦

٢٨٢

٢٨٥

١٠١ ترخ

٢٢٩٠ ريض

١٠٣ سلم

٢٤٥٠ ريض

٢٢٥٠ ريض

٢٣٢١ ريض

 التاريخ الوطني

 الميكانيكا

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

I- الجبر المجرد 

l-الجبر الخطي 

I - رياضيات إكتوارية 

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 ام حسون بلوله االمين بابكر

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 منيره سعد زيد التميمى

 تهاني فهد عبدالله الشثري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٦٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٦٩

اسم الطالب :رقم الطالب : أروى بنت عبدالله بن بن سيف آل داوود٤٤١٠٥٠٦٠٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧٠

٢٨٠

١٣٨

٣١٧

٢٨٥

١٠١ ترخ

٢٢٩٠ ريض

١٠٣ سلم

١٨٠٣ عرب

٢٣٢١ ريض

 التاريخ الوطني

 الميكانيكا

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 مهارات القراءة

I - رياضيات إكتوارية 

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 ام حسون بلوله االمين بابكر

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 نوف راشد حسين العجيري

 تهاني فهد عبدالله الشثري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٧٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٧٠

اسم الطالب :رقم الطالب : طيف بنت فيصل بن محمد آل عائض٤٤١٠٥٠٦٩٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٨

١٩٩

٢٠٣

٢٠١

٢٠٦

١٠٣ عرب

١١١١ عال

١٣٠١ عال

٢٢٢٠ ريض

١١١١ هال

 التحرير العربي

 الرياضيات المتقطعة

 برمجة الحاسب ١

 الجبر الخطي لطالب الحاسب

 التصميم المنطقي

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 عواطف محمد علي الصديق

 هبة الله احمد محمد الويشي

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٧١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٧١

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت سمير بن عبدالله العسكر٤٤١٠٥٠٧٠٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٤٩

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٤ سلم

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٧٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٧٢

اسم الطالب :رقم الطالب : المها بنت حمد بن عبدالعزيز الدمخ٤٤١٠٥١٠٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٧٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٧٣

اسم الطالب :رقم الطالب : عبير بنت خالد بن عبدالعزيز محمد ابو حجيل٤٤١٠٥١١١٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٢١٨

١٩٩

٢٠٣

٢٠١

٢٠٦

١٠٢ سلم

١٠٣ عرب

١١١١ عال

١٣٠١ عال

٢٢٢٠ ريض

١١١١ هال

 االسالم وبناء المجتمع

 التحرير العربي

 الرياضيات المتقطعة

 برمجة الحاسب ١

 الجبر الخطي لطالب الحاسب

 التصميم المنطقي

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 عواطف محمد علي الصديق

 هبة الله احمد محمد الويشي

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٧٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٧٤

اسم الطالب :رقم الطالب : رسيل بنت احمد بن سعد الدريهم٤٤١٠٥١٣٧٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٧٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٧٥

اسم الطالب :رقم الطالب : ريما بنت عبدالرحمن بن أحمد محمد آل فرحان٤٤١٠٥١٥١٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٨

١٩٩

٢٤٩

٢٠٣

٢٠١

٢٠٦

١٠٣ عرب

١١١١ عال

١٠٤ سلم

١٣٠١ عال

٢٢٢٠ ريض

١١١١ هال

 التحرير العربي

 الرياضيات المتقطعة

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 برمجة الحاسب ١

 الجبر الخطي لطالب الحاسب

 التصميم المنطقي

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 عواطف محمد علي الصديق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 هبة الله احمد محمد الويشي

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

االربعاء

الخميس  

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٧٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٧٦

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت سعود بن صالح الدوسري٤٤١٠٥١٩٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٧٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٧٧

اسم الطالب :رقم الطالب : رؤى بنت ناصر بن عبدالله الزيد٤٤١١٠٠٠٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٥

٣٣

٤٤

٣٩

٤٧

١٢٩٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 المحادثة واالستماع

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٧٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٧٨

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت سعد بن محمد ال عجالن القريني٤٤١١٠٠٠٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٥

٣٣

٤٤

٣٩

٤٧

١٢٩٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 المحادثة واالستماع

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٧٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٧٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت محمد بن منيزل الشمالني العنزي٤٤١١٠٠١٧٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٢٨

١

٩

٢٤

٢١

١٠١ سلم

١٢٨٠ نجم

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 الكتابة - ١

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 المفردات

 القواعد -١

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٨٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٨٠

اسم الطالب :رقم الطالب : عهود بنت عبدالله بن رشيدان المطيري٤٤١١٠٠٢١٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧

٩

٢٢

١١

٢٤

٢٧

١٠١ عرب

١٢٣٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٢٢٠ نجم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 المهارات اللغوية

 مهارات االستماع والمحادثة

 القراءة ١

 مهارات الكتابة

 المفردات

 القواعد -١

 نوف راشد حسين العجيري

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 عناق حسين شكري الصباح

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٨١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٨١

اسم الطالب :رقم الطالب : أمجاد بنت علي بن محمد علي الشلوان٤٤١١٠٠٢٣٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٨

١٧٧

٥٢٢

١١٢

١٠٣ سلم

١٠٥٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 حساب التفاضل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 احمد سعيد عبدالله العربي

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الخميس  

االثنين 

السبت   

االحد   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٨٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٨٢

اسم الطالب :رقم الطالب : سديم بنت عبدالله بن مشحن الميزاني المطيري٤٤١١٠٠٢٣٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧

٢٢

١١

٢٤

٢٧

١٠١ عرب

١٢٧٠ نجم

١٢٢٠ نجم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 المهارات اللغوية

 القراءة ١

 مهارات الكتابة

 المفردات

 القواعد -١

 نوف راشد حسين العجيري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 عناق حسين شكري الصباح

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٨٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٨٣

اسم الطالب :رقم الطالب : سهام بنت طالل بن علي الشاطري المطيري٤٤١١٠٠٢٤٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧

٢٨

٢٢

٢٤

٤٧

١٠١ عرب

١٢٨٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٩٣٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 المهارات اللغوية

 الكتابة - ١

 القراءة ١

 المفردات

 القواعد (٢)

 نوف راشد حسين العجيري

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 علي محمد علي االسمر

 زينب عبدالله دلدوم واجي

االربعاء

الخميس  

االثنين 

السبت   

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٨٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٨٤

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود بنت يوسف بن طليحان الخيبري٤٤١١٠٠٣٠١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

١٠٠

٢٥

٢٢

٤٧

١٢٨٠ نجم

١٠٤ سلم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 الكتابة - ١

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 القواعد (٢)

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الخميس  

الخميس  

السبت   

االثنين 

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٨٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٨٥

اسم الطالب :رقم الطالب : غاده بنت شاكر بن زايد اللويش الشمري٤٤١١٠٠٣٠٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٨

١٩٩

١٧٧

١٨١

١٠١ عرب

١١١١ عال

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

 المهارات اللغوية

 الرياضيات المتقطعة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 ناديه لطفي محمود المهدي

 عواطف محمد علي الصديق

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

االربعاء

الخميس  

االثنين 

الثالثاء

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٨٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٨٦

اسم الطالب :رقم الطالب : مزون بنت فالح بن عبدالله فالح  السبيعي٤٤١١٠٠٣٤٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧

٩

٢٢

١١

٢٧

١٠١ عرب

١٢٣٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٢٢٠ نجم

١١٤٠ نجم

 المهارات اللغوية

 مهارات االستماع والمحادثة

 القراءة ١

 مهارات الكتابة

 القواعد -١

 نوف راشد حسين العجيري

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 عناق حسين شكري الصباح

 عناق حسين شكري الصباح

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٨٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٨٧

اسم الطالب :رقم الطالب : هنادي بنت حسين بن سعيد القحطاني٤٤١١٠٠٣٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

١

٩

٢٧

١٠١ سلم

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 القواعد -١

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٨٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٨٨

اسم الطالب :رقم الطالب : دانه بنت ابراهيم بن عبدالرحمن التميمي٤٤١١٠٠٣٧٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٩

١٧٧

١٧٩

١٢٣

١٨٧

١١١١ عال

١٠٥٠ ريض

١٢٣٠ نجم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 الرياضيات المتقطعة

 حساب التفاضل

 مهارات االستماع والمحادثة

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عواطف محمد علي الصديق

 احمد سعيد عبدالله العربي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الخميس  

االثنين 

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٨٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٨٩

اسم الطالب :رقم الطالب : في بنت ابراهيم بن صالح حسن العون٤٤١٣٥٠٢٩٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٤١٤

٣٨٢

٣٨١

٣٨٣

٣٨٩

٤١٦

٣٨٥

١١٠١ سلم

٢١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٤١١ سلم

٢٢٠٥ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 التالوة والحفظ (٢)

 فقه العبادات (١)

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 أصول الفقه (١)

 حديث (٢)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الخميس  

السبت   

االحد   

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٩٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٩٠

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف بنت ابراهيم بن سليمان آل هويشل٤٤١٣٦٠١٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠١

٤٢٤

٤٢٩

٤١١

٤١٥

٤١٣

٤١٦

٤١٢

٢١٠١ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٥ سلم

٢٤٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٢)

 فقه العبادات (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٩١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٩١

اسم الطالب :رقم الطالب : شموخ بنت محمد بن عيسي العنزي٤٤١٧٧٠٠٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

٢١١٠- كيم

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٩٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٩٢

اسم الطالب :رقم الطالب : مي بنت عبيد بن ضبعان المضياني العنزي٤٤١٧٧٠٣٠٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٩٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٩٣

اسم الطالب :رقم الطالب : الدانه بنت عبدالله بن محمد آل ضرمان٤٤١٧٧٠٤٨٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٩٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٩٤

اسم الطالب :رقم الطالب : أشواق بنت ابراهيم بن بن عيسى غمالس٤٤١٨٣٠٠٢٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٦

١١٣

١٤٨

١٣٧

١٤٦

١٥١

١٥٢

٢١٠٢ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢٥٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

 البحث اللغوي عند العرب

 الصرف (٣)

 الشعر العربي القديم (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 النصوص األدبية (٢)

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 بتالء ظافر مبارك الدوسري

 غالية محمد عبدالله ال سويلم

 كريمه محمد . كربيه

 ايمان عبدالله محمد احمد

 نوال عبدالله الزهراني

 آمنه حسين محمد الرماضنة

 آمنه حسين محمد الرماضنة

االحد   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

االربعاء

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٦-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٩٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٩٥

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان بنت تركي بن محمد الحنيف٤٤١٨٣٠٢٨٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٩

٣٧

٩٨

١٠٧

١٠٥

٨٥

٣٣٠٢ عرب

١٢٠٣ عرب

٢١٠١ عرب

٢٥٠١ عرب

٢٤٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

 الصرف (٢)

 النحو (١)

 اللسانيات

 الشعر العربي القديم (١)

 علم المعاني (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 غالية محمد عبدالله ال سويلم

 نوره حماد ناصر المكاوني

 فهد حماد زيد التميمي

 آمنه حسين محمد الرماضنة

 نوال سعيد غرم الله الزهراني

 منى  علي  زيد ال مغيرة

االثنين 

االثنين 

االربعاء

الخميس  

االحد   

االربعاء

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٦-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٩٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٩٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ريما بنت محمد بن ناصر الرشيد التميمي٤٤١٨٥٠٠٠٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٩٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٩٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت ابراهيم بن عبدالرحمن العبالن٤٤١٨٥٠٠١٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٩٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٩٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت سعد بن محمد آل بريك الدوسري٤٤١٨٥٠٠٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٦

٨٢

٨٠

٨٤

٨١

٤٤٩

٨٣

٢٩٠٢ عرب

٢٢٠٤ عرب

٣٣٠٢ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٥٠١ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٤٠٢ عرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النحو (٢)

 الصرف (٢)

 البحث اللغوي عند العرب

 الشعر العربي القديم (١)

 علم البيان

 علم المعاني (٢)

 منال عطيه خلف الله عطيه

 منيره عبدالله مسلم ال ردعان

 منيره عبدالله مسلم ال ردعان

 منيره عبدالله مسلم ال ردعان

 سعاد علي عبدالماجد ابوالحسن

 محاسن ادم عمر محمد

 منيرة عبد الرحمن عبد الله السعيدي

الثالثاء

الخميس  

االثنين 

االثنين 

االربعاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٦٩٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٦٩٩

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت محمد بن حمود الشهري٤٤١٨٥٠٠٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٤٥

١٦٠

١٧٩

١٧٠

١٣٨

١٨٢

١٠٣ سلم

٢٠٤٠ احص

٢٣٢١ ريض

٢٤٥٠ ريض

٢٢٥٠ ريض

٢٢٩٠ ريض

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 الطرق اإلحصائية

I - رياضيات إكتوارية 

I- الجبر المجرد 

l-الجبر الخطي 

 الميكانيكا

 فاطمه ابراهيم علي رضوان

 منصور فتحي ياسين علي

 محمد كامل محمد الهقيان

 روضة علي ادريس سليمان

 فؤاد سعيد سعيد الدعيس

 سماح محمود علي يونس

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االربعاء

السبت   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٠٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٠٠

اسم الطالب :رقم الطالب : سارة بنت ابكر بن احمد حرف الحازمي٤٤١٨٥٠٣٩٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٧١٣

١٧٠٩

١٧١١

١٧٠٤

١٧٠٦

١٧٠٧

١٠٣ سلم

٢٠٤٠ احص

٢٢٥٠ ريض

٢٤٥٥ ريض

٢٣٢١ ريض

٢٢٩٠ ريض

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 الطرق اإلحصائية

l-الجبر الخطي 

 نظرية الزمر

I - رياضيات إكتوارية 

 الميكانيكا

 نعيمه محمد ناصر السنيد

 ريم سليمان راشد الراشد

 فائزه مطر مرشد الحربى

 مليحه اسد اسد قدري

 حسام عبدالمقصود نبوى محمد

 شيماء عبده عبدالعزيز داود

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٦-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٣:٣٠ - ٠٥:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٠١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٠١

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت شافي بن باتل ال بريك الدوسري٤٤١٨٥٠٣٩٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٠٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٠٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رنا بنت محمد بن يحيى المرضي٤٤١٨٥٠٤٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٠

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٣ عرب

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 التحرير العربي

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٠٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٠٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت فيحان بن عنان الشاطري المطيري٤٤١٨٥٠٤٤٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٣٢

٣٢٩

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٠

٣٣٤

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 حمد محمد سالم الهزاع

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االربعاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٠٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٠٤

اسم الطالب :رقم الطالب : نوال بنت مسفر بن بن محمد الشكره٤٤١٨٥٠٤٨٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٦

٢٠١

٢٠٦

٥٢٤

١٨٧

١٠٦٠ ريض

٢٢٢٠ ريض

١١١١ هال

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 حساب التكامل

 الجبر الخطي لطالب الحاسب

 التصميم المنطقي

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 منيره سعد زيد التميمى

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٠٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٠٥

اسم الطالب :رقم الطالب : رحاب بنت عبدالرحمن بن مبارك بن دخنان السبيعي٤٤١٨٥٠٤٨٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٠٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٠٦

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالله بن ابراهيم المنصور٤٤١٨٥٠٤٩٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٨

١٧٧

١٧٩

٥٢٤

١١٢

١٠٣ سلم

١٠٥٠ ريض

١٢٣٠ نجم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 حساب التفاضل

 مهارات االستماع والمحادثة

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 احمد سعيد عبدالله العربي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الخميس  

االثنين 

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٠٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٠٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت رسام بن مرزح رسام المحمدي السبيعي٤٤١٨٥٠٥٠٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٢٨

٢٥

٣٣

٢٤

٤٧

١٠٢ سلم

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

٢٣١٠ نجم

١٩٣٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة المتقدمة

 المفردات

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 منى محمد احمد زايد

 علي محمد علي االسمر

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٠٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٠٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالله بن بن حسين آل حمدان٤٤١٨٥٠٥٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠١

٤٠٣

٤٢٨

٥٠٨

٤٣٣

٤٢٧

٤٠٦

٤٠٤

٤٠٥

٢١٠١ سلم

٢٤٠٣ سلم

٢١٠٧ سلم

١٤٠٠ تقن

٢١١٠ سلم

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٥ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 فقه العبادات (٢)

 علوم القرآن (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 دانة موفي ناصر الدوسري

 وفاء حمزه فضل مضوي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٠٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٠٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت عبدالله بن علي بن راجح٤٤١٨٥٠٦٦٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧١٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧١٠

اسم الطالب :رقم الطالب : هيا بنت محمد بن عثمان عريان٤٤١٨٥٠٦٦٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٥٥

١٣٨

١٢٤

١٧٧

٤٨١

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

١٠٥٠ ريض

١١٠١ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 حساب التفاضل

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 احمد سعيد عبدالله العربي

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧١١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧١١

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت مهدي بن سلمان الشمالني العنزي٤٤١٨٥٠٦٧٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٩

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢٠٢ سلم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 علوم الحديث (١)

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧١٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧١٢

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت عبد الرحمن بن سعد ال رقيب٤٤١٨٥٠٦٨٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧١٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧١٣

اسم الطالب :رقم الطالب : في بنت محمد بن سعد المقابله الدوسري٤٤١٨٥٠٧١٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٨٣

١٧٧

١٧٩

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١١٠١ عال

١٠٥٠ ريض

١٢٣٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 اساسيات الحاسب

 حساب التفاضل

 مهارات االستماع والمحادثة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 امل جاسر ماضي الماضي

 احمد سعيد عبدالله العربي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧١٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧١٤

اسم الطالب :رقم الطالب : غيداء بنت سعود بن جويعد الخرفاني الدوسري٤٤١٨٨٠٠٨٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٧١

١٣٨

١٧٧

٤٢٣

٥٢٢

٢٧٥

١٠١ عرب

١٠٣ سلم

١٠٥٠ ريض

١٢٣٠ نجم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المهارات اللغوية

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 حساب التفاضل

 مهارات االستماع والمحادثة

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 نوف راشد حسين العجيري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 ندى حسن محمد أحمد

 نوره طاهر يحيى مرير

االربعاء

الخميس  

االثنين 

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧١٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧١٥

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت هزاع بن محمد نايف المريخان الحربي٤٤١٨٨٠٢٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٢٤

١٩٦

١٣٢

٢١١٠- كيم

٢٤١٠- كيم

١٠٦٠ ريض

٢٢١٠- كيم

 كيمياء غير عضوية (١)

 كيمياء عضوية (١)

 حساب التكامل

 كيمياء تحليلة (١)

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 منيره سعد زيد التميمى

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

الثالثاء

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧١٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧١٦

اسم الطالب :رقم الطالب : دانه بنت مشبب بن محمد الحراجين الدوسري٤٤١٨٨٠٥١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٨٣

١٧٧

١٧٩

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١١٠١ عال

١٠٥٠ ريض

١٢٣٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 اساسيات الحاسب

 حساب التفاضل

 مهارات االستماع والمحادثة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 امل جاسر ماضي الماضي

 احمد سعيد عبدالله العربي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧١٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧١٧

اسم الطالب :رقم الطالب : رنا بنت صالح بن محمد الزهراني٤٤١٨٨٠٦٩٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٩

٢٠١

٢٠٦

١٨٧

١١١١ عال

٢٢٢٠ ريض

١١١١ هال

١٠١٠ فيز

 الرياضيات المتقطعة

 الجبر الخطي لطالب الحاسب

 التصميم المنطقي

(I) فيزياء عامة 

 عواطف محمد علي الصديق

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧١٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧١٨

اسم الطالب :رقم الطالب : سلوى بنت طاهر بن يحي مرير٤٤١٨٨٠٧٧٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٦

١٣٨

١٤٨

١٣٧

١٤٦

١٥١

١٢١

١٢٥

٢١٠٢ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢٥٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

 البحث اللغوي عند العرب

 الصرف (٣)

 الشعر العربي القديم (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 النصوص األدبية (٢)

 النقد العربي القديم

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 بتالء ظافر مبارك الدوسري

 غالية محمد عبدالله ال سويلم

 كريمه محمد . كربيه

 ايمان عبدالله محمد احمد

 نوال عبدالله الزهراني

 آمنه حسين محمد الرماضنة

 كريمه محمد . كربيه

 آمنه حسين محمد الرماضنة

االحد   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٦-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧١٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧١٩

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت طالع بن عبدالله آل سياف العمري٤٤١٩٦٠٠٠١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٢٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٢٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ليان بنت خالد بن تركي محمد العسبلي الشهري٤٤١٩٦٠٠٠٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٣٨

٦٠

٦١

٤٥

٥٨

٢٤٣٠ نجم

١٠٢ سلم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٤١١٠ نجم

 المحادثة

 االسالم وبناء المجتمع

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الفت رشيد عبد البهات

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٢١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٢١

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت محمد بن صالح السماعيل٤٤١٩٦٠٠٠٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٦

٦٠

٦١

٣١

٣٢

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القواعد (٢)

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 علي محمد علي االسمر

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٢٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٢٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت ابراهيم بن زيد الدواس٤٤١٩٦٠٠٠٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٢٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٢٣

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم بنت زيد بن عبدالله بن نويشر٤٤١٩٦٠٠٠٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٢٨

٩

٢٢

٢٤

٢٧

١٠١ سلم

١٢٨٠ نجم

١٢٣٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 الكتابة - ١

 مهارات االستماع والمحادثة

 القراءة ١

 المفردات

 القواعد -١

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٢٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٢٤

اسم الطالب :رقم الطالب : أميره بنت فيصل بن بن سعود الصويتي التميمي٤٤١٩٦٠٠٠٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٢٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٢٥

اسم الطالب :رقم الطالب : الجوهره بنت فهد بن علي الشقراوي٤٤١٩٦٠٠١٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٢٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٢٦

اسم الطالب :رقم الطالب : المزون بنت محمد بن ابراهيم الشعمل٤٤١٩٦٠٠١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٢٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٢٧

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود بنت عبدالله بن ناصر الدريهم٤٤١٩٦٠٠١٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٢٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٢٨

اسم الطالب :رقم الطالب : مزنه بنت محمد بن عبدالرحمن علي الوهيبي٤٤١٩٦٠٠١٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٢٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٢٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت عبدالهادي بن بن سالم الشامري العجمي٤٤١٩٦٠٠٢٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٦

٦٠

٦١

٣١

٦٨

٣٢

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 الترجمة

 القواعد (٢)

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 علي محمد علي االسمر

 سحر تركي محمد الخثالن

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االربعاء

االثنين 

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٣٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٣٠

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت سعد بن محمد الكثيري٤٤١٩٦٠٠٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٣١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٣١

اسم الطالب :رقم الطالب : ندى بنت بنت عبد الله بن بن عبد العزيز آل عيد التميمي٤٤١٩٦٠٠٢٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٣٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٣٢

اسم الطالب :رقم الطالب : أميره بنت محمد بن بن متلع آل بريك الدوسري٤٤١٩٦٠٠٢٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٣٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٣٣

اسم الطالب :رقم الطالب : شذا بنت ناصر بن محمد بن شديد٤٤١٩٦٠٠٢٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٨

٧٦

١٩٩

١٧٧

٢٠٦

١٢٣

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

١١١١ عال

١٠٥٠ ريض

١١١١ هال

١٦٠٤ نجم

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 الرياضيات المتقطعة

 حساب التفاضل

 التصميم المنطقي

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عواطف محمد علي الصديق

 احمد سعيد عبدالله العربي

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

االربعاء

الخميس  

الخميس  

االثنين 

الخميس  

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٣٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٣٤

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان بنت سعيد بن علي االحمري٤٤١٩٦٠٠٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٩

٢٤٩

١٧٧

١٧٩

١٢٣

١٨٧

١١١١ عال

١٠٤ سلم

١٠٥٠ ريض

١٢٣٠ نجم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 الرياضيات المتقطعة

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 حساب التفاضل

 مهارات االستماع والمحادثة

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عواطف محمد علي الصديق

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 احمد سعيد عبدالله العربي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الخميس  

الخميس  

االثنين 

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٣٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٣٥

اسم الطالب :رقم الطالب : أمجاد بنت ناصر عبدالله بن بن ذيب الملحي السبيعي٤٤١٩٦٠٠٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١١٧

٥٢٢

١١٢

١٠١ سلم

١٠٦٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 حساب التكامل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االثنين 

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٣٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٣٦

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت راشد بن ابراهيم الهزاني٤٤١٩٦٠٠٢٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٣٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٣٧

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت محمد بن سعد العبودي٤٤١٩٦٠٠٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٣٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٣٨

اسم الطالب :رقم الطالب : امل بنت احمد بن مزيد قيسي٤٤١٩٦٠٠٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢١

٣٣٥

٣٢٥

٣٣٠

٣٢٨

١٠٢ سلم

١٢٠٣ عرب

٢٤٠٢ عرب

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

٢١٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 النحو (١)

 علم المعاني (٢)

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 اللسانيات

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 عماد سعد محسن حسن

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 عناق حسين شكري الصباح

 ناديه االمين محمد احمد

الثالثاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٣٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٣٩

اسم الطالب :رقم الطالب : سارة بنت عيسى بن ناصر محمد المجلي٤٤١٩٦٠٠٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٣٢

٣٢٩

٣٤٠

٣٣٠

٣٣٦

٣٢٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢١٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٩٠٢ عرب

٢١٠١ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 البحث اللغوي عند العرب

 مهارات االستماع والمحادثة

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 اللسانيات

 حمد محمد سالم الهزاع

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

الخميس  

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٤٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٤٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ريهام بنت حمد بن نفل الودعاني الدوسري٤٤١٩٦٠٠٣٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٤١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٤١

اسم الطالب :رقم الطالب : الحسناء بنت محمد بن ربيع محمد الحبابي القحطاني٤٤١٩٦٠٠٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٣٣

٣٤٠

٣٣٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٣٣٠٢ عرب

٢١٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 الصرف (٢)

 البحث اللغوي عند العرب

 مهارات االستماع والمحادثة

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االربعاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٤٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٤٢

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت خالد بن بن فراج الشكره الدوسري٤٤١٩٦٠٠٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢٤

١٩٦

١٣٢

١٧٩

٢٤١٠- كيم

١٠٦٠ ريض

٢٢١٠- كيم

١٢٣٠ نجم

 كيمياء عضوية (١)

 حساب التكامل

 كيمياء تحليلة (١)

 مهارات االستماع والمحادثة

 باتعه عامر الجعفري حسين

 منيره سعد زيد التميمى

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٤٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٤٣

اسم الطالب :رقم الطالب : شريفه بنت رباح بن عبدالعزيز الرباح٤٤١٩٦٠٠٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥٥

١٣٨

١٣٩

١٥٨

١٦٢

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٧٣٣ نفس

٢١١٠ فيز

٢٤١٠ فيز

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 علم نفس النمو

 فيزياء البصريات -١

 الديناميكا الحرارية

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

 نوره طاهر يحيى مرير

االربعاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٤٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٤٤

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت ابراهيم بن محمد بن سويلم٤٤١٩٦٠٠٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٤٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٤٥

اسم الطالب :رقم الطالب : مزنه بنت صالح بن بداح السليمان٤٤١٩٦٠٠٤٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٠٠

١١١

١١٣

١١٥

١٥١

١٢١

١٢٥

٢٢٠٤ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

 النحو (٢)

 البحث اللغوي عند العرب

 الصرف (٣)

 علم البيان

 النصوص األدبية (٢)

 النقد العربي القديم

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 نوره حماد ناصر المكاوني

 بتالء ظافر مبارك الدوسري

 غالية محمد عبدالله ال سويلم

 نوال عبدالله الزهراني

 آمنه حسين محمد الرماضنة

 كريمه محمد . كربيه

 آمنه حسين محمد الرماضنة

االحد   

االحد   

االثنين 

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٦-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٤٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٤٦

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت محسن بن الزهيري الشكره الدوسري٤٤١٩٦٠٠٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٨

١٧٧

١٧٩

١٢٣

١١٢

١٠٣ سلم

١٠٥٠ ريض

١٢٣٠ نجم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 حساب التفاضل

 مهارات االستماع والمحادثة

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 احمد سعيد عبدالله العربي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الخميس  

االثنين 

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٤٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٤٧

اسم الطالب :رقم الطالب : أشواق بنت عساف بن بصيص الغيثي الدوسري٤٤١٩٦٠٠٤٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٤٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٤٨

اسم الطالب :رقم الطالب : موضي بنت ثعلى بن سند القريشي٤٤١٩٦٠٠٤٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٥٠

٣٤١

٣٣٧

٣٣٥

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٣٦٠٦ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٢ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 مناهج الدراسة في اللغة و األدب

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 اميره محمد صالح حسين

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٤٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٤٩

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت راشد بن زيد الضفيان٤٤١٩٦٠٠٤٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٥٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٥٠

اسم الطالب :رقم الطالب : عليا بنت محمد بن عبدالله الجريد٤٤١٩٦٠٠٤٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٢٩

٣٤٣

٣٣٣

٣٤٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٥٠٢ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٣ عرب

٣٣٠٢ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النحو (٢)

 علم البيان

 الصرف (٢)

 البحث اللغوي عند العرب

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 حمد محمد سالم الهزاع

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

الثالثاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٥١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٥١

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت محمد بن رسام العمور الدوسري٤٤١٩٦٠٠٤٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٥٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٥٢

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت فالح بن بن سعود العمور الدوسري٤٤١٩٦٠٠٤٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٥٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٥٣

اسم الطالب :رقم الطالب : عهد بنت عبدالله بن ناصر ماضي العامري السبيعي٤٤١٩٦٠٠٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٥٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٥٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ربى بنت سالم بن علي صالح الدوسري الجعيدي٤٤١٩٦٠٠٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٣٢

٣٢٩

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٠

٣٣٦

٣٢٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٩٠٢ عرب

٢١٠١ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 مهارات االستماع والمحادثة

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 اللسانيات

 حمد محمد سالم الهزاع

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االربعاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٥٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٥٥

اسم الطالب :رقم الطالب : هيله بنت مناحي بن عبد الهادي آل عاطف القحطاني٤٤١٩٦٠٠٥٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٥

٢٢

١١

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٢٢٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات الكتابة

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 عناق حسين شكري الصباح

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

السبت   

االثنين 

االربعاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٥٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٥٦

اسم الطالب :رقم الطالب : نهى بنت محمد بن بن زيد بن عوضه٤٤١٩٦٠٠٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٥٥

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٥٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٥٧

اسم الطالب :رقم الطالب : شوق  بشير  محمد الهوساوي٤٤١٩٦٠٠٥٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٥٥

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٥٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٥٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نوير بنت عبدالله بن زيد مبارك القعيضب٤٤١٩٦٠٠٥٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٥٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٥٩

اسم الطالب :رقم الطالب : بدور بنت مسفر بن عباس الدوسري٤٤١٩٦٠٠٥٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٦٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٦٠

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت محمد بن عبدالله جليميد القباني٤٤١٩٦٠٠٦٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٦١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٦١

اسم الطالب :رقم الطالب : غيد بنت غازي بن علي عائض النفيعي العتيبي٤٤١٩٦٠٠٦٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

٢١١٠- كيم

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٦٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٦٢

اسم الطالب :رقم الطالب : شوق بنت غرم الله بن عياض آل ضيف الله الغامدي٤٤١٩٦٠٠٦٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٢٠

١٣٨

١٢٤

١٩٦

١٣٢

٢١١٠- كيم

١٠١ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

١٠٦٠ ريض

٢٢١٠- كيم

 كيمياء غير عضوية (١)

 المهارات اللغوية

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 حساب التكامل

 كيمياء تحليلة (١)

 مي مصطفى أحمد حسن

 نوف راشد حسين العجيري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 منيره سعد زيد التميمى

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٦٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٦٣

اسم الطالب :رقم الطالب : عبير بنت عبدالله بن علي الجميعه٤٤١٩٦٠٠٦٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٦٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٦٤

اسم الطالب :رقم الطالب : شوق بنت عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله المهنا٤٤١٩٦٠٠٦٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٦

٢١٧

١٢٣

١٨٧

١٠١ سلم

١٠٦٠ ريض

٢٠١ ادر

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 حساب التكامل

 مقدمة في األعمال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 منيره سعد زيد التميمى

 اروى عبدالله احمد االفندي

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االثنين 

الثالثاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٦٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٦٥

اسم الطالب :رقم الطالب : جواهر بنت محمدبن بن عبدالعزيز محمد الودعاني الدوسري٤٤١٩٦٠٠٦٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٢٩

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٢)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٦٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٦٦

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت عمر بن محمد العبودي٤٤١٩٦٠٠٧٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٦٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٦٧

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان بنت صالح بن بن عبدالرحمن آل مدهش الغامدي٤٤١٩٦٠٠٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٦٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٦٨

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت بنت مساعد بن بن علي حسين٤٤١٩٦٠٠٧٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٦٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٦٩

اسم الطالب :رقم الطالب : أمل بنت ابراهيم بن عبدالرحمن آل عثمان التميمي٤٤١٩٦٠٠٧٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٧٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٧٠

اسم الطالب :رقم الطالب : حمساء بنت محمد بن عيد الحقباني٤٤١٩٦٠٠٧٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٥٥

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٧١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٧١

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالله بن ناصر عبدالرحمن المطري٤٤١٩٦٠٠٧٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٤١٤

٤١٠

٤٠٣

٤١١

٤١٥

٤١٦

١١٠١ سلم

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

٢٤٠٣ سلم

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

٢٢٠٥ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 فقه العبادات (٢)

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 حديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 

 

الثالثاء

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

السبت   

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٧٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٧٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت عبدالله بن عبدالرحمن الشيباني العتيبي٤٤١٩٦٠٠٧٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٣٨

٦٦

٦٠

٦١

٦٧

٢٤٣٠ نجم

١٠٢ سلم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 االسالم وبناء المجتمع

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٧٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٧٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت سعود بن ابراهيم آل خريف٤٤١٩٦٠٠٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٧٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٧٤

اسم الطالب :رقم الطالب : دالل بنت متعب بن عبدالعزيز الزعاقي٤٤١٩٦٠٠٨٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤١

٣٢٩

٣٣٩

٣٣٠

٣٤٠

٣٣٦

٣٢٨

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٣٠٣ عرب

١٢٣٠ نجم

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٢)

 الصرف (٣)

 مهارات االستماع والمحادثة

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 اللسانيات

 حصه محمد عبدالله العيدي

 ناديه االمين محمد احمد

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 عناق حسين شكري الصباح

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االربعاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٧٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٧٥

اسم الطالب :رقم الطالب : أميرة  بنت ناصر بن محمد ال عجالن القريني٤٤١٩٦٠٠٨٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٧٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٧٦

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت عبدالرحمن بن عبدالله الجميل التميمي٤٤١٩٦٠٠٨٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٧٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٧٧

اسم الطالب :رقم الطالب : أفنان بنت ابراهيم بن زيد آل حسن الفواز٤٤١٩٦٠٠٨٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٧٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٧٨

اسم الطالب :رقم الطالب : حنان بنت خالد بن زيد المشاري التميمي٤٤١٩٦٠٠٩٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٠

٦١

٤٥

٦٨

٢٤٣٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

 المحادثة

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 الترجمة

 الفت رشيد عبد البهات

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 علي محمد علي االسمر

 سحر تركي محمد الخثالن

 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االربعاء

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٧٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٧٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ريداء بنت عبدالعزيز بن ابراهيم آل داود٤٤١٩٦٠٠٩٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٤٩

١٨٣

١٧٧

٢١٧

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٤ سلم

١١٠١ عال

١٠٥٠ ريض

٢٠١ ادر

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 اساسيات الحاسب

 حساب التفاضل

 مقدمة في األعمال

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 امل جاسر ماضي الماضي

 احمد سعيد عبدالله العربي

 اروى عبدالله احمد االفندي

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الخميس  

االثنين 

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٨٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٨٠

اسم الطالب :رقم الطالب : سمر بنت محمد بن ناصربن محمد السعيدي٤٤١٩٦٠٠٩٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٨١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٨١

اسم الطالب :رقم الطالب : افنان بنت بنت زاهر بن بن عمر آل دريب البارقي٤٤١٩٦٠٠٩٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٨٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٨٢

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف بنت صالح بن ابراهيم بن غانم ال طالب٤٤١٩٦٠٠٩٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٨٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٨٣

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت صالح بن عجاج الشمالني العنزي٤٤١٩٦٠١٠٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٨٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٨٤

اسم الطالب :رقم الطالب : سارا بنت رواف بن عوض السبيعي العنزي٤٤١٩٦٠١٠٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٧٧

١٩٤

١٢٣

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٥٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التفاضل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 احمد سعيد عبدالله العربي

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٨٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٨٥

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت محمد بن مرضي آل مرضي٤٤١٩٦٠١٠٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٦

٦٠

٦١

٥٨

٦٨

٦٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٨٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٨٦

اسم الطالب :رقم الطالب : دماث بنت غريب بن بن سيف الشكره الدوسري٤٤١٩٦٠١١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٨٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٨٧

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت عبدالرحمن بن محمد المطردي العنزي٤٤١٩٦٠١١٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٥٥

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٥٨

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢١١٠ فيز

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 فيزياء البصريات -١

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٨٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٨٨

اسم الطالب :رقم الطالب : ماجده بنت حمدان بن مشعان المطرفي٤٤١٩٦٠١١٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٥٥

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٥٨

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢١١٠ فيز

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 فيزياء البصريات -١

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٨٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٨٩

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان بنت بنت سعد بن بن عبدالله الضفيان٤٤١٩٦٠١١٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٩٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٩٠

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت زيد بن ابراهيم الرويغ٤٤١٩٦٠١١٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٤٩

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٤ سلم

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٩١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٩١

اسم الطالب :رقم الطالب : النايفه بنت سعد بن بن عبدالله المصارير الدوسري٤٤١٩٦٠١١٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٣٠

٤٣٧

٥٠٨

٤١٩

٤٤١

٤٠٦

٤٠٤

٤٠٥

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

٣٦٠٢ سلم

١٤٠٠ تقن

٢١١٠ سلم

٣٣٠٩ سلم

٢٤١٢ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٥ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 الدعوة واالحتساب

 مهارات الحاسب اآللي

 التفسير التحليلي (٢)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 أصول الفقه (٢)

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 وفاء حمزه فضل مضوي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٩٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٩٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت على بن راشد آل عبدالله  التميمي٤٤١٩٦٠١١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٩٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٩٣

اسم الطالب :رقم الطالب : أميره بنت فهد بن سعد بداح جوخه العجمي٤٤١٩٦٠١١٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٦

٦٠

٦١

٦٨

٦٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٩٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٩٤

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت بتال بن عايش بتال النتيفات٤٤١٩٦٠١١٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

١١٧

٥٢٢

١٨٧

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٦٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 حساب التكامل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٩٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٩٥

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت محمد بن عبدالله الحسن٤٤١٩٦٠١٢٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٣٠

٣٨٨

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٢٣٠٨ سلم

١٠١ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 المهارات اللغوية

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٩٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٩٦

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود بنت عايض بن محمد المصارير الدوسري٤٤١٩٦٠١٢٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٩٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٩٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت غانم بن ناصر بداح آل بريك٤٤١٩٦٠١٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٢٨

٤٠٣

٤٢٤

٤٢٩

٤٢٢

٤٠٤

٤٢٣

٤٣٢

٢١٠٧ سلم

٢٤٠٣ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢٤٠٥ سلم

٢١٠٩ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

 علوم القرآن (٢)

 فقه العبادات (٢)

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 فقه العبادات (٤)

 التفسير التحليلي (١)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 دانة موفي ناصر الدوسري

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٩٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٩٨

اسم الطالب :رقم الطالب : دانه بنت محمد بن عبدالله فهد آل رقيب التميمي٤٤١٩٦٠١٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٦

٦٠

٦١

٦٨

٦٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٧٩٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٧٩٩

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت بنت عبدالله بن بن سلمان ال مسلم٤٤١٩٦٠١٢٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٠٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٠٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت محمد بن فالح آل بريك٤٤١٩٦٠١٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٥٥

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٠١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٠١

اسم الطالب :رقم الطالب : ربى بنت حسن بن محمد حسن الفواز٤٤١٩٦٠١٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٠٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٠٢

اسم الطالب :رقم الطالب : البندري بنت فهد بن مفلح الشكري الدوسري٤٤١٩٦٠١٣١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٨

١٧٧

١٢٣

١١٢

١٠٣ سلم

١٠٥٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 حساب التفاضل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 احمد سعيد عبدالله العربي

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الخميس  

االثنين 

السبت   

االحد   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٠٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٠٣

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت بنت خالد بن بن عبدالله آل حيان٤٤١٩٦٠١٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٠٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٠٤

اسم الطالب :رقم الطالب : وفاء بنت بنت ابراهيم بن بن عبد الرحمن المعدي٤٤١٩٦٠١٣٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٠٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٠٥

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان بنت حمد بن ناصر العليوه٤٤١٩٦٠١٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٠٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٠٦

اسم الطالب :رقم الطالب : حنين بنت ناصر بن عبدالله الهديان٤٤١٩٦٠١٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٥٥

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٠٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٠٧

اسم الطالب :رقم الطالب : أنفال بنت مسفر بن محمد الشكره٤٤١٩٦٠١٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٠٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٠٨

اسم الطالب :رقم الطالب : عائشه بنت خالد بن عبدالرحمن المبخوت٤٤١٩٦٠١٤٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٠٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٠٩

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت غانم بن صالح سواء٤٤١٩٦٠١٤٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

٢١١٠- كيم

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨١٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨١٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ندى بنت بنت عبد الله بن بن محمد العون٤٤١٩٦٠١٤٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨١١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨١١

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت موسى بن عبدالرحمن آل فواز التميمي٤٤١٩٦٠١٤٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٦

٦٠

٦١

٥٨

٦٨

٦٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨١٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨١٢

اسم الطالب :رقم الطالب : الجوهره بنت سعيد بن عبدالله المقابلة الدوسري٤٤١٩٦٠١٤٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٤٨

٤٥

٤١

٤٤

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨١٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨١٣

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت سلطان بن ناصر الحسنى العنزي٤٤١٩٦٠١٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٦

٦٠

٦١

٥٨

٦٨

٦٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨١٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨١٤

اسم الطالب :رقم الطالب : منار بنت عبدالله بن سعود آل طالب٤٤١٩٦٠١٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨١٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨١٥

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت محمد بن بن فهيد آل شرفان٤٤١٩٦٠١٥٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨١٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨١٦

اسم الطالب :رقم الطالب : مشاعل بنت مسفر بن عبدالله العاطفي القحطاني٤٤١٩٦٠١٥٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨١٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨١٧

اسم الطالب :رقم الطالب : نورة بنت مطلق بن عبدالله القباني٤٤١٩٦٠١٥٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨١٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨١٨

اسم الطالب :رقم الطالب : هاجر بنت محمد بن عبدالعزيز بن حنيظل القريني٤٤١٩٦٠١٥٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٣٨

٦٦

٦٠

٦١

٥٨

٦٧

٢٤٣٠ نجم

١٠٢ سلم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 االسالم وبناء المجتمع

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨١٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨١٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ديمه بنت بنت عمر بن بن محمد الخريف٤٤١٩٦٠١٥٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٢٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٢٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت عطيه بن صالح الدياني الزهراني٤٤١٩٦٠١٥٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٥٥

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٢١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٢١

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت خالد بن محمد الحديبي٤٤١٩٦٠١٥٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٢٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٢٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت عبدالعزيز بن حمد علي آل عيدان٤٤١٩٦٠١٦١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٦

٦٠

٦١

٥٨

٦٨

٦٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٢٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٢٣

اسم الطالب :رقم الطالب : لمى بنت بنت علي بن بن محمد العقيلي٤٤١٩٦٠١٦٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٢٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٢٤

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان بنت بنت عبيد بن بن عبد الله بن صليح٤٤١٩٦٠١٦٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٢٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٢٥

اسم الطالب :رقم الطالب : حصه بنت محمد بن بن سلمان الشقراوي٤٤١٩٦٠١٦٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٢٩

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٤

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٥٠١ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النحو (٢)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 الشعر العربي القديم (١)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٢٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٢٦

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت عبدالعزيز بن حمد آل هالل٤٤١٩٦٠١٦٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٢٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٢٧

اسم الطالب :رقم الطالب : رهاف بنت عبدالله بن عبدالعزيز الحنيظل القريني٤٤١٩٦٠١٦٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٢٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٢٨

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت محمد بن ناصر آل دواس٤٤١٩٦٠١٦٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٢٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٢٩

اسم الطالب :رقم الطالب : شروق بنت عبدالله بن ابراهيم آل عون التميمي٤٤١٩٦٠١٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٣

٦٦

٦٠

٦٨

٣٩

٦٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٢٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 سحر تركي محمد الخثالن

 الفت رشيد عبد البهات

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٣٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٣٠

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت محمد بن عبدالرحمن آل عاطف القحطاني٤٤١٩٦٠١٧٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٣١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٣١

اسم الطالب :رقم الطالب : اريام بنت فرحان بن عويد عشوي السلقاوي العنزي٤٤١٩٦٠١٧٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٣٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٣٢

اسم الطالب :رقم الطالب : حصه بنت بنت مساعد بن بن علي حسين٤٤١٩٦٠١٧٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٣٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٣٣

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت بنت زيد بن بن ابراهيم العيسى٤٤١٩٦٠١٧٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٣٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٣٤

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت بنت عبيد بن بن عبد الله بن صليح٤٤١٩٦٠١٧٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٣٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٣٥

اسم الطالب :رقم الطالب : أروى بنت بنت زيد بن بن عبد الله آل معدي٤٤١٩٦٠١٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٢٨

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤١٢

٣١٠٣ سلم

٢١٠٧ سلم

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٤٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 علوم القرآن (٢)

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 فقه العبادات (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٣٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٣٦

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت ناصر بن يحيى عسيري٤٤١٩٦٠١٧٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٥٥

١٣٨

١٢٤

١٣٢

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٣٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٣٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ديمه بنت عبدالله بن مشعل جهيم العياشي العنزي٤٤١٩٦٠١٨٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

٢١١٠- كيم

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٣٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٣٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان بنت منصور بن فالح الدرامي العجمي٤٤١٩٦٠١٨١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٣٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٣٩

اسم الطالب :رقم الطالب : هبه بنت فهد بن مسعود آل مهدي القحطاني٤٤١٩٦٠١٨٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٤٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٤٠

اسم الطالب :رقم الطالب : اشواق بنت علي بن خضر جلهمي المالكي٤٤١٩٦٠١٨٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٠٤٠

٩٠

١٠٤٠

١٣٠

٢١٥٢

٢٠٣٠

٢٠١ ادر

١٠٣ عرب

٢٣٠١ عال

١١١١ عال

٢١٢١ نال

٢٣٢١ عال

 مقدمة في األعمال

 التحرير العربي

 برمجة الحاسب ٢

 الرياضيات المتقطعة

 اساسيات نظم المعلومات

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 هيفاء سلمان غالب الحربي

 قمراء هذال شبيب العصيمي

 مها محمد عبدالله المجلي

 نوره علي عبدالرحمن العسيم

 سمر عثمان صالح القحطانى

 جابين نزير . حسين

السبت   

االحد   

االحد   

االثنين 

االثنين 

االربعاء

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٦-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٣:٣٠ - ٠٥:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٤١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٤١

اسم الطالب :رقم الطالب : لطيفه بنت عبدالعزيز بن محمد الهذيلي٤٤١٩٦٠١٨٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٤٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٤٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رناد بنت ابراهيم بن بن محمد المسلم التميمي٤٤١٩٦٠١٨٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٤٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٤٣

اسم الطالب :رقم الطالب : رنا بنت ناصر بن سعد السالمه٤٤١٩٦٠١٨٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤١٠

٤٣٠

٤٠٣

٤٢٤

٤٣٣

٤٢٢

٤٠٦

٤٠٥

٣١٠٣ سلم

٢١٠٧ سلم

٢٣٠٨ سلم

٢٤٠٣ سلم

١٠٣ عرب

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

٢٤١٢ سلم

٢٢٠٥ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 علوم القرآن (٢)

 الملل والنحل

 فقه العبادات (٢)

 التحرير العربي

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 أصول الفقه (٢)

 حديث (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ندى محمد سعود التميمي

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 

الثالثاء

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

االحد   

الثالثاء

الثالثاء

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٤٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٤٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ندى بنت مشبب بن صالح الجابري القحطاني٤٤١٩٦٠١٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٨

٢١٣

٢١٧

٢١١

١٨٧

١٠٣ عرب

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

١٠١٠ فيز

 التحرير العربي

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

(I) فيزياء عامة 

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

االربعاء

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٤٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٤٥

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت علي بن حمود القباني السهلي٤٤١٩٦٠١٩٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

١٥٨

٢١١٠- كيم

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢١١٠ فيز

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 فيزياء البصريات -١

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٤٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٤٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت جابر بن عيد المصارير الدوسري٤٤١٩٦٠١٩٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٤٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٤٧

اسم الطالب :رقم الطالب : هيفاء بنت عايض بن مريط آل بريك٤٤١٩٦٠١٩٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٤٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٤٨

اسم الطالب :رقم الطالب : أمل بنت عبد العزيز بن محمد عبدالله البخيت٤٤١٩٦٠١٩٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

١٥٨

٢١١٠- كيم

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢١١٠ فيز

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 فيزياء البصريات -١

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٤٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٤٩

اسم الطالب :رقم الطالب : أسماء بنت سعود بن ابراهيم آل موسى٤٤١٩٦٠١٩٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٥٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٥٠

اسم الطالب :رقم الطالب : نورة بنت بنت عبد الله بن بن محمد بن عون التميمي٤٤١٩٦٠٢٠٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٥١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٥١

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان بنت محمد بن فراج ال فراج٤٤١٩٦٠٢٠١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٥٥

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٥٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٥٢

اسم الطالب :رقم الطالب : جواهر بنت سعيد بن عبدالهادي الشكره٤٤١٩٦٠٢٠٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٥٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٥٣

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت شامي بن محمد الشقيبي العمري٤٤١٩٦٠٢٠٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٥٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٥٤

اسم الطالب :رقم الطالب : أمل بنت ابراهيم بن بن محمد بن الجميل٤٤١٩٦٠٢٠٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٥٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٥٥

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت حسن بن عبدالمحسن الخنفري القحطاني٤٤١٩٦٠٢٠٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٤٨

٤٥

٤١

٤٤

٤٦

٤٧

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٥٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٥٦

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت زيد بن عبد الله ابراهيم بن خطاف٤٤١٩٦٠٢٠٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٥٥

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٥٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٥٧

اسم الطالب :رقم الطالب : وضحى بنت ناصر بن مبارك آل بريك٤٤١٩٦٠٢٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٤٣٠

٥٠٨

٤٣٣

٣٨٦

٤١٦

٤٣١

١١٠١ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٤٠٠ تقن

٢١١٠ سلم

١٢٢٠ نجم

٢٢٠٥ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 الملل والنحل

 مهارات الحاسب اآللي

 التفسير التحليلي (٢)

 مهارات الكتابة

 حديث (٢)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 ندى محمد سعود التميمي

 وفاء حمزه فضل مضوي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٥٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٥٨

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت متعب بن محمد المتعب٤٤١٩٦٠٢٠٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

١٥٨

٢١١٠- كيم

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢١١٠ فيز

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 فيزياء البصريات -١

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٥٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٥٩

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت بنت سعد بن بن علي آل هزاع٤٤١٩٦٠٢١٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٦٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٦٠

اسم الطالب :رقم الطالب : اماني بنت ابراهيم بن علي الحبر٤٤١٩٦٠٢١٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٦١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٦١

اسم الطالب :رقم الطالب : ليان بنت علي بن سعد بن طالب٤٤١٩٦٠٢١٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٦٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٦٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت عبدالعزيز بن محمد الوبران٤٤١٩٦٠٢١٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

١٥٨

٢١١٠- كيم

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢١١٠ فيز

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 فيزياء البصريات -١

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٦٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٦٣

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت بنت عبدالله بن بن زيد الضفيان٤٤١٩٦٠٢١٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٦٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٦٤

اسم الطالب :رقم الطالب : هاجر بنت محمد بن عبدالرحمن المعدي٤٤١٩٦٠٢١٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٦٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٦٥

اسم الطالب :رقم الطالب : أميره بنت بداح بن بن مهدي الزقروط ال بريك٤٤١٩٦٠٢١٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٣٠

١٣٨

١٢٤

١٩٦

١٣٢

١٠١ سلم

٢١١٠- كيم

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

١٠٦٠ ريض

٢٢١٠- كيم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 حساب التكامل

 كيمياء تحليلة (١)

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 منيره سعد زيد التميمى

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٦٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٦٦

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت عبدالله بن سلطان السحيمي القحطاني٤٤١٩٦٠٢٢٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٦٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٦٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت محمد بن ذيب الشكره٤٤١٩٦٠٢٢٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٦٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٦٨

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت عتيق بن ابراهيم الطليان٤٤١٩٦٠٢٢٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٦٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٦٩

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت رشيد بن محمد ابورشيد٤٤١٩٦٠٢٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

١٥٨

٢١١٠- كيم

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢١١٠ فيز

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 فيزياء البصريات -١

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٧٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٧٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ريمه بنت فراج بن محمد آل بريك٤٤١٩٦٠٢٢٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٧١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٧١

اسم الطالب :رقم الطالب : رنا بنت مسفر بن عبدالرحمن آل مريسه الدوسري٤٤١٩٦٠٢٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٧٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٧٢

اسم الطالب :رقم الطالب : سعيده بنت يحي بن ابن محمد ابن ردان الريثي النجادي٤٤١٩٦٠٢٣١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٤٣٩

٣٨١

٣٨٣

٤٤١

٤٤٠

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

٣٤١٤ سلم

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

٣٣٠٩ سلم

٣٤٠٨ سلم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 القواعد الفقهية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 المذاهب والتيارات المعاصرة

 فقه األسرة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 سعد محمد عبدالعزيز التميمي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

االحد   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٧٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٧٣

اسم الطالب :رقم الطالب : وفاء بنت علي بن سيف آل داوود٤٤١٩٦٠٢٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٧٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٧٤

اسم الطالب :رقم الطالب : لولوه بنت فهد بن عبدالعزيز ال مسعود٤٤١٩٦٠٢٣٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٧٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٧٥

اسم الطالب :رقم الطالب : أزهار بنت علي بن ابراهيم الحريدي التميمي٤٤١٩٦٠٢٣٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٧٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٧٦

اسم الطالب :رقم الطالب : بدوربنت بنت عبدالله بن حسين محمد آل حسين التميمي٤٤١٩٦٠٢٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٧٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٧٧

اسم الطالب :رقم الطالب : مشاعل بنت مناحي بن محسن ال مسيمع القحطاني٤٤١٩٦٠٢٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٤

٤١٠

٤٣٠

٣٨٨

٤٣٣

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٠١ عرب

٢١١٠ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 الملل والنحل

 المهارات اللغوية

 التفسير التحليلي (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ندى محمد سعود التميمي

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

االحد   

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٧٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٧٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رنيم بنت عبدالله بن سعد الحوطي٤٤١٩٦٠٢٣٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٧٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٧٩

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت موسى بن ابراهيم الحريدي التميمي٤٤١٩٦٠٢٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٨٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٨٠

اسم الطالب :رقم الطالب : شماء بنت عبدالله بن بن محمد سعد الراشد٤٤١٩٦٠٢٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٦٠

٣٨١

٣٨٣

٤٣٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠٣ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

٣٧٠١ سلم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 التحرير العربي

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مناهج البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٨١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٨١

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت بنت محمد بن بن سعد بن خريف٤٤١٩٦٠٢٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٨٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٨٢

اسم الطالب :رقم الطالب : كوثر بنت عبدالله بن علي ابو ضرس ال عثمان٤٤١٩٦٠٢٤٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٨٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٨٣

اسم الطالب :رقم الطالب : أسماء بنت أحمد بن محمد أحمد آل حسين٤٤١٩٦٠٢٤٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٨٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٨٤

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت بنت زيد بن بن علي الضفيان٤٤١٩٦٠٢٤٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٨٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٨٥

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان بنت سالمه بن بن نصر آل طالب٤٤١٩٦٠٢٤٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٨٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٨٦

اسم الطالب :رقم الطالب : هند بنت بنت راشد بن بن سلمان المشاري التميمي٤٤١٩٦٠٢٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

٢١٧

١٩٣

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

٢٠١ ادر

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مقدمة في األعمال

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 اروى عبدالله احمد االفندي

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٨٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٨٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت مبارك بن ابراهيم مبارك الحميدان٤٤١٩٦٠٢٥٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٨٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٨٨

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان بنت بنت عبد العزيز بن بن محمد آل معدي٤٤١٩٦٠٢٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٨٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٨٩

اسم الطالب :رقم الطالب : سميه بنت عبيد بن سلطان العبيد٤٤١٩٦٠٢٥٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٢١٨

١٩٩

٢٠٣

٢٠١

٢٠٦

١٠٢ سلم

١٠٣ عرب

١١١١ عال

١٣٠١ عال

٢٢٢٠ ريض

١١١١ هال

 االسالم وبناء المجتمع

 التحرير العربي

 الرياضيات المتقطعة

 برمجة الحاسب ١

 الجبر الخطي لطالب الحاسب

 التصميم المنطقي

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 عواطف محمد علي الصديق

 هبة الله احمد محمد الويشي

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٩٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٩٠

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت بنت محمد بن بن راشد آل خريف٤٤١٩٦٠٢٥٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٣٢

٤٣١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٩١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٩١

اسم الطالب :رقم الطالب : عهود بنت عيد بن زيد علي العيد٤٤١٩٦٠٢٥٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٩٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٩٢

اسم الطالب :رقم الطالب : سلمى بنت محمد بن أحمد محمد ال حسين التميمي٤٤١٩٦٠٢٦٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٩٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٩٣

اسم الطالب :رقم الطالب : رحاب بنت حسن بن خالد الشكره٤٤١٩٦٠٢٦٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٩٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٩٤

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت علي بن ابراهيم سعد السران٤٤١٩٦٠٢٦٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٩٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٩٥

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت عبدالله بن مبارك آل بريك٤٤١٩٦٠٢٦٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠١

٤٣٠

٥٠٨

٤٣٣

٤٢٢

٤٣٢

٤٣١

٢١٠١ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٤٠٠ تقن

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 الملل والنحل

 مهارات الحاسب اآللي

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 وفاء حمزه فضل مضوي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٩٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٩٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت بنت ابراهيم بن بن شباب الحيسوني الحربي٤٤١٩٦٠٢٦٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨

٤٥

٤١

٤٤

٤٦

٤٧

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٩٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٩٧

اسم الطالب :رقم الطالب : لينا بنت علي بن راشد آل مشاري التميمي٤٤١٩٦٠٢٦٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٩٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٩٨

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان بنت بنت محمد بن بن عبدالله بن عسكر٤٤١٩٦٠٢٧٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٣٠

٥٠٨

٤٣٣

٤٠٦

٤٢٢

٤٢٣

٤٠٥

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٤٠٠ تقن

٢١١٠ سلم

٢٤١٢ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٥ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 مهارات الحاسب اآللي

 التفسير التحليلي (٢)

 أصول الفقه (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 وفاء حمزه فضل مضوي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 فايزة سالم عطوة الحولي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٨٩٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٨٩٩

اسم الطالب :رقم الطالب : رنيم بنت ابراهيم بن راشد بن طلحه٤٤١٩٦٠٢٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٠٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٠٠

اسم الطالب :رقم الطالب : فتون بنت سعد بن سالم بن مهيدي٤٤١٩٦٠٢٧٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٠١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٠١

اسم الطالب :رقم الطالب : غيداء بنت بنت عبد العزيز بن بن غنام المعدي٤٤١٩٦٠٢٧٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤٢٨

٤٠٣

٤٢٤

٤٢٧

٤٣٣

٤٢٢

٤٠٦

٤٠٥

٣١٠٣ سلم

٢١٠٧ سلم

٢٤٠٣ سلم

١٠٣ عرب

٢٤٠٤ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

٢٤١٢ سلم

٢٢٠٥ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 علوم القرآن (٢)

 فقه العبادات (٢)

 التحرير العربي

 فقه العبادات (٣)

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 أصول الفقه (٢)

 حديث (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

االحد   

االحد   

الثالثاء

الثالثاء

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٠٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٠٢

اسم الطالب :رقم الطالب : مشاعل بنت سعد بن محمد الكثيري٤٤١٩٦٠٢٧٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٠٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٠٣

اسم الطالب :رقم الطالب : هيفاء بنت عبدالعزيز بن بن زيد بن عميره التميمي٤٤١٩٦٠٢٧٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٣٨

١٢٤

١٩٦

١٣٢

١٥٨

٢١١٠- كيم

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

١٠٦٠ ريض

٢٢١٠- كيم

٢١١٠ فيز

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 حساب التكامل

 كيمياء تحليلة (١)

 فيزياء البصريات -١

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 منيره سعد زيد التميمى

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٠٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٠٤

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت ناصر بن غريب مبارك الشكره الدوسري٤٤١٩٦٠٢٧٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٠٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٠٥

اسم الطالب :رقم الطالب : سديم بنت بنت روكان بن بن قحيص بن نهيد العجمي٤٤١٩٦٠٢٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٠٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٠٦

اسم الطالب :رقم الطالب : أبرار بنت صويلح بن مصلح العضيله المطيري٤٤١٩٦٠٢٨٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٠٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٠٧

اسم الطالب :رقم الطالب : جنا بنت عبدالله بن سعد الداود٤٤١٩٦٠٢٨٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٠٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٠٨

اسم الطالب :رقم الطالب : مشاعر بنت عبدالله بن راشد آل سليمان٤٤١٩٦٠٢٨٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٠

٤٠٣

٤٣٠

٤٢٤

٤٢٢

٤٠٤

٤٢٣

٤١٦

٢١٠٧ سلم

٢٤٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٤٠٥ سلم

٢١٠٩ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٥ سلم

 علوم القرآن (٢)

 فقه العبادات (٢)

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 فقه العبادات (٤)

 التفسير التحليلي (١)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٢)

 دانة موفي ناصر الدوسري

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 اسالم فرح الخليفه سليمان

الثالثاء

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٠٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٠٩

اسم الطالب :رقم الطالب : غدير بنت بنت حمود بن بن محمد آل عاطف القحطاني٤٤١٩٦٠٢٨٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩١٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩١٠

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت محمد بن بن قنفذ آل سعد القحطاني٤٤١٩٦٠٢٨٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٣٨

١٢٤

١٩٦

١٣٢

١٥٨

٢١١٠- كيم

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

١٠٦٠ ريض

٢٢١٠- كيم

٢١١٠ فيز

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 حساب التكامل

 كيمياء تحليلة (١)

 فيزياء البصريات -١

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 منيره سعد زيد التميمى

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩١١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩١١

اسم الطالب :رقم الطالب : جنى بنت عبد الله بن سعد آل عون٤٤١٩٦٠٢٨٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩١٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩١٢

اسم الطالب :رقم الطالب : سميه بنت عبد الرحمن بن عبد الله آل عوين٤٤١٩٦٠٢٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩١٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩١٣

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت سعد بن محمد بن عيد٤٤١٩٦٠٢٩٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨

٤٥

٤١

٤٤

٤٦

٤٧

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩١٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩١٤

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت مرشد بن ابرهيم الرفيعه٤٤١٩٦٠٢٩٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

١٥٨

٢١١٠- كيم

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

٢١١٠ فيز

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 فيزياء البصريات -١

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩١٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩١٥

اسم الطالب :رقم الطالب : عبير بنت سعود بن عبدالعزيز بن ضويان٤٤١٩٦٠٢٩٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩١٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩١٦

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت عبدالرحمن بن علي العنزان٤٤١٩٦٠٢٩٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩١٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩١٧

اسم الطالب :رقم الطالب : سلمى بنت بنت عبد الله بن بن مبارك الضفيان٤٤١٩٦٠٣٠٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩١٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩١٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان بنت عبدالله بن عبدالرحمن السرحان٤٤١٩٦٠٣٠٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤٣٣

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩١٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩١٩

اسم الطالب :رقم الطالب : الجوهره بنت ناصربن بن ابراهيم الضفيان٤٤١٩٦٠٣٠٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٢٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٢٠

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت علي بن موسى علي الرزيقي٤٤١٩٦٠٣٠٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٢١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٢١

اسم الطالب :رقم الطالب : شوق بنت بنت سعد بن بن ابراهيم الصليح٤٤١٩٦٠٣٠٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٢٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٢٢

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عايض بن خزام آل سعد القحطاني٤٤١٩٦٠٣٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٢٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٢٣

اسم الطالب :رقم الطالب : رنيم بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الدوك٤٤١٩٦٠٣٠٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٣٨

١٢٤

١٩٦

١٣٢

٢١١٠- كيم

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

١٠٦٠ ريض

٢٢١٠- كيم

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 حساب التكامل

 كيمياء تحليلة (١)

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 منيره سعد زيد التميمى

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٢٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٢٤

اسم الطالب :رقم الطالب : الجازي بنت فيصل بن بتال الحمالين الدوسري٤٤١٩٦٠٣١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٢٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٢٥

اسم الطالب :رقم الطالب : موضي بنت فيصل بن هالل الشيباني العتيبي٤٤١٩٦٠٣١٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٢٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٢٦

اسم الطالب :رقم الطالب : أقدار بنت سعد بن سعيد الكودي الشهراني٤٤١٩٦٠٣١٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٢٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٢٧

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت مسفر بن محمد سعيد ال خميسه٤٤١٩٦٠٣١٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٢٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٢٨

اسم الطالب :رقم الطالب : عبير بنت مرزوق بن محمد مفلح الخضران الدوسري٤٤١٩٦٠٣١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٨

١١٧

١٢٣

١١٢

١٠٣ سلم

١٠٦٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 حساب التكامل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الخميس  

االثنين 

السبت   

االحد   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٢٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٢٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت رشيد بن مهناء رشيد الشايقي٤٤١٩٦٠٣١٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٤١٠

٤٠٣

٣٨٨

٤١١

٣٨٩

٤١٦

٤٣٥

١١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

٢٤٠٣ سلم

١٠١ عرب

٢٤٠٤ سلم

١٤١١ سلم

٢٢٠٥ سلم

٣٢١٠ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 علوم القرآن (٢)

 فقه العبادات (٢)

 المهارات اللغوية

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (١)

 حديث (٢)

 تخريج الحديث النبوي

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 دانة موفي ناصر الدوسري

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 

الثالثاء

الثالثاء

االربعاء

االحد   

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٣٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٣٠

اسم الطالب :رقم الطالب : أسماء بنت عبدالله بن سعود التميمي٤٤١٩٦٠٣٢٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٣١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٣١

اسم الطالب :رقم الطالب : بدور بنت سعود بن زيد القريان٤٤١٩٦٠٣٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٣٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٣٢

اسم الطالب :رقم الطالب : غالء بنت عساف بن غدفان الغييثي الدوسري٤٤١٩٦٠٣٢٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٨

١٧٧

١٢٣

١١٢

١٠٣ سلم

١٠٥٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 حساب التفاضل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 احمد سعيد عبدالله العربي

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الخميس  

االثنين 

السبت   

االحد   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٣٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٣٣

اسم الطالب :رقم الطالب : شوق بنت حسن بن محمد آل حنشان الراشدي٤٤١٩٦٠٣٢٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢١

٣٣٥

٣٣٩

٣٣٠

٣٤٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

٢٤٠٢ عرب

٢٣٠٣ عرب

١٢٣٠ نجم

٢١٠٢ عرب

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (١)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٣)

 مهارات االستماع والمحادثة

 البحث اللغوي عند العرب

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 عناق حسين شكري الصباح

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٣٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٣٤

اسم الطالب :رقم الطالب : غيداء بنت عبدالله بن صالح محسن المحسن٤٤١٩٦٠٣٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥٥

١٣٨

١١٧

١٢٣

١١٢

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

١٠٦٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 حساب التكامل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

االربعاء

الخميس  

االثنين 

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٣٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٣٥

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم بنت محمد بن صالح الزمام آل موسى٤٤١٩٦٠٣٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣

٤٠

٣٩

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٣٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٣٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت عبد الله بن عبد العزيز آل فواز التميمي٤٤١٩٦٠٣٢٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٣٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٣٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت عبدالله بن حمد بن دهيش٤٤١٩٦٠٣٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٣٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٣٨

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل هالل٤٤١٩٦٠٣٣١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٣٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٣٩

اسم الطالب :رقم الطالب : دالل بنت سعد بن محمد السهلي٤٤١٩٦٠٣٣٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٦٩

١٧٩

١١٢

١٠١ سلم

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ساره محمد صالح محمد نور

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٤٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٤٠

اسم الطالب :رقم الطالب : سعدى بنت شبيب بن ضيف الله شبيب العامري السبيعي٤٤١٩٦٠٣٣٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٣

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٣٣٠٢ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٢)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٤١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٤١

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت عبدالرحمن بن فهد الفهادي٤٤١٩٦٠٣٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

٣١٩

٢٤٩

١٢٤

١٧٧

١١٩

١٥٨

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

١٠٤ سلم

٢٤١٠- كيم

١٠٥٠ ريض

١٤٠٠ علم

٢١١٠ فيز

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 حساب التفاضل

 مهارات االتصال

 فيزياء البصريات -١

 مي مصطفى أحمد حسن

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 باتعه عامر الجعفري حسين

 احمد سعيد عبدالله العربي

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٤٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٤٢

اسم الطالب :رقم الطالب : عائشه بنت صالح بن محمد ابراهيم السحيباني٤٤١٩٦٠٣٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٨

١٧٧

١٢٣

١١٢

١٠٣ سلم

١٠٥٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 حساب التفاضل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 احمد سعيد عبدالله العربي

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الخميس  

االثنين 

السبت   

االحد   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٤٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٤٣

اسم الطالب :رقم الطالب : غدير بنت جابر بن هديان آل بريك٤٤١٩٦٠٣٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٢٤

١٣٢

١٥٨

٢١١٠- كيم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢١١٠ فيز

 كيمياء غير عضوية (١)

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 فيزياء البصريات -١

 مي مصطفى أحمد حسن

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االحد   

الثالثاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٤٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٤٤

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت عبدالله بن محمد ابراهيم الغريب٤٤١٩٦٠٣٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٥٨

٢١١٠- كيم

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢١١٠ فيز

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 فيزياء البصريات -١

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٤٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٤٥

اسم الطالب :رقم الطالب : االء بنت مصلح بن فرح الشاطري المطيري٤٤١٩٦٠٣٤٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٣٢

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 حمد محمد سالم الهزاع

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٤٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٤٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ورده بنت شافي بن سعد المصارير الدوسري٤٤١٩٦٠٣٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٩

٣٢٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٦

٣٢٨

٢٢٠٤ عرب

١٢٢٠ نجم

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٩٠٢ عرب

٢١٠١ عرب

 النحو (٢)

 مهارات الكتابة

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 اللسانيات

 ناديه االمين محمد احمد

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

السبت   

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٤٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٤٧

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان بنت عبدالرحمن بن بن عبدالله بن عميره التميمي٤٤١٩٦٠٣٤٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٢٩

٣٤٣

٣٣٣

٣٤٠

٣٣٤

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٣ عرب

٣٣٠٢ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٥٠١ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النحو (٢)

 علم البيان

 الصرف (٢)

 البحث اللغوي عند العرب

 الشعر العربي القديم (١)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٤٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٤٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نورة بنت موسى بن مسعود أحمد عسيري٤٤١٩٦٠٣٤٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١١١

١١٣

١١٩

١١٢

١١٥

١٢٢

١٢١

١٢٥

٢١٠٢ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢٥٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

 البحث اللغوي عند العرب

 الصرف (٣)

 الشعر العربي القديم (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 النصوص األدبية (٢)

 النقد العربي القديم

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 بتالء ظافر مبارك الدوسري

 غالية محمد عبدالله ال سويلم

 كريمه محمد . كربيه

 ايمان عبدالله محمد احمد

 نوال عبدالله الزهراني

 آمنه حسين محمد الرماضنة

 كريمه محمد . كربيه

 آمنه حسين محمد الرماضنة

االحد   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٦-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٤٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٤٩

اسم الطالب :رقم الطالب : أريج بنت فهد بن مسلم الشكره٤٤١٩٦٠٣٤٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٥٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٥٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ريما بنت ابراهيم بن ناصر الجميل٤٤١٩٦٠٣٤٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨٣

٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٣١٠٣ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٣)

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٥١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٥١

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت بنت سعود بن بن علي العبد الله التميمي٤٤١٩٦٠٣٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٥٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٥٢

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن الدغفق٤٤١٩٦٠٣٥٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٥٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٥٣

اسم الطالب :رقم الطالب : بدور بنت باحص بن علي البوارده العمري٤٤١٩٦٠٣٥٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٥٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٥٤

اسم الطالب :رقم الطالب : لمياء بنت فيصل بن معيض النفيعي العتيبي٤٤١٩٦٠٣٥٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١١٧

١٢٣

١١٢

١٠٦٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 حساب التكامل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

االثنين 

السبت   

االحد   

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٥٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٥٥

اسم الطالب :رقم الطالب : منار بنت ماجد بن محمد الغييثي الدوسري٤٤١٩٦٠٣٥٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٧

٣٣٣

٣٣٠

٣٤٠

٣٣٤

٣٣٨

٢٢٠٥ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢١٠٢ عرب

٢٥٠١ عرب

٢٦٠٢ عرب

 النحو (٣)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 البحث اللغوي عند العرب

 الشعر العربي القديم (١)

 النقد العربي القديم

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 اميره محمد صالح حسين

 عماد سعد محسن حسن

السبت   

االربعاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٥٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٥٦

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت محمد بن محسن خرمي٤٤١٩٦٠٣٥٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٦

١١٣

١٤٨

١٣٧

١٤٦

١٥١

١٥٢

٢١٠٢ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢٥٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

 البحث اللغوي عند العرب

 الصرف (٣)

 الشعر العربي القديم (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 النصوص األدبية (٢)

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 بتالء ظافر مبارك الدوسري

 غالية محمد عبدالله ال سويلم

 كريمه محمد . كربيه

 ايمان عبدالله محمد احمد

 نوال عبدالله الزهراني

 آمنه حسين محمد الرماضنة

 آمنه حسين محمد الرماضنة

االحد   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

االربعاء

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٦-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٥٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٥٧

اسم الطالب :رقم الطالب : عائشه بنت عوض بن شويط الميزاني المطيري٤٤١٩٦٠٣٦٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٥٥

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٥٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٥٨

اسم الطالب :رقم الطالب : عاليه بنت زويد بن سالم الرويلي٤٤١٩٦٠٣٦١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٥٥

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٥٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٥٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ندى بنت محمد بن ابراهيم الحريدي التميمي٤٤١٩٦٠٣٦٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٦٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٦٠

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان بنت عبدالرحمن بن محمد آل طالب٤٤١٩٦٠٣٦٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٦١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٦١

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت عبدالعزيز بن عبدالله آل شريم٤٤١٩٦٠٣٦٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠

٥٩

٦٠

٥٥

٥٨

٥٣

٥٧

٢٤٣٠ نجم

٢٢٥٠ نجم

١٠٣ عرب

٢٤٢٠ نجم

٤١١٠ نجم

٢٢٧٠ نجم

٢٢٦٠ نجم

 المحادثة

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 التحرير العربي

 كتابة المقال (٢)

 تاريخ االلغة االنجليزية

 الترجمة

 الصوتيات

 الفت رشيد عبد البهات

 بشير حامد السعودي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

 سحر تركي محمد الخثالن

 علي محمد علي االسمر

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٦٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٦٢

اسم الطالب :رقم الطالب : سميه بنت محمد بن زيد الجدوع٤٤١٩٦٠٣٦٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠١

٤٢٨

٥٠٨

٤٠٦

٤٢٣

٤٠٥

٤١٢

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

١٤٠٠ تقن

٢٤١٢ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٥ سلم

٢٤٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 أصول الفقه (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٢)

 فقه العبادات (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 وفاء حمزه فضل مضوي

 فايزة سالم عطوة الحولي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 

الثالثاء

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٦٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٦٣

اسم الطالب :رقم الطالب : رشا بنت جازي بن حسين العنزي٤٤١٩٦٠٣٦٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٥٥

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١٣٩

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

٢٧٣٣ نفس

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 علم نفس النمو

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 عديله حسين جباره عبدالجليل

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٦٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٦٤

اسم الطالب :رقم الطالب : جواهر بنت رفدان بن بن علي الزمامي الدوسري٤٤١٩٦٠٣٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٧

٤٢٤

٤١٨

٤١٩

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٠

٤٢١

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢١١٠ سلم

٢٤٠٥ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٦ سلم

٢٣٠٣ سلم

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 التفسير التحليلي (٢)

 فقه العبادات (٤)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٣)

 عقيدة (٣)

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٦٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٦٥

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت نغيمش بن حسين الشكره الدوسري٤٤١٩٦٠٣٦٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٣٧

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٥ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٣)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٦٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٦٦

اسم الطالب :رقم الطالب : طيف بنت محمد بن ثقل الشكره٤٤١٩٦٠٣٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥٥

١٢٤

١٩٦

١٣٢

١٧٩

١٠٣ عرب

٢٤١٠- كيم

١٠٦٠ ريض

٢٢١٠- كيم

١٢٣٠ نجم

 التحرير العربي

 كيمياء عضوية (١)

 حساب التكامل

 كيمياء تحليلة (١)

 مهارات االستماع والمحادثة

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 باتعه عامر الجعفري حسين

 منيره سعد زيد التميمى

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

االربعاء

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٦٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٦٧

اسم الطالب :رقم الطالب : طيف بنت عبدالله بن صالح الشمالني العنزي٤٤١٩٦٠٣٧٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٣٨

١٢٤

١٩٦

١٣٢

٢١١٠- كيم

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

١٠٦٠ ريض

٢٢١٠- كيم

 كيمياء غير عضوية (١)

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 حساب التكامل

 كيمياء تحليلة (١)

 مي مصطفى أحمد حسن

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 منيره سعد زيد التميمى

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٦٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٦٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نوف بنت حسين بن ظافر الشكري الدوسري٤٤١٩٦٠٣٧٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٤٣٠

٤٢٤

٤٢٩

٤١٥

٤٢٣

١١٠١ سلم

٢٣٠٨ سلم

١٠٣ عرب

٢٦٠١ سلم

٢٤١٢ سلم

١٢٣٠ نجم

 التالوة والحفظ (١)

 الملل والنحل

 التحرير العربي

 السيرة النبوية

 أصول الفقه (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 ندى محمد سعود التميمي

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه محمد ابراهيم التمامي

 فايزة سالم عطوة الحولي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الثالثاء

الخميس  

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٦٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٦٩

اسم الطالب :رقم الطالب : أمجاد بنت حماد بن فهد النتيفات الدوسري٤٤١٩٦٠٣٧٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٨

١١٧

١٢٣

١١٢

١٠٣ سلم

١٠٦٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 حساب التكامل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الخميس  

االثنين 

السبت   

االحد   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٧٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٧٠

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت حميد بن شتيوي السالمي العنزي٤٤١٩٦٠٣٧٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١٩

٢١٨

٢٠٩

٢١٣

٢١٧

٢١١

٢١٢١ نال

١٠٣ عرب

١٠٥٠ احص

٢٣٠١ عال

٢٠١ ادر

٢٣٢١ عال

 اساسيات نظم المعلومات

 التحرير العربي

 االحصاء واالحتماالت لطلبة الحاسب

 برمجة الحاسب ٢

 مقدمة في األعمال

 الخوارزميات وتراكيب البيانات

 ابتسام عمار نفخه حرم نفخه

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 تغريد علي المدني محمد

 اروى عبدالله احمد االفندي

 ساره محمد صالح محمد نور

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٧١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٧١

اسم الطالب :رقم الطالب : نوف بنت محمد بن محسن برجس المقاطي العتيبي٤٤١٩٦٠٣٧٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢٠

١٣٨

١١٧

٥٢٤

١١٢

١٠١ عرب

١٠٣ سلم

١٠٦٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المهارات اللغوية

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 حساب التكامل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 نوف راشد حسين العجيري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

االربعاء

الخميس  

االثنين 

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٧٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٧٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت بدر بن راشد المسعود٤٤١٩٦٠٣٧٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٤٨

٤٥

٤١

٤٤

٤٦

٤٧

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٧٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٧٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ليان بنت ثامر بن سويلم الجليدي الحربي٤٤١٩٦٠٣٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٧٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٧٤

اسم الطالب :رقم الطالب : شموخ بنت فهد بن عبدالله العبيد٤٤١٩٦٠٣٨٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٧٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٧٥

اسم الطالب :رقم الطالب : شذى بنت خفران بن حشر خفران الدوسري٤٤١٩٦٠٣٨١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٨٧

١٠٢ سلم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

١٠١٠ فيز

 االسالم وبناء المجتمع

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

(I) فيزياء عامة 

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٧٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٧٦

اسم الطالب :رقم الطالب : غزيل بنت علي بن عايض  آل سعد القحطاني٤٤١٩٦٠٣٨٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٢٤

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

١٣٠١ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (١)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 ناديه االمين محمد احمد

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٧٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٧٧

اسم الطالب :رقم الطالب : تهاني بنت فرحان بن شطي شمالني العنزي٤٤١٩٦٠٣٨٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٦

٣٦

٤١

٣٠

٤٠

٢٧

٢٢٥٠ نجم

٢٣٢٠ نجم

٢٣١٠ نجم

١٤٠٠ علم

٢١٧٠ نجم

١١٤٠ نجم

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 كتابة المقال (١)

 القراءة المتقدمة

 مهارات االتصال

 مدخل إلى الترجمة

 القواعد -١

 بشير حامد السعودي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 منى محمد احمد زايد

 رقيه احمد الحبو مولود

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االربعاء

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٧٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٧٨

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت محمد بن جمعان ال بريك الدوسري٤٤١٩٦٠٣٨٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٧٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٧٩

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت منور بن مشل الفريدي الحربي٤٤١٩٦٠٣٨٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠١

٤١٠

٣٨٨

٣٨٣

٤١١

٤١٥

٤٢٣

٤١٦

٤١٢

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

١٠١ عرب

١٣٠٢ سلم

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٥ سلم

٢٤٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 المهارات اللغوية

 عقيدة (٢)

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٢)

 فقه العبادات (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه لطفي محمود المهدي

 هال علي سعود ال عثمان

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

االحد   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٨٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٨٠

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود بنت عبدالله بن حماد هزاع٤٤١٩٦٠٣٨٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٦

٤٥

٤١

٤٤

٤٦

٢٧

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١١٤٠ نجم

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد -١

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٨١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٨١

اسم الطالب :رقم الطالب : اميره بنت عبدالله بن ظافر الشامري العجمي٤٤١٩٦٠٣٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

١٩٩

١٧٧

٢٠٦

٥٢٤

١٨٧

١٠٢ سلم

١١١١ عال

١٠٥٠ ريض

١١١١ هال

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 االسالم وبناء المجتمع

 الرياضيات المتقطعة

 حساب التفاضل

 التصميم المنطقي

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 عواطف محمد علي الصديق

 احمد سعيد عبدالله العربي

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

الخميس  

االثنين 

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٨٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٨٢

اسم الطالب :رقم الطالب : في بنت عبدالرحمن بن فالح ال نغيمش٤٤١٩٦٠٣٩٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٨٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٨٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره  بنت زيد محمد بن عبدالهادي الرباح٤٤١٩٦٠٣٩٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٤٢٨

٣٨٨

٥٠٨

٣٨٣

٤٢٧

٣٨٦

٤١٥

١١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٣٠٢ سلم

٢٤٠٤ سلم

١٢٢٠ نجم

٢٤١٢ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 علوم القرآن (٢)

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 عقيدة (٢)

 فقه العبادات (٣)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 دانة موفي ناصر الدوسري

 ناديه لطفي محمود المهدي

 وفاء حمزه فضل مضوي

 هال علي سعود ال عثمان

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 فايزة سالم عطوة الحولي

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

االحد   

الثالثاء

الثالثاء

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٨٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٨٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت محمد بن عمر المسلم التميمي٤٤١٩٦٠٣٩٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٤٨

٤٥

٤١

٤٤

٤٦

٤٧

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٨٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٨٥

اسم الطالب :رقم الطالب : هيا بنت ثويني بن محمد العمور الدوسري٤٤١٩٦٠٣٩٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٨٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٨٦

اسم الطالب :رقم الطالب : سلمى بنت سلطان بن عيد الغيثي٤٤١٩٦٠٣٩٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧٠

١٥٥

١٣٨

١٧٤

١٩٦

١٢٣

١٠١ ترخ

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٤٠١٠ كيم

١٠٦٠ ريض

١٦٠٤ نجم

 التاريخ الوطني

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اخالقيات المهنة

 حساب التكامل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 منيره سعد زيد التميمى

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الخميس  

االثنين 

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٨٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٨٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت سرحان بن حسن آل طله٤٤١٩٦٠٤٠٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠١

٤٢٨

٤٠٣

٥٠٨

٤٢٧

٤٠٦

٤٠٤

٤٠٥

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

٢٤٠٣ سلم

١٤٠٠ تقن

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٥ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 فقه العبادات (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 وفاء حمزه فضل مضوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٨٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٨٨

اسم الطالب :رقم الطالب : معالي بنت بنت عيد بن بن هالل المضياني العنزي٤٤١٩٦٠٤٠١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢٠

١٣٨

١١٧

٥٢٤

١١٢

١٠١ عرب

١٠٣ سلم

١٠٦٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المهارات اللغوية

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 حساب التكامل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 نوف راشد حسين العجيري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

االربعاء

الخميس  

االثنين 

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٨٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٨٩

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت موسى بن محمد حقوي٤٤١٩٦٠٤٠٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٩٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٩٠

اسم الطالب :رقم الطالب : جواهر بنت عادل بن علي بن عويدان٤٤١٩٦٠٤٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

٢٨

١

٩

١٩

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٢٨٠ نجم

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٩٣٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 الكتابة - ١

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 المفردات

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 علي محمد علي االسمر

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٩١/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٩١

اسم الطالب :رقم الطالب : هديل بنت سعود بن ابراهيم بن عبيد٤٤١٩٦٠٤٠٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢٧

٣٢١

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٦٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 النحو (١)

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٩٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٩٢

اسم الطالب :رقم الطالب : نوف بنت محمد بن فهد ال حمد السهلي٤٤١٩٦٠٤١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

٢٠٦

١٢٣

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١١١١ هال

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 التصميم المنطقي

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٩٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٩٣

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت فيصل بن صالح مبارك الموسى٤٤١٩٦٠٤١٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٤٨

٤٥

٤١

٤٤

٤٦

٤٧

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٩٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٩٤

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت حمد بن عبدالرحمن الربيع٤٤١٩٦٠٤١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٤

٤١٠

٥٠٨

٣٨٣

٤١١

٤١٥

٤١٦

٤١٢

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

١٤٠٠ تقن

١٣٠٢ سلم

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

٢٢٠٥ سلم

٢٤٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 عقيدة (٢)

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 حديث (٢)

 فقه العبادات (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 وفاء حمزه فضل مضوي

 هال علي سعود ال عثمان

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

االحد   

الثالثاء

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٩٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٩٥

اسم الطالب :رقم الطالب : دنيا بنت فهد بن ابراهيم الجمعه٤٤١٩٦٠٤١٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٤٨

٤٥

٤١

٢٤

٤٧

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

١٩٣٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 المفردات

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 علي محمد علي االسمر

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٩٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٩٦

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت بنت سعد بن بن عبدالله الطليان٤٤١٩٦٠٤٢٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٩٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٩٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ربى بنت بندر بن حسني علي الزهراني٤٤١٩٦٠٤٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٢٨

٩

٢٤

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٨٠ نجم

١٢٣٠ نجم

١٩٣٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 الكتابة - ١

 مهارات االستماع والمحادثة

 المفردات

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 ندى حسن محمد أحمد

 علي محمد علي االسمر

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٩٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٩٨

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت عبداإلله بن سعد الهليل٤٤١٩٦٠٤٢٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠١

٤١٠

٥٠٨

٤١١

٤١٥

٤١٣

٤١٦

٤١٢

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

١٤٠٠ تقن

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٥ سلم

٢٤٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٢)

 فقه العبادات (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 وفاء حمزه فضل مضوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
٩٩٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/٩٩٩

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت عائض بن محمد آل العرجاء٤٤١٩٦٠٤٢٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

٥٢٢

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٠٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٠٠

اسم الطالب :رقم الطالب : لمى بنت عادل بن سعد بن جمعه٤٤١٩٦٠٤٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٠١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٠١

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت فهد بن منير الغيثات الدوسري٤٤١٩٦٠٤٢٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٠٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٠٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت ناصر بن محمد الزير٤٤١٩٦٠٤٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٠٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٠٣

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت عائض بن عيضه محمد النوفلي الحارثي٤٤١٩٦٠٤٣١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٤٨

٤٥

٤١

٤٤

٤٦

٤٧

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٠٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٠٤

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت عائض بن جمعه الخيبري٤٤١٩٦٠٤٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

١٣٨

١٧٧

١٢٣

١٨٧

١٠٢ سلم

١٠٣ سلم

١٠٥٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 االسالم وبناء المجتمع

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 حساب التفاضل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 احمد سعيد عبدالله العربي

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

الخميس  

االثنين 

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٠٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٠٥

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت سلطان بن عائض الغرابي٤٤١٩٦٠٤٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٨

١٧٧

٥٢٢

١١٢

١٠٣ سلم

١٠٥٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 حساب التفاضل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 احمد سعيد عبدالله العربي

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الخميس  

االثنين 

السبت   

االحد   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٠٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٠٦

اسم الطالب :رقم الطالب : مروه بنت مهدي بن عمار محمد المصعبي٤٤١٩٦٠٤٤٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢٧

٣٢١

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٦٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 النحو (١)

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٠٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٠٧

اسم الطالب :رقم الطالب : اشواق بنت بدر بن احمد العزي٤٤١٩٦٠٤٤٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١٢٣

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٠٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٠٨

اسم الطالب :رقم الطالب : هال بنت محمد بن عبدالله البراق العتيبي٤٤١٩٦٠٤٤٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٠٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٠٩

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت فهد بن محمد ال مسعود٤٤١٩٦٠٤٤٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٠

١٠٠

٤٥

٤١

٣٠

٢٤

٢٧

١٠٣ عرب

١٠٤ سلم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 التحرير العربي

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠١٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠١٠

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت ابراهيم بن عبد العزيز السويحب٤٤١٩٦٠٤٤٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠١

٤٨٣

٤٢٨

٤٠٣

٥٠٨

٤٢٧

٤٠٦

٤٠٤

٤٠٥

٢١٠١ سلم

٣١٠٣ سلم

٢١٠٧ سلم

٢٤٠٣ سلم

١٤٠٠ تقن

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٥ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 التالوة والحفظ (٣)

 علوم القرآن (٢)

 فقه العبادات (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 وفاء حمزه فضل مضوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 

 

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠١١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠١١

اسم الطالب :رقم الطالب : عبيربنت بنت احمد بن علي الحارثي٤٤١٩٦٠٤٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠١٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠١٢

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت زيد بن محمد السبعان آل موينع٤٤١٩٦٠٤٥٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠١٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠١٣

اسم الطالب :رقم الطالب : دانه بنت عبدالعزيز بن صالح الشميمري٤٤١٩٦٠٤٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠١٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠١٤

اسم الطالب :رقم الطالب : مي بنت ابراهيم بن عبد العزيز البجادي٤٤١٩٦٠٤٥٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٤٨

٤٥

٤١

٤٤

٤٦

٤٧

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠١٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠١٥

اسم الطالب :رقم الطالب : اسماء بنت عبدالعزيزبن بن ابراهيم آل رقيب التميمي٤٤١٩٦٠٤٥٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٢٥

٣٣٣

٣٢٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

١٢٢٠ نجم

٣٣٠٢ عرب

٢١٠١ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 مهارات الكتابة

 الصرف (٢)

 اللسانيات

 حمد محمد سالم الهزاع

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 ناديه االمين محمد احمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠١٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠١٦

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت عجران  بن محمد آل بريك الدوسري٤٤١٩٦٠٤٥٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٢٥

٣٣٣

٣٣٦

٣٢٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

١٢٢٠ نجم

٣٣٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢١٠١ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 مهارات الكتابة

 الصرف (٢)

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 اللسانيات

 حمد محمد سالم الهزاع

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠١٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠١٧

اسم الطالب :رقم الطالب : فتون بنت عمر بن عبدالله ال عبدالله٤٤١٩٦٠٤٦٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٢٥

٩٨

٤٠

٣٩

٤٧

١٠٢ سلم

١٢٩٠ نجم

٤١٣٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 المحادثة واالستماع

 اكتساب اللغة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

السبت   

االحد   

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠١٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠١٨

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت تركى بن عبدالرحمن بن تويم٤٤١٩٦٠٤٦٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠١٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠١٩

اسم الطالب :رقم الطالب : رند بنت حمود بن عبدالله السالمي الحربي٤٤١٩٦٠٤٦٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٣٠

١٥٥

١٣٨

١٢٤

١٣٢

١١٩

٢١١٠- كيم

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٢٤١٠- كيم

٢٢١٠- كيم

١٤٠٠ علم

 كيمياء غير عضوية (١)

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 كيمياء عضوية (١)

 كيمياء تحليلة (١)

 مهارات االتصال

 مي مصطفى أحمد حسن

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 باتعه عامر الجعفري حسين

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٢٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٢٠

اسم الطالب :رقم الطالب : شذا بنت علي بن محمد قاسم عقيلي٤٤١٩٦٠٤٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٤٨

٤٥

٤١

٤٤

٤٦

٤٧

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٢١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٢١

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت محمد بن سليمان مبارك الحنيش٤٤١٩٦٠٤٦٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٢٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٢٢

اسم الطالب :رقم الطالب : سراب بنت عبدالله بن مقبل خليف البجيدي العنزي٤٤١٩٦٠٤٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٢٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٢٣

اسم الطالب :رقم الطالب : نجالء  بنت مناحي بن عبدالله العامري السبيعي٤٤١٩٦٠٤٧٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢١

٣٣٥

٣٢٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٦

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

٢٤٠٢ عرب

١٢٢٠ نجم

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٩٠٢ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (١)

 علم المعاني (٢)

 مهارات الكتابة

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 عماد سعد محسن حسن

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٢٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٢٤

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم بنت عبدالله بن عبدالرحمن القصمول٤٤١٩٦٠٤٧٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٢٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٢٥

اسم الطالب :رقم الطالب : بسماء بنت فهاد بن فالح المصارير٤٤١٩٦٠٤٧٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٤

٣٨٤

٣٨٢

٦٠

٣٨١

٣٨٣

٣٨٩

٤٢٠

٣٨٥

٢١٠١ سلم

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠٣ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٤١١ سلم

٢٢٠٦ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 التحرير العربي

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 أصول الفقه (١)

 حديث (٣)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الخميس  

السبت   

االحد   

--

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٢٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٢٦

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت حمود بن سالم الخنفري القحطاني٤٤١٩٦٠٤٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٢٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٢٧

اسم الطالب :رقم الطالب : غاليه بنت بنت محمد بن بن رشيد آل رشيد٤٤١٩٦٠٤٨٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٢٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٢٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رنيم بنت دريس بن ابراهيم الدريس٤٤١٩٦٠٤٨٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٢٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٢٩

اسم الطالب :رقم الطالب : اريج بنت ناصر بن علي ال مسمار السبيعي٤٤١٩٦٠٤٨٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٠

٣٦

٢٥

٤٤

٣٩

٢٧

١٠٣ عرب

٢٣٢٠ نجم

١٢٩٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١١٤٠ نجم

 التحرير العربي

 كتابة المقال (١)

 المحادثة واالستماع

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد -١

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 عناق حسين شكري الصباح

االربعاء

الخميس  

السبت   

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٣٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٣٠

اسم الطالب :رقم الطالب : أثير بنت فهد بن معجب محماس النفيعي٤٤١٩٦٠٤٨٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧٧

٧٩

٨٤

٧٥

٨٣

٨١

٦٥

٢٢٠٤ عرب

٣٣٠٢ عرب

٢٧٠١ عرب

٢١٠١ عرب

٢٥٠١ عرب

٢٤٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

 النحو (٢)

 الصرف (٢)

 النصوص األدبية (١)

 اللسانيات

 الشعر العربي القديم (١)

 علم المعاني (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 نوره حماد ناصر المكاوني

 غالية محمد عبدالله ال سويلم

 جمال حمد سعد الحمداء

 فهد حماد زيد التميمي

 آمنه حسين محمد الرماضنة

 نوال سعيد غرم الله الزهراني

 غيداء عبدالعزيز عبدالله السنبل

االحد   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

االربعاء

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٦-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٣١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٣١

اسم الطالب :رقم الطالب : ابتسام بنت عبداللطيف بن احمد عبداللطيف الحسيني٤٤١٩٦٠٤٨٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠١

٤٢٨

٤٠٣

٥٠٨

٤٢٧

٤٠٦

٤٠٤

٤٠٥

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

٢٤٠٣ سلم

١٤٠٠ تقن

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٥ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 فقه العبادات (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 وفاء حمزه فضل مضوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٣٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٣٢

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان بنت علي بن محمد العويس٤٤١٩٦٠٤٩٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٣٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٣٣

اسم الطالب :رقم الطالب : مستوره بنت عوض بن الفي الزيادي العتيبي٤٤١٩٦٠٤٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٤٨

٤٥

٤١

٤٤

٤٦

٤٧

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٣٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٣٤

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت راشد بن حمد آل عاطف القحطاني٤٤١٩٦٠٤٩٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٤٨

٤٥

٤١

٤٤

٤٦

٤٧

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٣٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٣٥

اسم الطالب :رقم الطالب : ريما بنت عبدالله بن غازي الجميلي الحربي٤٤١٩٦٠٤٩٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٤٨

٤٥

٤١

٢٤

٤٧

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

١٩٣٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 المفردات

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 علي محمد علي االسمر

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٣٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٣٦

اسم الطالب :رقم الطالب : منى بنت جابر بن مفرح قاسم الثويعي الفيفي٤٤١٩٦٠٤٩٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٣٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٣٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت صالح بن عبدالله الجنوبي٤٤١٩٦٠٥٠٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٣٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٣٨

اسم الطالب :رقم الطالب : هاجر بنت ناصر بن يحيى عسيري٤٤١٩٦٠٥٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٣٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٣٩

اسم الطالب :رقم الطالب : أثير بنت علي بن مهلهل ابراهيم الشاجري٤٤١٩٦٠٥٠٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٤٦

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٤٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٤٠

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف بنت محمد بن سعد محمد القميزي٤٤١٩٦٠٥٠٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥٥

١٣٨

١٧٤

١١٧

٥٢٢

١٠٣ عرب

١٠٣ سلم

٤٠١٠ كيم

١٠٦٠ ريض

١٦٠٤ نجم

 التحرير العربي

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 اخالقيات المهنة

 حساب التكامل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 فاطمه عبدالعزيز ابراهيم الكليب

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 ندى حسن محمد أحمد

االربعاء

الخميس  

الخميس  

االثنين 

السبت   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٤١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٤١

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت فهد بن سعد العيد٤٤١٩٦٠٥١٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٤٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٤٢

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالله بن سعد بن جوير٤٤١٩٦٠٥١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٤٨

٤٥

٤١

٤٤

٤٦

٤٧

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٤٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٤٣

اسم الطالب :رقم الطالب : نجد بنت ابراهيم بن محمد آل مهناء٤٤١٩٦٠٥١٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٤٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٤٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ربا بنت حسن بن الرويس العتيبي٤٤١٩٦٠٥١٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٤٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٤٥

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت سعد بن عبدالرحمن الخفيس٤٤١٩٦٠٥١٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٤٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٤٦

اسم الطالب :رقم الطالب : اثير بنت خالد بن ناصر التمامي٤٤١٩٦٠٥٢٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٤٨

٤٥

٤١

٢٤

٤٧

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

١٩٣٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 المفردات

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 علي محمد علي االسمر

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٤٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٤٧

اسم الطالب :رقم الطالب : أسماء بنت عبدالله بن سعد المقابلة الدوسري٤٤١٩٦٠٥٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٤٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٤٨

اسم الطالب :رقم الطالب : أمل بنت جابر بن عيسى مباركي٤٤١٩٦٠٥٢٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٤٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٤٩

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت عبدالرحمن بن خليفه الشمالني العنزي٤٤١٩٦٠٥٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٨

١٩٦

٢٠١

٢٠٦

٥٢٢

١٨٧

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

٢٢٢٠ ريض

١١١١ هال

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 الجبر الخطي لطالب الحاسب

 التصميم المنطقي

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

االربعاء

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٥٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٥٠

اسم الطالب :رقم الطالب : عهود بنت محمد بن موسي الفيفي٤٤١٩٦٠٥٣٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠١

٤١٠

٥٠٨

٤١١

٤١٥

٤١٣

٤١٦

٤١٢

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

١٤٠٠ تقن

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٥ سلم

٢٤٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٢)

 فقه العبادات (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 وفاء حمزه فضل مضوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٥١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٥١

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت مطلق بن سعود ناصر العامري السبيعي٤٤١٩٦٠٥٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٤

٤٢٨

٥٠٨

٤٢٧

٣٨٦

٤١٥

٤١٣

٤١٢

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

١٤٠٠ تقن

٢٤٠٤ سلم

١٢٢٠ نجم

٢٤١٢ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٤٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 فقه العبادات (٣)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (٢)

 التفسير التحليلي (١)

 فقه العبادات (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 وفاء حمزه فضل مضوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٥٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٥٢

اسم الطالب :رقم الطالب : أسيل بنت حمد بن عبدالرحمن الكبيري٤٤١٩٦٠٥٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٩

٣٣٥

٣٢٤

٣٣٠

٣٤٠

٣٢٣

٣٢٨

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

١٣٠١ عرب

١٢٣٠ نجم

٢١٠٢ عرب

١٩٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (١)

 مهارات االستماع والمحادثة

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 اللسانيات

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 ناديه االمين محمد احمد

 عناق حسين شكري الصباح

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 اماني فرح الخليفة سليمان

 ناديه االمين محمد احمد

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٥٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٥٣

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف بنت سعدون بن حمد شافي الدوسري٤٤١٩٦٠٥٤٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٨٣

١٧٧

١٧٩

١٠١ سلم

١١٠١ عال

١٠٥٠ ريض

١٢٣٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 اساسيات الحاسب

 حساب التفاضل

 مهارات االستماع والمحادثة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل جاسر ماضي الماضي

 احمد سعيد عبدالله العربي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الثالثاء

الخميس  

االثنين 

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٥٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٥٤

اسم الطالب :رقم الطالب : تهاني بنت يحي بن عمضان الفيفي٤٤١٩٦٠٥٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢٠

١١٧

٥٢٢

١١٢

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

االربعاء

االثنين 

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٥٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٥٥

اسم الطالب :رقم الطالب : ياسمين بنت ظافر بن عبدالله آل بريك٤٤١٩٦٠٥٤٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٨

٥٠٨

٣٨٣

٤٢٧

٤١٥

٤٢٣

٤١٦

١١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٣٠٢ سلم

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

١٢٣٠ نجم

٢٢٠٥ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 عقيدة (٢)

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 حديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 ناديه لطفي محمود المهدي

 وفاء حمزه فضل مضوي

 هال علي سعود ال عثمان

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 

االربعاء

الخميس  

االحد   

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

--

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٥٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٥٦

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت عفار بن ناصر الدوسري٤٤١٩٦٠٥٤٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٥٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٥٧

اسم الطالب :رقم الطالب : أثير بنت عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله القحيز٤٤١٩٦٠٥٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٤

٤٢٨

٤٠٣

٥٠٨

٤٢٧

٤٠٦

٤٠٤

٤٠٥

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

٢٤٠٣ سلم

١٤٠٠ تقن

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٥ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 فقه العبادات (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 وفاء حمزه فضل مضوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٥٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٥٨

اسم الطالب :رقم الطالب : عائشه بنت عبدالله بن سعد بن جوير٤٤١٩٦٠٥٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢٠

١١٧

١٢٣

١١٢

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

االربعاء

االثنين 

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٥٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٥٩

اسم الطالب :رقم الطالب : البندري بنت عيد بن هالل المضياني العنزي٤٤١٩٦٠٥٥٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٦٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٦٠

اسم الطالب :رقم الطالب : غدي بنت عبدالرحمن بن سعود آل عبدالله التميمي٤٤١٩٦٠٥٥٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٦١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٦١

اسم الطالب :رقم الطالب : الجوهره بنت جديع بن فهد آل بريك الدوسري٤٤١٩٦٠٥٥٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٠١

٤١٠

٥٠٨

٤١١

٤١٥

٤١٣

٤١٦

٤١٢

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

١٤٠٠ تقن

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٥ سلم

٢٤٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٢)

 فقه العبادات (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 وفاء حمزه فضل مضوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٦٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٦٢

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت عبدالله بن عمر محمد السحيباني٤٤١٩٦٠٥٥٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٦٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٦٣

اسم الطالب :رقم الطالب : بدريه بنت الجماح بن تميم سفر الشكري الدوسري٤٤١٩٦٠٥٦١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٦٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٦٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت بلقاسم بن سليمان القداح المقعدي٤٤١٩٦٠٥٦٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

٥٢٤

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٦٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٦٥

اسم الطالب :رقم الطالب : نجال بنت ذيب بن نايف المقاطي العتيبي٤٤١٩٦٠٥٦٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٦٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٦٦

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت عليم بن حمد القباني٤٤١٩٦٠٥٦٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٦٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٦٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت محمد بن عبدالهادي ال بريك الدوسري٤٤١٩٦٠٥٦٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٣٩

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٦٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٦٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت متعب بن شايع آل ناشط القحطاني٤٤١٩٦٠٥٦٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٤٨

٤٥

٤١

٢٤

٤٧

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

١٩٣٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 المفردات

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 علي محمد علي االسمر

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٦٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٦٩

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت معيض بن سليمان الغضوري العنزي٤٤١٩٦٠٥٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٧٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٧٠

اسم الطالب :رقم الطالب : روابى بنت عبدالله بن مفرس وطبان المرشدي العتيبي٤٤١٩٦٠٥٧٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٤

٤١٠

٥٠٨

٤١١

٤١٥

٤١٣

٤١٦

٤١٢

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

١٤٠٠ تقن

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٥ سلم

٢٤٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٢)

 فقه العبادات (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 وفاء حمزه فضل مضوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٧١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٧١

اسم الطالب :رقم الطالب : روابي بنت ناصر بن خالد الدوسري٤٤١٩٦٠٥٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٧٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٧٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ورود بنت بنت عياده بن بن منيان الشمالني العنزي٤٤١٩٦٠٥٧٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٤

٤٢٨

٥٠٨

٣٨٦

٤١٥

٤١٣

٤١٦

٤١٢

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

١٤٠٠ تقن

١٢٢٠ نجم

٢٤١٢ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٥ سلم

٢٤٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (٢)

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٢)

 فقه العبادات (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 وفاء حمزه فضل مضوي

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 

الثالثاء

الخميس  

الثالثاء

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٧٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٧٣

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت عبدالرحمن بن عبدالله الدهيمي٤٤١٩٦٠٥٨٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٩

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢٠٢ سلم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 علوم الحديث (١)

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٧٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٧٤

اسم الطالب :رقم الطالب : غالء بنت منصور بن عبدالله رشيد القصمول٤٤١٩٦٠٥٨٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢١

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (١)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٧٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٧٥

اسم الطالب :رقم الطالب : طيف بنت نايف بن عايض العنزي٤٤١٩٦٠٥٨٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١١٧

٥٢٢

١١٢

١٠١ سلم

١٠٦٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 حساب التكامل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االثنين 

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٧٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٧٦

اسم الطالب :رقم الطالب : هاجر بنت علي بن عبدالله الحارثي٤٤١٩٦٠٥٨٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٤

٤٠٣

٥٠٨

٤٢٧

٤٠٦

٤٢٣

٤٠٤

٤٢٠

٢١٠١ سلم

٢٤٠٣ سلم

١٤٠٠ تقن

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

١٢٣٠ نجم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٦ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 فقه العبادات (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٣)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 وفاء حمزه فضل مضوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

الخميس  

السبت   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٧٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٧٧

اسم الطالب :رقم الطالب : بشاير بنت بنت فريح بن بن متعب الحنيني الحربي٤٤١٩٦٠٥٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٤٢

٣٤١

٣٢٩

٣٤٣

٣٣٩

٣٤٠

٣٣٦

٣٣٨

٢٥٠٢ عرب

٢٧٠٢ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٣ عرب

٢٣٠٣ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٩٠٢ عرب

٢٦٠٢ عرب

 الشعر العربي القديم (٢)

 النصوص األدبية (٢)

 النحو (٢)

 علم البيان

 الصرف (٣)

 البحث اللغوي عند العرب

 العروض وموسيقا الشعر (٢)

 النقد العربي القديم

 حمد محمد سالم الهزاع

 حصه محمد عبدالله العيدي

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 عماد سعد محسن حسن

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٧٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٧٨

اسم الطالب :رقم الطالب : هناء بنت بنت عايد بن بن منيان المضياني العنزي٤٤١٩٦٠٥٩٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٧٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٧٩

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت صالح بن عبدالرحمن معدي العصيمي العتيبي٤٤١٩٦٠٦٠٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٧٧

٥٢٤

١١٢

١٠٥٠ ريض

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 حساب التفاضل

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 احمد سعيد عبدالله العربي

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

االثنين 

السبت   

االحد   

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٨٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٨٠

اسم الطالب :رقم الطالب : دانه بنت سلمان بن محمد عبدالرحمن السماري٤٤١٩٦٠٦٠٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٣٦

٣١

٣٣

٤٠

٤٦

٣٢

١٠٢ سلم

٢٣٢٠ نجم

٢١٦٠ نجم

٢٣١٠ نجم

٢١٧٠ نجم

٢١٥٠ نجم

١٢٥٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 كتابة المقال (١)

 مدخل إلى اللغة االنجليزية

 القراءة المتقدمة

 مدخل إلى الترجمة

 مدخل إلى األدب االنجليزي

 القواعد (٢)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 علي محمد علي االسمر

 منى محمد احمد زايد

 لطيفة ابراهيم راشد الدليمي

 الفت رشيد عبد البهات

 زينب عبدالله دلدوم واجي

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٨١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٨١

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت عامر بن فهيد الشينه الدوسري٤٤١٩٦٠٦٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٨

٨٤

٧٥

٨٣

٨١

١٩٢

١٢٠٣ عرب

٢٧٠١ عرب

٢١٠١ عرب

٢٥٠١ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٨٠٤ عرب

 النحو (١)

 النصوص األدبية (١)

 اللسانيات

 الشعر العربي القديم (١)

 علم المعاني (٢)

 مهارات االستماع

 نوره حماد ناصر المكاوني

 جمال حمد سعد الحمداء

 فهد حماد زيد التميمي

 آمنه حسين محمد الرماضنة

 نوال سعيد غرم الله الزهراني

 آمنه حسين محمد الرماضنة

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٨٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٨٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف  بنت عبد الهادي بن معجب الشامري العجمي٤٤١٩٦٠٦٠٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٢٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

١٢٢٠ نجم

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 مهارات الكتابة

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٨٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٨٣

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت ناصر بن عسكر ناصر عسكر٤٤١٩٦٠٦١٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٨٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٨٤

اسم الطالب :رقم الطالب : بشاير بنت صالح بن فهد العنقودي السهلي٤٤١٩٦٠٦١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢١

٣٣٥

٣٣٣

٣٣٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

١٢٣٠ نجم

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (١)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 مهارات االستماع والمحادثة

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 عناق حسين شكري الصباح

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٨٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٨٥

اسم الطالب :رقم الطالب : سنا بنت حسن بن محمد التميمي٤٤١٩٦٠٦١٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٠

٤٢٤

٤١١

٤٣٣

٤٨٠

٤٨١

٣٧٨

٤١٢

٤٨٤

١٤٠٢ سلم

١٠٣ عرب

٢٤٠٤ سلم

٢١١٠ سلم

١١٠١ نهج

١١٠١ نفس

١٣٠١ سلم

٢٤٠٣ سلم

١٢٠١ وسل

 فقه العبادات (١)

 التحرير العربي

 فقه العبادات (٣)

 التفسير التحليلي (٢)

 مبادئ التدريس ومهاراته

 علم نفس النمو

 عقيدة (١)

 فقه العبادات (٢)

 تقنيات التعليم واالتصال

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 تهاني عبدالرحمن محمد بن جويعد

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 اسالم محمد عبدالقادر العمري

الثالثاء

االربعاء

االحد   

االحد   

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٨٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٨٦

اسم الطالب :رقم الطالب : انفال بنت عبدالله بن علي السويحب٤٤١٩٦٠٦١٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٢٩

٣٣٥

٣٣٣

٣٤٠

٣٣٤

٣٢٨

٢٧٠١ عرب

٢٢٠٤ عرب

٢٤٠٢ عرب

٣٣٠٢ عرب

٢١٠٢ عرب

٢٥٠١ عرب

٢١٠١ عرب

 النصوص األدبية (١)

 النحو (٢)

 علم المعاني (٢)

 الصرف (٢)

 البحث اللغوي عند العرب

 الشعر العربي القديم (١)

 اللسانيات

 ابراهيم محمد ابراهيم المسلم

 ناديه االمين محمد احمد

 عماد سعد محسن حسن

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 ابراهيم علي عبدالله التميمي

 اميره محمد صالح حسين

 ناديه االمين محمد احمد

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٨٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٨٧

اسم الطالب :رقم الطالب : طيف بنت عبدالله بن راشد الهويشل٤٤١٩٦٠٦١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤١٤

٤١٠

٥٠٨

٤١١

٤١٥

٤١٣

٤١٦

٤١٢

٢١٠١ سلم

٢١٠٧ سلم

١٤٠٠ تقن

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٢٠٥ سلم

٢٤٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 علوم القرآن (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 التفسير التحليلي (١)

 حديث (٢)

 فقه العبادات (٢)

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 دانة موفي ناصر الدوسري

 وفاء حمزه فضل مضوي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فايزة سالم عطوة الحولي

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٨٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٨٨

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت سعيد بن سعيد ذفال آل عايذ القحطاني٤٤١٩٦٠٦١٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١١٤

٣١٤

١٢٣

١١٦

١١٧

١٢٤

١١٨

٢١٠١ سلم

١٤٠٠ تقن

٢١٠٧ سلم

٢٤٠٣ سلم

٢١٠٩ سلم

٢٤٠٤ سلم

٢٤١٢ سلم

 التالوة والحفظ (٢)

 مهارات الحاسب اآللي

 علوم القرآن (٢)

 فقه العبادات (٢)

 التفسير التحليلي (١)

 فقه العبادات (٣)

 أصول الفقه (٢)

 سلوى مصطفى محمد البلوشي

 سالي معاويه فتحي جعفر

 بتالء راشد ناصر الحبشان

 اثير ناصر عبدالرحمن جالل

 هند عبدالمحسن سليمان الفرحان

 ماريه عبدالله عبدالرحمن الخرعان

 مريم محمد عائض ال كدم

 

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االحد   

االثنين 

االربعاء

--

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٦-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٨٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٨٩

اسم الطالب :رقم الطالب : وسن بنت عبدالله  بن تركي الروقي الثبيتي٤٤٢٠٥٠٠٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٦٦

١٨٠

٣٠١

٢٩٤

١٧٢

١٦٩

١٠١ سلم

١٠٦ كيم

١٣٤ نجم

١٣١ نجم

١٠٦ فيز

١٠٦ احص

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 كيمياء عضوية(للعلوم الصحية)

 اللغة االنجليزية - علوم صحية

 استماع ومحادثة

 فيزياء عامة

 احصاء حيوي

 عبير محمد فالح العمري

 حنان عبدالبديع احمد فراج

 فينتز يالفا

 فينتز يالفا

 سهاد زيد محمد الهويدي

 اقبال احمد

الثالثاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٩٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٩٠

اسم الطالب :رقم الطالب : هند بنت عبدالرحمن  بن زيد آل داود٤٤٢٠٥٠٥٠٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

٢٧٤

٢٨٥

٥٠٥

٢٨١

٥٠٧

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٢٣٠ نجم

١٤٠٠ تقن

١٦٠٤ نجم

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات الحاسب اآللي

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

 جميله محمد  حمد الهويدي

 تهاني محمود احمد محمد

 مرام محمد عبدالله الحربي

 مارديانا

 أمل علي التعري

 كوثر علي محجوب ابراهيم

االربعاء

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٩١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٩١

اسم الطالب :رقم الطالب : حصه بنت عبد الله  بن عبد العزيز آل سليمان٤٤٢٠٥١٠٩٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

١٩٩

٢٠٣

٢٠١

١٩٣

٢٠٦

١٠٢ سلم

١١١١ عال

١٣٠١ عال

٢٢٢٠ ريض

١٤٠٠ علم

١١١١ هال

 االسالم وبناء المجتمع

 الرياضيات المتقطعة

 برمجة الحاسب ١

 الجبر الخطي لطالب الحاسب

 مهارات االتصال

 التصميم المنطقي

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 عواطف محمد علي الصديق

 هبة الله احمد محمد الويشي

 تهاني فهد عبدالله الشثري

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 سلوى الصادق حسين ابراهيم

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٩٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٩٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت راشد  بن حسين الهزاع٤٤٢٠٥١١٧٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٣٢

٣٣٥

٣٥١

٥٢٧

٣٤٤

٥٢٩

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٢٣٠ نجم

١٤٠٠ تقن

١٦٠٤ نجم

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات الحاسب اآللي

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

 فاطمه عبدالرحمن محمد الخنفور

 اسماء محمد حامد الشاللي

 مرام محمد عبدالله الحربي

 شذى  علي معيض القحطاني 

 منار احمد محمد حمزه

 رازينة محمد

االربعاء

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٩٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٩٣

اسم الطالب :رقم الطالب : لمى بنت عبدالعزيز بن  سعود آل داود٤٤٢٠٥١٢٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٢

٢٦٨

٣٥٨

٥٣٢

٣٠٤

٥٤٠

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٢٣٠ نجم

١٤٠٠ تقن

١٦٠٤ نجم

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات الحاسب اآللي

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

 جميله محمد  حمد الهويدي

 اسماء محمد حامد الشاللي

 تهاني مزعل العنزي

 بيان ناصر سعد الجريان

 منار احمد محمد حمزه

 رباب الشيخ ادريس موسى

االربعاء

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٩٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٩٤

اسم الطالب :رقم الطالب : غدير بنت عبيد  بن محمد مسرعي٤٤٢٠٥١٨٣٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

١٢٣

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٩٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٩٥

اسم الطالب :رقم الطالب : دانه بنت علي  بن رشيد القاسم٤٤٢٠٥١٩٠٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

١٢٣

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٩٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٩٦

اسم الطالب :رقم الطالب : أسماء بنت احمد بن صبار الشمالني العنزي٤٤٢١٠٠٠٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٧

٩

٢٢

١١

٢٧

١٠١ عرب

١٢٣٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٢٢٠ نجم

١١٤٠ نجم

 المهارات اللغوية

 مهارات االستماع والمحادثة

 القراءة ١

 مهارات الكتابة

 القواعد -١

 نوف راشد حسين العجيري

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 عناق حسين شكري الصباح

 عناق حسين شكري الصباح

االربعاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٩٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٩٧

اسم الطالب :رقم الطالب : شيهانه بنت سالم  بن محمد العمار الدوسري٤٤٢١٠٠٢١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٣٤

٩

١١

٥

٤

٣

١

٢

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٠١ سلم

١٨٠٧ عرب

١٢٠٢ عرب

١٠٣ عرب

١٨٠٣ عرب

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 مهارات االتصال

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المكتبة العربية

 مدخل إلى النحو

 التحرير العربي

 مهارات القراءة

 سالي معاويه فتحي جعفر

 امل علي محمد زين

 اميره محمد حسين الجيزاني

 خوله عبد الله السيف

 الجازي فالح بن سفران

 نوال عبدالله الزهراني

 الجازي فالح بن سفران

 هند داوود الشقير

االحد   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٩٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٩٨

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت ساير  بن ابديوي الشمالني العنزي٤٤٢١٠٠٢٩٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢١

٢٣

٢٥

٤٣٢

١٨

١٧

١٣

١٤

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٠١ سلم

١٨٠٧ عرب

١٢٠٢ عرب

١٠٣ عرب

١٨٠٣ عرب

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 مهارات االتصال

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المكتبة العربية

 مدخل إلى النحو

 التحرير العربي

 مهارات القراءة

 منيره عبدالعزيز راشد هالل

 امل علي محمد زين

 اميره محمد حسين الجيزاني

 خوله عبد الله السيف

 الجازي فالح بن سفران

 نوال عبدالله الزهراني

 الجازي فالح بن سفران

 هند داوود الشقير

االحد   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٠٩٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٠٩٩

اسم الطالب :رقم الطالب : نجالء بنت در  بن فهد الفهادي٤٤٢٣٦٠٢١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٠٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٠٠

اسم الطالب :رقم الطالب : منار بنت سليمان بن محسن آل محسن٤٤٢٧٧٠٣٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٠١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٠١

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت صامل بن عويد المطيري٤٤٢٧٧٠٣٩٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٨

١١٣

١٥٩

٩٦

٩٤

٩٠

٩٢

١١١ نجل

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٢٠ نجل

١١٨ نجل

١١٢ نجل

١١٣ نجل

 مهارات لغوية اساسية -١-

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 بناء المفردات -١-

 الترجمةمن(االنجليزيةالى العربية)

 االستماع والتحدث  -١-

 استيعاب المقروء -١-

 اني االيس شارين جونسون سولومون

 سميره محمد محمود البلوشى

 شروق محمد موسى عساف

 راجيتا كوماران

 عفاف نديوي رشيد العنزي

 غاده طه ابراهيم سليم

 ايناس ابشر احمد محمد

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٠٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٠٢

اسم الطالب :رقم الطالب : نورة بنت بدر بن صبر السعود٤٤٢٧٧٠٤١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨٩

١١٣

١٥٩

٩٦

٩٤

٩٠

٩٢

١١١ نجل

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٢٠ نجل

١١٨ نجل

١١٢ نجل

١١٣ نجل

 مهارات لغوية اساسية -١-

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 بناء المفردات -١-

 الترجمةمن(االنجليزيةالى العربية)

 االستماع والتحدث  -١-

 استيعاب المقروء -١-

 اني االيس شارين جونسون سولومون

 سميره محمد محمود البلوشى

 شروق محمد موسى عساف

 راجيتا كوماران

 عفاف نديوي رشيد العنزي

 غاده طه ابراهيم سليم

 ايناس ابشر احمد محمد

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٠٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٠٣

اسم الطالب :رقم الطالب : هويا بنت الصيفي بن ماجد الدوسري٤٤٢٨٣٠١٨٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٧٣

٣٨٠

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠١ سلم

١٤٠٠ علم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 المدخل إلى علم الفقه

 مهارات االتصال

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 فايزة سالم عطوة الحولي

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٠٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٠٤

اسم الطالب :رقم الطالب : هديل بنت ت حميدان بن  حلو المطرفي العنزي٤٤٢٨٣٠٣٤٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٤٥

٤٨

٤٩

٥٧

٤٦

٥٥

٥٩

١٠٢ سلم

١٢٠٣ عرب

١٣٠١ عرب

١٦٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٤٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 النحو (١)

 الصرف (١)

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 مهارات الكتابة

 علم المعاني (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 خولة  عبدالعزيز سعود الضويحي

 نوره حماد ناصر المكاوني

 فاطمه عبدالرحمن محمد الخنفور

 بتالء ظافر مبارك الدوسري

 امل علي محمد زين

 نوال سعيد غرم الله الزهراني

 نوال عبدالله الزهراني

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

االحد   

االربعاء

الخميس  

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٦-٠٩-١٤٤٢

١٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٠٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٠٥

اسم الطالب :رقم الطالب : أريام بنت علي بن  محمد العنزي٤٤٢٨٥٠٥٦٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩

١٨٠

١

٥

١١

١٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 موضى دخيل تميم الدوسرى

 منيره عبدالله مسلم ال ردعان

 اماني عبده خليل السيد

 جيتا .ديفان .باالك ريشنا

 منال عوض محمد الوكيل

 هبة الله محمد عبدالله عيساوي

الثالثاء

االربعاء

االحد   

االثنين 

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٠٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٠٦

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت موسى  بن حسن شراحيلي الفيفي٤٤٢٨٨٠٠١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٠٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٠٧

اسم الطالب :رقم الطالب : مهديه بنت فهيد بن  عبدالله العجمي٤٤٢٨٨٠٢٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٧٣

٣٨٠

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠١ سلم

١٤٠٠ علم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 المدخل إلى علم الفقه

 مهارات االتصال

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 فايزة سالم عطوة الحولي

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٠٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٠٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت هادي بن محمد النهاري القحطاني٤٤٢٨٨٠٤١٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٢

١١

٢٤

٢٧

١٢٧٠ نجم

١٢٢٠ نجم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 القراءة ١

 مهارات الكتابة

 المفردات

 القواعد -١

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 عناق حسين شكري الصباح

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٠٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٠٩

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت احمد  بن عبدالله  حمود السعد الجبري٤٤٢٨٨٠٨١٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٩٦

٢٧٤

١٢٣

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 منيره سعد زيد التميمى

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١١٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١١٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ماريا بنت ناصر بن علوش السبيعي٤٤٢٨٨١٠٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١١١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١١١

اسم الطالب :رقم الطالب : جوري بنت سلمان بن عجيان الدوسري٤٤٢٩٦٠٠٠٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١١٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١١٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت ابراهيم بن صالح العبدي٤٤٢٩٦٠٠٠٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٧٧

١٨١

٤٢٣

٥٢٢

٢٧٥

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 ندى حسن محمد أحمد

 نوره طاهر يحيى مرير

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١١٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١١٣

اسم الطالب :رقم الطالب : لمى بنت ناصر بن سعد السهلي٤٤٢٩٦٠٠٠٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١١٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١١٤

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت زيد بن سعود الشايب٤٤٢٩٦٠٠٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١١٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١١٥

اسم الطالب :رقم الطالب : وفاء بنت جابر  بن فرج القميش المطيري٤٤٢٩٦٠٠٠٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

١٢٣

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١١٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١١٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ريفان بنت فهد  بن عبدالله آل مزيد٤٤٢٩٦٠٠١٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٧٧

١٨١

٤٢٣

٥٢٤

١٨٧

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١١٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١١٧

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت فهد  بن محمد آل ختالن٤٤٢٩٦٠٠١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

١٢٣

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١١٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١١٨

اسم الطالب :رقم الطالب : أثير بنت ت عبدالله بن  خليف المضياني العنزي٤٤٢٩٦٠٠١٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٩٦

٢٧٤

١٢٣

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 منيره سعد زيد التميمى

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١١٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١١٩

اسم الطالب :رقم الطالب : لولوه بنت عبدالله  بن سليمان  علي المهوس٤٤٢٩٦٠٠١٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٩٦

٢٧٤

٥٢٤

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 منيره سعد زيد التميمى

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٢٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٢٠

اسم الطالب :رقم الطالب : وفاء بنت عايض  بن مسفر ال فهاد٤٤٢٩٦٠٠١٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٩٦

٢٧٤

٥٢٢

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 منيره سعد زيد التميمى

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 ندى حسن محمد أحمد

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٢١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٢١

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم  بنت خلف  بن ناصر ال بكر الدوسري٤٤٢٩٦٠٠١٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٢٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٢٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت حسن  بن علي سفياني٤٤٢٩٦٠٠١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٢

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٢٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٢٣

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت مسفر  بن شافي النتيفات٤٤٢٩٦٠٠١٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٢

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٢٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٢٤

اسم الطالب :رقم الطالب : موضي بنت عبيد  بن عبد الرحمن  ثامر ال ركاض السبيعي٤٤٢٩٦٠٠٢٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٤

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٢٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٢٥

اسم الطالب :رقم الطالب : رهام بنت زعال  بن جدوع المضياني العنزي٤٤٢٩٦٠٠٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٢

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٢٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٢٦

اسم الطالب :رقم الطالب : غيداء بنت عبدالمحسن  بن سليمان المقاطي العتيبي٤٤٢٩٦٠٠٢٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٤

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٢٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٢٧

اسم الطالب :رقم الطالب : صالحة بنت يحي  بن عيسى عبسي٤٤٢٩٦٠٠٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٢٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٢٨

اسم الطالب :رقم الطالب : ايناس بنت ناصر  بن عبدالله آل سعيد التميمي٤٤٢٩٦٠٠٢٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٢٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٢٩

اسم الطالب :رقم الطالب : شوق بنت فهد  بن محمد الخثالن٤٤٢٩٦٠٠٢٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٣٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٣٠

اسم الطالب :رقم الطالب : عبير بنت ابراهيم  بن سعد الرفيعه٤٤٢٩٦٠٠٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٢

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٣١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٣١

اسم الطالب :رقم الطالب : اريام بنت راشد بن عبدالرحمن الحربي٤٤٢٩٦٠٠٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٢

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٣٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٣٢

اسم الطالب :رقم الطالب : دانه بنت محمد بن راشد العرجاني٤٤٢٩٦٠٠٣١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١٩٧١

١١٧

١١٩

٥٢٢

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٠ صين

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 اللغة الصينية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 ايميلي كارن

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االحد   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٣٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٣٣

اسم الطالب :رقم الطالب : منيرة بنت حسن  بن عائض  حسن النتيفات٤٤٢٩٦٠٠٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٣٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٣٤

اسم الطالب :رقم الطالب : أسماء بنت سعد  بن علي السبيعي٤٤٢٩٦٠٠٣٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٣٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٣٥

اسم الطالب :رقم الطالب : ندى بنت علي  بن محمد الشثري٤٤٢٩٦٠٠٣٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٣٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٣٦

اسم الطالب :رقم الطالب : لطيفه بنت سعود  بن ناصر الهضيبي٤٤٢٩٦٠٠٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٣٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٣٧

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت خالد  بن زيد المشاري التميمي٤٤٢٩٦٠٠٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢٧

٣٢١

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٦٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 النحو (١)

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٣٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٣٨

اسم الطالب :رقم الطالب : ريماس  بنت حمد   بن عبدالرحمن  جري٤٤٢٩٦٠٠٣٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٣٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٣٩

اسم الطالب :رقم الطالب : غال بنت فهد  بن ناصر آل رقيب٤٤٢٩٦٠٠٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

١٢٠

١٧٧

١١٩

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٥٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التفاضل

 مهارات االتصال

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٤٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٤٠

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت سلمان  بن سليمان آل مسلم التميمي٤٤٢٩٦٠٠٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٤١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٤١

اسم الطالب :رقم الطالب : أنهار بنت سعد   بن عبدالله المهنا٤٤٢٩٦٠٠٤٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٤٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٤٢

اسم الطالب :رقم الطالب : أماني بنت سعد  بن ابراهيم الهزاني٤٤٢٩٦٠٠٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٤٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٤٣

اسم الطالب :رقم الطالب : هنادي بنت عبدالله بن هادي الفهادي٤٤٢٩٦٠٠٤٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٤٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٤٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ايثار بنت زيد  بن عبدالله آل خميس٤٤٢٩٦٠٠٤٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٤٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٤٥

اسم الطالب :رقم الطالب : ليان بنت عبدالله  بن سليمان القيعان٤٤٢٩٦٠٠٤٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٢

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٤٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٤٦

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت عبدالله بن محمد  خريف٤٤٢٩٦٠٠٤٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٤٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٤٧

اسم الطالب :رقم الطالب : سارة بنت محمد بن عبدالعزيز آل فواز التميمي٤٤٢٩٦٠٠٤٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٤٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٤٨

اسم الطالب :رقم الطالب : فيء بنت فهد  بن فرحان  مبارك الضفيان٤٤٢٩٦٠٠٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٢

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٤٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٤٩

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت مبارك  بن ابراهيم الحميدان٤٤٢٩٦٠٠٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

١٢٣

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٥٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٥٠

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف بنت علي  بن زيد  نامس٤٤٢٩٦٠٠٥٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٥١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٥١

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت خالد بن سلمان  شاهين٤٤٢٩٦٠٠٥٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

١٩٩

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٠٢ سلم

١١١١ عال

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 الرياضيات المتقطعة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 عواطف محمد علي الصديق

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الثالثاء

الخميس  

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٥٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٥٢

اسم الطالب :رقم الطالب : أريام بنت ابراهيم  بن حسين الفلقي عسيري٤٤٢٩٦٠٠٥٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٩٦

٢٧٤

٥٢٢

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 منيره سعد زيد التميمى

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 ندى حسن محمد أحمد

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٥٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٥٣

اسم الطالب :رقم الطالب : شوق بنت خالد  بن راشد الرفيعه٤٤٢٩٦٠٠٥٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٥٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٥٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ريوف بنت محمد بن ابراهيم آل طالب٤٤٢٩٦٠٠٥٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٥٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٥٥

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت علي  بن فهاد آل بريك الدوسري٤٤٢٩٦٠٠٦٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٤

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٥٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٥٦

اسم الطالب :رقم الطالب : جواهر بنت مشبب بن  بجاد العامري السبيعي٤٤٢٩٦٠٠٦٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٥٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٥٧

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت مساعد  بن عبدالله  حوشان٤٤٢٩٦٠٠٦٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٥٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٥٨

اسم الطالب :رقم الطالب : أسماء بنت سعود  بن سليمان العويرضي التميمي٤٤٢٩٦٠٠٦٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٥٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٥٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت راشد  بن محمد آل خريف٤٤٢٩٦٠٠٦٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

١٢٣

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٦٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٦٠

اسم الطالب :رقم الطالب : مزن بنت عبدالرحمن  بن محمد آل خشيبه الدوسري٤٤٢٩٦٠٠٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٧٧

٤٢٣

٥٢٤

١١٢

١٠٥٠ ريض

١٢٣٠ نجم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 حساب التفاضل

 مهارات االستماع والمحادثة

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

االثنين 

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٦١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٦١

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالله  بن صالح السماعيل٤٤٢٩٦٠٠٦٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٦٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٦٢

اسم الطالب :رقم الطالب : بيان بنت مشلح بن سعد الدوسري٤٤٢٩٦٠٠٧٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٦٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٦٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ندى بنت ت مسفر بن  عبود آل عبود الدوسري٤٤٢٩٦٠٠٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

١٢٣

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٦٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٦٤

اسم الطالب :رقم الطالب : سهام بنت عبدالله  بن حمد العفيش القحطاني٤٤٢٩٦٠٠٧٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٦٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٦٥

اسم الطالب :رقم الطالب : اطياف بنت ناصر  بن ابراهيم آل مسعود٤٤٢٩٦٠٠٧٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٣٨

٢٧٤

٥٢٤

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٣ سلم

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٦٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٦٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت ثعلى بن سند القريشي٤٤٢٩٦٠٠٧٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

٢٨

٣٠

٢٤

٢٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٢٨٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 الكتابة - ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٦٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٦٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت محمد  بن صالح الزمام آل موسى٤٤٢٩٦٠٠٧٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٦٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٦٨

اسم الطالب :رقم الطالب : مي بنت سعد بن  ابراهيم  عميره٤٤٢٩٦٠٠٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢٧

٣٢١

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٦٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 النحو (١)

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٦٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٦٩

اسم الطالب :رقم الطالب : هيفاء بنت محمد  بن ابراهيم الهزاني٤٤٢٩٦٠٠٧٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٧٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٧٠

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت مبارك  بن سعد الحميدان٤٤٢٩٦٠٠٨٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٧١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٧١

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت سعد بن  محمد  عسكر٤٤٢٩٦٠٠٨١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٧٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٧٢

اسم الطالب :رقم الطالب : علياء بنت حسن  بن علي آل مرجع العرجاني٤٤٢٩٦٠٠٨٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٩٦

٢٧٤

٥٢٤

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 منيره سعد زيد التميمى

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٧٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٧٣

اسم الطالب :رقم الطالب : والء بنت محمد  بن عبدالرحمن آل عثمان٤٤٢٩٦٠٠٨٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٧٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٧٤

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود بنت علي  بن سيف آل داوود٤٤٢٩٦٠٠٨٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٧٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٧٥

اسم الطالب :رقم الطالب : لينا بنت سعد  بن عبدالله الخثالن٤٤٢٩٦٠٠٨٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢٧

٣٢١

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٦٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 النحو (١)

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٧٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٧٦

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت يوسف  بن عبدالله  فواز آل حيان٤٤٢٩٦٠٠٨٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

١٢٣

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٧٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٧٧

اسم الطالب :رقم الطالب : اريام بنت محماس  بن الحم  سيف قينان ال عمار٤٤٢٩٦٠٠٩٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

١٢٣

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٧٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٧٨

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت سعد  بن محمد الزيد٤٤٢٩٦٠٠٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٧٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٧٩

اسم الطالب :رقم الطالب : سديم بنت سعود  بن زيد آل عثمان٤٤٢٩٦٠٠٩٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٨٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٨٠

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالله  بن علي الجميدي٤٤٢٩٦٠٠٩٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٨١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٨١

اسم الطالب :رقم الطالب : بيان بنت صالح  بن عجب الكبراء الدوسري٤٤٢٩٦٠٠٩٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

١٢٣

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٨٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٨٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رنا بنت عبدالله بن  سعيد الغضوري العنزي٤٤٢٩٦٠٠٩٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

١٢٣

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٨٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٨٣

اسم الطالب :رقم الطالب : شوق بنت عبدالعزيز  بن راشد الدريس٤٤٢٩٦٠٠٩٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٨٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٨٤

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت مذهل  بن مبارك المقابله الدوسري٤٤٢٩٦٠٠٩٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

٢١٧

١٩٣

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

٢٠١ ادر

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مقدمة في األعمال

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 اروى عبدالله احمد االفندي

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٨٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٨٥

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت علي بن عبد الرحمن آل قعود٤٤٢٩٦٠٠٩٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩

٢٢

١١

٢٤

٢٧

١٢٣٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٢٢٠ نجم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 مهارات االستماع والمحادثة

 القراءة ١

 مهارات الكتابة

 المفردات

 القواعد -١

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 عناق حسين شكري الصباح

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٨٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٨٦

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت عامر  بن مبارك آل عمار الدوسري٤٤٢٩٦٠٠٩٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٣٨

٢٧٤

٥٢٤

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٣ سلم

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٨٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٨٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت ناصر بن عبدالرحمن السلطان٤٤٢٩٦٠١٠١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٤

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٨٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٨٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان بنت منصور  بن عبدالرحمن الحمداني٤٤٢٩٦٠١٠٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٨٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٨٩

اسم الطالب :رقم الطالب : فرح بنت فالح  بن عبيد  فلحان ا السبيعي٤٤٢٩٦٠١٠٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٩٦

٢٧٤

١٢٣

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 منيره سعد زيد التميمى

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٩٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٩٠

اسم الطالب :رقم الطالب : هند بنت محمد  بن عوض المهيمزي الرشيدي٤٤٢٩٦٠١٠٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

١٢٣

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٩١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٩١

اسم الطالب :رقم الطالب : رنا بنت عبدالله  بن ناصر الفهيد٤٤٢٩٦٠١٠٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٩٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٩٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت صالح  بن عبيد الشمالني العنزي٤٤٢٩٦٠١٠٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

١٢٣

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٩٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٩٣

اسم الطالب :رقم الطالب : أسماء بنت عبدالله  بن راشد  خريف٤٤٢٩٦٠١٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٩٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٩٤

اسم الطالب :رقم الطالب : مي بنت محمد  بن سعيد العصيمي العتيبي٤٤٢٩٦٠١٠٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٣٨

٢٧٤

٥٢٢

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٣ سلم

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 ندى حسن محمد أحمد

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٩٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٩٥

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت ابراهيم  بن محمد  سعيد٤٤٢٩٦٠١١٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢٧

٣٢١

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٦٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 النحو (١)

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٩٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٩٦

اسم الطالب :رقم الطالب : نوف بنت عبدالله  بن علي  رباح٤٤٢٩٦٠١١٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٩٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٩٧

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت خالد  بن راشد آل مشاري التميمي٤٤٢٩٦٠١١٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٩٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٩٨

اسم الطالب :رقم الطالب : فهده بنت ناصر  بن سعد  خثالن٤٤٢٩٦٠١١٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١١٩٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١١٩٩

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت در  بن ابراهيم  عميقان التميمي٤٤٢٩٦٠١١٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

١٢٣

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٠٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٠٠

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت خالد  بن سعود آل موسى٤٤٢٩٦٠١١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٠١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٠١

اسم الطالب :رقم الطالب : رنا بنت ابراهيم بن  محمد المسلم التميمي٤٤٢٩٦٠١١٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٠٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٠٢

اسم الطالب :رقم الطالب : روز بنت سطام  بن حمد الودعاني الدوسري٤٤٢٩٦٠١٢٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٠٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٠٣

اسم الطالب :رقم الطالب : دانه بنت فهد  بن علي المهوس٤٤٢٩٦٠١٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٤

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٠٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٠٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت حمد بن بليهان الجعيدي٤٤٢٩٦٠١٢٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٤

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٠٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٠٥

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت عبدالله بن  محمد آل مبارك٤٤٢٩٦٠١٢٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

١٢٣

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٠٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٠٦

اسم الطالب :رقم الطالب : بيان بنت محمد  بن فواز  هميالن٤٤٢٩٦٠١٢٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٠٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٠٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ندى بنت مسفر  بن مسعود آل مهدي القحطاني٤٤٢٩٦٠١٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٠٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٠٨

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت عبدالله  بن سعد  عبدالرحمن آل عثمان٤٤٢٩٦٠١٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٠٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٠٩

اسم الطالب :رقم الطالب : نجوى بنت فيصل ا بن عبدالله ا محمد العوالي٤٤٢٩٦٠١٢٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢١٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢١٠

اسم الطالب :رقم الطالب : لمياء بنت عبدالرحمن  بن محمد  جميل٤٤٢٩٦٠١٢٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢١١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢١١

اسم الطالب :رقم الطالب : أميره بنت زيد  بن ابراهيم المنحوف آل حسين التميمي٤٤٢٩٦٠١٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٤

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢١٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢١٢

اسم الطالب :رقم الطالب : انفال بنت هذال  بن علي آل بريك الدوسري٤٤٢٩٦٠١٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢١٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢١٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ياسمين بنت جعيول  بن مبارك آل بريك٤٤٢٩٦٠١٣٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢١٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢١٤

اسم الطالب :رقم الطالب : جواهر بنت سعد  بن محمد القميزي٤٤٢٩٦٠١٣٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢١٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢١٥

اسم الطالب :رقم الطالب : جواهر بنت عبدالله  بن علي الحقباني٤٤٢٩٦٠١٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

٢٧١

١٧٧

٢٧٤

٥٢٤

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٥٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التفاضل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢١٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢١٦

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم بنت فهد  بن سعود المسيعد٤٤٢٩٦٠١٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢١٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢١٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت فواز  بن علي آل عبدالله التميمي٤٤٢٩٦٠١٣٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٠

١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٠٣ عرب

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 التحرير العربي

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢١٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢١٨

اسم الطالب :رقم الطالب : وفاء بنت عبدالله  بن عبدالعزيز السهل الشثري٤٤٢٩٦٠١٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢١٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢١٩

اسم الطالب :رقم الطالب : غيداء بنت إبراهيم بن  صالح المسلم التميمي٤٤٢٩٦٠١٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٢٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٢٠

اسم الطالب :رقم الطالب : أميره بنت راشد  بن محمد  عسكر٤٤٢٩٦٠١٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٢١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٢١

اسم الطالب :رقم الطالب : لطيفه بنت عبدالله  بن ابراهيم الهزاني٤٤٢٩٦٠١٤٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٢٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٢٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رابعه بنت يحي بن محمد الريثي ٤٤٢٩٦٠١٤٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٥٠٨

١٥

١٣

١٧

٣٠

١٩

١٤٠٠ تقن

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 وفاء حمزه فضل مضوي

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

الخميس  

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٢٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٢٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت سعد بن راشد آل مشاري التميمي٤٤٢٩٦٠١٤٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٢٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٢٤

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت علي بن عبدالله  كليب٤٤٢٩٦٠١٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٠

١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٠٣ عرب

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 التحرير العربي

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٢٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٢٥

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت منصور  بن علي الصليح٤٤٢٩٦٠١٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٨٢

٣٨٨

٣٨١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٢٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٢٦

اسم الطالب :رقم الطالب : اريام  بنت فالح  بن بداح ال بريك٤٤٢٩٦٠١٥٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٢٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٢٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ابرار بنت عبدالله  بن مسلم الشكره٤٤٢٩٦٠١٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

١٢٣

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٢٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٢٨

اسم الطالب :رقم الطالب : شروق بنت موسى  بن جابر  محمد النجادي٤٤٢٩٦٠١٥٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٧٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٢١٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 مهارات القراءة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٢٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٢٩

اسم الطالب :رقم الطالب : وجد بنت فهد  بن عبدالله البشري الحربي٤٤٢٩٦٠١٥٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٣٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٣٠

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت سعد  بن علي آل عبدالله التميمي٤٤٢٩٦٠١٥٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٩٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٣١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٣١

اسم الطالب :رقم الطالب : نجد بنت ابراهيم  بن عبدالرحمن  محمد الشثري٤٤٢٩٦٠١٥٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٣٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٣٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت بدر  بن حسين  سليمان اليحياء٤٤٢٩٦٠١٥٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٣٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٣٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ريما بنت عبدالعزيز  بن عبدالله آل عسكر٤٤٢٩٦٠١٦٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٣٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٣٤

اسم الطالب :رقم الطالب : عهد بنت مفلح بن  سليم الهواشله٤٤٢٩٦٠١٦١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

١٢٣

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٣٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٣٥

اسم الطالب :رقم الطالب : لجين بنت محمد  بن سعود الصويتي التميمي٤٤٢٩٦٠١٦٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٣٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٣٦

اسم الطالب :رقم الطالب : دانه بنت محمد  بن سعود الصويتي التميمي٤٤٢٩٦٠١٦٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٣٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٣٧

اسم الطالب :رقم الطالب : منار بنت محمد  بن علي القاسم٤٤٢٩٦٠١٦٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

١٢٣

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٣٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٣٨

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم بنت راشد  بن سعود آل رقيب التميمي٤٤٢٩٦٠١٦٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢٧

٣٢١

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٦٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 النحو (١)

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٣٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٣٩

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت ابراهيم  بن محمد آل خميس٤٤٢٩٦٠١٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٤٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٤٠

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمة بنت ابراهيم  بن موسى آل رقيب التميمي٤٤٢٩٦٠١٦٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣٢٧

٣١٣

٣٠٨

٣٠٩

٣١٧

٣٢٣

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٦٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٨٠٧ عرب

١٨٠٣ عرب

١٩٠١ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 المكتبة العربية

 مهارات القراءة

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 حصه محمد عبدالله العيدي

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 حصه محمد عبدالله العيدي

 نوف راشد حسين العجيري

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٤١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٤١

اسم الطالب :رقم الطالب : عبير بنت محمد  بن بجران  رينان العماري الدوسري٤٤٢٩٦٠١٧٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٢

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٤٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٤٢

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت أحمد  بن محمد الصرامي٤٤٢٩٦٠١٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٢

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٤٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٤٣

اسم الطالب :رقم الطالب : غالء بنت مترك بن  عبدالله العرجاني٤٤٢٩٦٠١٧٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٩٦

٢٧٤

١٢٣

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 منيره سعد زيد التميمى

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٤٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٤٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت احمد  بن عبدالكريم الموسى٤٤٢٩٦٠١٧٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٤٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٤٥

اسم الطالب :رقم الطالب : رند بنت محمد  بن عبدالله المعدي٤٤٢٩٦٠١٧٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٤٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٤٦

اسم الطالب :رقم الطالب : رحمه بنت علي  بن جبران  علي كعبي٤٤٢٩٦٠١٧٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٩٦

٢٧٤

١٢٣

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 منيره سعد زيد التميمى

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٤٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٤٧

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت جريم بن  غانم المصارير٤٤٢٩٦٠١٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٤٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٤٨

اسم الطالب :رقم الطالب : فجر بنت نزال  بن كليب المضياني العنزي٤٤٢٩٦٠١٧٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٤

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٤٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٤٩

اسم الطالب :رقم الطالب : جواهر بنت ثقل  بن فهاد آل بريك الدوسري٤٤٢٩٦٠١٨٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٩٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٥٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٥٠

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت محمد  بن فهاد آل بريك الدوسري٤٤٢٩٦٠١٨١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٩

٣٧٣

٣٧٨

٤٠٥

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢٠٢ سلم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

٢٢٠٥ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 علوم الحديث (١)

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 حديث (٢)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الثالثاء

االربعاء

السبت   

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٥١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٥١

اسم الطالب :رقم الطالب : موضي بنت راشد  بن حمد آل عاطف القحطاني٤٤٢٩٦٠١٨٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٥٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٥٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رهام بنت عبدالله  بن مزيد المشاري التميمي٤٤٢٩٦٠١٨٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٠

١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٠٣ عرب

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 التحرير العربي

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٥٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٥٣

اسم الطالب :رقم الطالب : خلود بنت فالح بن جربوع الجعفري العنزي٤٤٢٩٦٠١٨٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٥٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٥٤

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت حليط  بن عبيد آل بريك٤٤٢٩٦٠١٨٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨

٩

٢٢

١١

٢٤

١٠٢ سلم

١٢٣٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٢٢٠ نجم

١٩٣٠ نجم

 االسالم وبناء المجتمع

 مهارات االستماع والمحادثة

 القراءة ١

 مهارات الكتابة

 المفردات

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 عناق حسين شكري الصباح

 علي محمد علي االسمر

الثالثاء

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٥٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٥٥

اسم الطالب :رقم الطالب : طيف بنت بدر  بن قعيد الفريهدي العتيبي٤٤٢٩٦٠١٨٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٠٨

٣١٠

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

السبت   

االحد   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٥٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٥٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ترف بنت ثابت بن  على القحطاني٤٤٢٩٦٠١٨٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٤

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٥٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٥٧

اسم الطالب :رقم الطالب : هاجر بنت عبدالله بن محمد السرحان٤٤٢٩٦٠١٨٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٩٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٥٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٥٨

اسم الطالب :رقم الطالب : لينا بنت راشد  بن محمد آل سعيد التميمي٤٤٢٩٦٠١٩٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٩٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٥٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٥٩

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت خالد  بن عيسى البشرى الحربي٤٤٢٩٦٠١٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٦٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٦٠

اسم الطالب :رقم الطالب : دانه بنت محمد  بن على العميقان التميمي٤٤٢٩٦٠١٩٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٩٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٦١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٦١

اسم الطالب :رقم الطالب : سديم بنت سلطان بن  عبدالله ال مصلط٤٤٢٩٦٠١٩٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٤

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٦٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٦٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت ماجد  بن صالح ال حابش الغامدي٤٤٢٩٦٠١٩٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٢

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٦٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٦٣

اسم الطالب :رقم الطالب : أسماء بنت مسعود  بن مسعيد الشاطري المطيري٤٤٢٩٦٠١٩٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٩٦

٢٧٤

١٢٣

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 منيره سعد زيد التميمى

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٦٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٦٤

اسم الطالب :رقم الطالب : هند بنت عبدالله  بن تميم آل حسين التميمي٤٤٢٩٦٠١٩٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٦٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٦٥

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت عثمان  بن سعود آل عثمان٤٤٢٩٦٠١٩٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٩٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٦٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٦٦

اسم الطالب :رقم الطالب : رؤى بنت سعد  بن عبدالله  خريف٤٤٢٩٦٠١٩٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٦٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٦٧

اسم الطالب :رقم الطالب : تهاني بنت هذال  بن علي آل بريك الدوسري٤٤٢٩٦٠٢٠٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٩٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٦٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٦٨

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت عبدالله  بن محمد العسكر٤٤٢٩٦٠٢٠٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٦٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٦٩

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت تركي  بن حجاج الضويحي٤٤٢٩٦٠٢٠٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١١٧

٢١٧

١٩٣

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

٢٠١ ادر

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مقدمة في األعمال

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 اروى عبدالله احمد االفندي

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٧٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٧٠

اسم الطالب :رقم الطالب : أبرار بنت عبدالله  بن سعود ال بريك٤٤٢٩٦٠٢٠٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٧١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٧١

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف بنت عبدالله  بن علي آل رقيب التميمي٤٤٢٩٦٠٢٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٧٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٧٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ابرار بنت عبدالله  بن محفوظ المعيذر٤٤٢٩٦٠٢٠٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

١٢٣

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٧٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٧٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت محمد  بن سعود آل رقيب التميمي٤٤٢٩٦٠٢٠٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٨٤

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٨٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٧٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٧٤

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت عبدالعزيز بن  زيد آل مبارك التميمي٤٤٢٩٦٠٢١٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٧٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٧٥

اسم الطالب :رقم الطالب : هال بنت حسين  بن صالح الدوالي العمري٤٤٢٩٦٠٢١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٧١

٧٦

١٧٧

٢٧٤

١٢٣

٢٧٥

١٠١ عرب

١٠٣ سلم

١٠٥٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المهارات اللغوية

 اسس النظام االقتصادى فى االسالم

 حساب التفاضل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 نوف راشد حسين العجيري

 محمد عبدالجواد يونس محمد

 احمد سعيد عبدالله العربي

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 نوره طاهر يحيى مرير

االربعاء

الخميس  

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٧٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٧٦

اسم الطالب :رقم الطالب : حصه بنت ابراهيم  بن محمد الجدعان٤٤٢٩٦٠٢١٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٩٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٧٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٧٧

اسم الطالب :رقم الطالب : سماهر بنت سعد  بن زيد آل مبارك التميمي٤٤٢٩٦٠٢١٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٧٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٧٨

اسم الطالب :رقم الطالب : ندى بنت حمد بن  محمد السبيعي٤٤٢٩٦٠٢١٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٧٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٧٩

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت علي  بن عبدالله  مسرع السبيعي٤٤٢٩٦٠٢١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٨٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٨٠

اسم الطالب :رقم الطالب : مريم بنت فهد  بن سالم  ابراهيم آل دريس٤٤٢٩٦٠٢١٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٨١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٨١

اسم الطالب :رقم الطالب : شوق بنت محمد بن  حمد المنديل٤٤٢٩٦٠٢٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٤

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٨٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٨٢

اسم الطالب :رقم الطالب : نجد بنت خالد  بن فهد العماري الدوسري٤٤٢٩٦٠٢٢٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٩٦

٢٧٤

٥٢٤

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 منيره سعد زيد التميمى

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٨٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٨٣

اسم الطالب :رقم الطالب : أميره بنت صالح  بن حمد السبر٤٤٢٩٦٠٢٢٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٨٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٨٤

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت سعد  بن ابراهيم الخضير٤٤٢٩٦٠٢٢٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٨٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٨٥

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت سليم  بن حمد  هذال العماري الدوسري٤٤٢٩٦٠٢٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٨٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٨٦

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت عبدالعزيز  بن عبدالله آل داوود٤٤٢٩٦٠٢٢٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٨٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٨٧

اسم الطالب :رقم الطالب : مزنه بنت عبدالسالم بن سليمان الدريويش٤٤٢٩٦٠٢٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٩٦

٢٧٤

٥٢٤

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 منيره سعد زيد التميمى

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٨٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٨٨

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت مبارك  بن محمد المبخوت٤٤٢٩٦٠٢٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٩٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٨٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٨٩

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت سيف  بن سالم الشكره٤٤٢٩٦٠٢٣١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٩٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٩٠

اسم الطالب :رقم الطالب : الجوهره بنت حمود  بن محمد آل عاطف القحطاني٤٤٢٩٦٠٢٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٩١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٩١

اسم الطالب :رقم الطالب : ريما بنت رشيد  بن عبدالله السويلم٤٤٢٩٦٠٢٣٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٤

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٩٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٩٢

اسم الطالب :رقم الطالب : أروى بنت ناصر  بن عبدالرحمن ال طالب٤٤٢٩٦٠٢٣٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢٧

٣٢١

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٦٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 النحو (١)

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٩٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٩٣

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالله بن  شامان  كليب ال مغيره٤٤٢٩٦٠٢٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٩٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٩٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ريوف بنت عبدالله  بن عبدالرحمن الحبيشي٤٤٢٩٦٠٢٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٩٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٩٥

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف بنت ماجد  بن سعد  عون٤٤٢٩٦٠٢٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٤

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٩٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٩٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت عبدالله  بن موسى آل شريم التميمي٤٤٢٩٦٠٢٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٩٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٩٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٩٧

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت ابراهيم  بن عبدالله  كليب آل مغيره٤٤٢٩٦٠٢٤٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٦٠

١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٠٣ عرب

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 التحرير العربي

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 فاطمه محمد عبدالله الجدعان

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٩٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٩٨

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت راشد  بن سعود الشبانات٤٤٢٩٦٠٢٤٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٢٩٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٢٩٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت خالد  بن نوار النفيعي العتيبي٤٤٢٩٦٠٢٤٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٠٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٠٠

اسم الطالب :رقم الطالب : حور بنت شافي بن غانم المصارير٤٤٢٩٦٠٢٤٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٠١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٠١

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت ابراهيم  بن محمد  مشاري٤٤٢٩٦٠٢٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٩٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٠٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٠٢

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت عبدالعزيز  بن محمد آل معدي٤٤٢٩٦٠٢٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٠٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٠٣

اسم الطالب :رقم الطالب : عهود بنت فنيس  بن حمد المهازعه الكبرى٤٤٢٩٦٠٢٥٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٩٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٠٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٠٤

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت ناصر بن علي الجميدي٤٤٢٩٦٠٢٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٢

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٠٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٠٥

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت حماد بن سعود الهزاع٤٤٢٩٦٠٢٥٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٩٦

٢٧٤

١٢٣

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 منيره سعد زيد التميمى

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٠٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٠٦

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود بنت محمد  بن علي الجميل٤٤٢٩٦٠٢٥٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٠٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٠٧

اسم الطالب :رقم الطالب : هيا بنت عبدالله  بن سعود آل طالب٤٤٢٩٦٠٢٥٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٠٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٠٨

اسم الطالب :رقم الطالب : وسميه بنت عائض  بن راشد المصارير الدوسري٤٤٢٩٦٠٢٥٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢١

٣١٠

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٢٠٣ عرب

١٢١٠ نجم

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 النحو (١)

 مهارات القراءة

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

السبت   

االحد   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٠٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٠٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ميسون بنت نايف  بن دخيل الله  محمد الشكره الدوسري٤٤٢٩٦٠٢٦٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣١٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣١٠

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت علي  بن ابراهيم ال طالب٤٤٢٩٦٠٢٦٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٩٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣١١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣١١

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان بنت فهاد  بن محمد آل ناهض الدوسري٤٤٢٩٦٠٢٦٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٩٦

٢٧٤

١٢٣

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 منيره سعد زيد التميمى

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣١٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣١٢

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت مفلح  بن سليم  ردعان الهواشله٤٤٢٩٦٠٢٦٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣١٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣١٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ياسمين بنت مرضي  بن عبيد الشكره٤٤٢٩٦٠٢٦٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٤

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣١٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣١٤

اسم الطالب :رقم الطالب : خولة بنت راشد  بن سلمان المشاري التميمي٤٤٢٩٦٠٢٦٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣١٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣١٥

اسم الطالب :رقم الطالب : زينه بنت سعيد بن عبدالله الزهراني٤٤٢٩٦٠٢٦٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣١٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣١٦

اسم الطالب :رقم الطالب : وضحى بنت جابر  بن عائض  حشان ال فهاد٤٤٢٩٦٠٢٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣١٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣١٧

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالله  بن عبدالرحمن الشيباني العتيبي٤٤٢٩٦٠٢٦٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣١٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣١٨

اسم الطالب :رقم الطالب : أمجاد بنت حسين بن  غريب الشكره٤٤٢٩٦٠٢٧٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣١٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣١٩

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت ناصر  بن علي الجميدي٤٤٢٩٦٠٢٧٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٩٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٢٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٢٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت عبدالله  بن علي  رباح٤٤٢٩٦٠٢٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٩٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٢١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٢١

اسم الطالب :رقم الطالب : أميره بنت فالح  بن عبدالله آل بريك الدوسري٤٤٢٩٦٠٢٧٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

١٩٣

٥٢٤

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٢٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٢٢

اسم الطالب :رقم الطالب : زهوه بنت عبالن  بن فهد  عبدالرحمن العبالن٤٤٢٩٦٠٢٨١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٩٥

١٩٨

١٩٦

٢١٧

١٩٣

٥٢٢

١٨٧

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

٢٠١ ادر

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مقدمة في األعمال

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 منيره سعد زيد التميمى

 اروى عبدالله احمد االفندي

 عديله حسين جباره عبدالجليل

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٢٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٢٣

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت ناصر  بن حماد المكاوني٤٤٢٩٦٠٢٨٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٢٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٢٤

اسم الطالب :رقم الطالب : شوق بنت ت عوض بن  مناور العمري الحربي٤٤٢٩٦٠٢٩٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٧٧

١٨١

١٧٩

١٢٣

١٨٧

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٢٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٢٥

اسم الطالب :رقم الطالب : دانا بنت حمداء  بن فهد  عبدالرحمن الحمدا٤٤٢٩٦٠٢٩٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٢٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٢٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ارام بنت محمد  بن غزاي الحربي٤٤٢٩٦٠٢٩٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢٧

٣٢١

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٣٠

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٦٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٢٣٠ نجم

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 النحو (١)

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 مهارات االستماع والمحادثة

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 عناق حسين شكري الصباح

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٢٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٢٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت ظافر بن  ناصر  حمد الشكره٤٤٢٩٦٠٢٩٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٤٣٣

٣٧٩

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

٢١١٠ سلم

١٢٠٢ سلم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 التفسير التحليلي (٢)

 علوم الحديث (١)

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٢٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٢٨

اسم الطالب :رقم الطالب : هديل بنت در  بن ندى الوسيدي الحربي٤٤٢٩٦٠٣٠٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٨٧

١٠٢ سلم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

١٠١٠ فيز

 االسالم وبناء المجتمع

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

(I) فيزياء عامة 

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٢٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٢٩

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت عبدالله  حسن بن  علي عباس كعبي٤٤٢٩٦٠٣٠١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢٧

٣٢١

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٦٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 النحو (١)

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٣٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٣٠

اسم الطالب :رقم الطالب : نوف بنت محمد بن عبدالله البراق العتيبي٤٤٢٩٦٠٣٠٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٢٣

١٨٧

١٠٢ سلم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 االسالم وبناء المجتمع

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٣١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٣١

اسم الطالب :رقم الطالب : سديم بنت صالح  بن ابراهيم السيف٤٤٢٩٦٠٣٠٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢٧

٣٢١

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٦٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 النحو (١)

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٣٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٣٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت سلمان  بن رحيل الشبيعان العنزي٤٤٢٩٦٠٣٠٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٩٦

٢٧٤

٥٢٢

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 منيره سعد زيد التميمى

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 ندى حسن محمد أحمد

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٣٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٣٣

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عماش بن هويشل المصارير الدوسري٤٤٢٩٦٠٣٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢٧

٣٢١

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٦٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 النحو (١)

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٣٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٣٤

اسم الطالب :رقم الطالب : خلود بنت هويشل بن ظافر المصروري الدوسري٤٤٢٩٦٠٣٠٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢٧

٣٢١

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٦٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 النحو (١)

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٣٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٣٥

اسم الطالب :رقم الطالب : فهده بنت محمد بن عبدالله البراق العتيبي٤٤٢٩٦٠٣٠٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

١٧٧

١٨١

١٧٩

٥٢٤

١٨٧

١٠٢ سلم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 االسالم وبناء المجتمع

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٣٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٣٦

اسم الطالب :رقم الطالب : أريام بنت عبدالله  بن فهد الشمالني العنزي٤٤٢٩٦٠٣١٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٣٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٣٧

اسم الطالب :رقم الطالب : أماني بنت عبدالرحمن  بن فريج  عبدالرحمن العبدان لفهادي٤٤٢٩٦٠٣١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٣٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٣٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت ابراهيم  بن فواز آل عثمان٤٤٢٩٦٠٣١٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٩٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٣٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٣٩

اسم الطالب :رقم الطالب : رنيم بنت محمد  بن ابراهيم العقيلي٤٤٢٩٦٠٣١٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٩٢

٣٩٠

٣٨٨

٣٩١

٣٩٣

٣٨٦

٣٨٩

٣٨٥

١١٠١ سلم

١٤٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٢٢٠ نجم

١٤١١ سلم

١٢٠٣ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 فقه العبادات (١)

 المهارات اللغوية

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 مهارات الكتابة

 أصول الفقه (١)

 علوم الحديث (٢)

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 إيمان محمد عبدالله الشمراني

 ناديه لطفي محمود المهدي

 فاطمه التاج مصطفى محمد

 هال علي سعود ال عثمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالله حسن محمد الحبجر

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

الخميس  

االحد   

--

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٤٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٤٠

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت سعد بن محسن ال درمان العجمي٤٤٢٩٦٠٣١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٤١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٤١

اسم الطالب :رقم الطالب : ليان بنت سعد بن  مطلق المقاطي العتيبي٤٤٢٩٦٠٣٢٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٤٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٤٢

اسم الطالب :رقم الطالب : شوق بنت تركي  بن محمد الخديدي العتيبي٤٤٢٩٦٠٣٢٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٩

٢٢

١١

٢٤

٢٧

١٢٣٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٢٢٠ نجم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 مهارات االستماع والمحادثة

 القراءة ١

 مهارات الكتابة

 المفردات

 القواعد -١

 ندى حسن محمد أحمد

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 عناق حسين شكري الصباح

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٤٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٤٣

اسم الطالب :رقم الطالب : طيف بنت حسن  بن عائض  حسن النتيفات٤٤٢٩٦٠٣٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٤٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٤٤

اسم الطالب :رقم الطالب : فلوه بنت حسن  بن مشيط الفهادي٤٤٢٩٦٠٣٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

١٢٣

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٤٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٤٥

اسم الطالب :رقم الطالب : همس بنت احمد  بن امشريف المغامري الفيفي٤٤٢٩٦٠٣٢٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢٧

٥٢١

٣٢١

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٦٠١ عرب

١٠٤ سلم

١٢٠٣ عرب

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 اسس النظام السياسى فى االسالم

 النحو (١)

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٤٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٤٦

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت معجب  بن محمد الغييثي الدوسري٤٤٢٩٦٠٣٢٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

١٢٣

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٤٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٤٧

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت عبدالله  بن عيد  السبيعي٤٤٢٩٦٠٣٣١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٤٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٤٨

اسم الطالب :رقم الطالب : سلوى بنت جمال  بن جميل الحنيني الخيبري٤٤٢٩٦٠٣٣٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢٧

٣٢١

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٦٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 النحو (١)

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٤٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٤٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ليلى بنت ادريس بن محمد عبيري٤٤٢٩٦٠٣٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

٥٢٢

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 ندى حسن محمد أحمد

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٥٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٥٠

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان بنت سعود بن  عبدالعزيز آل حسين٤٤٢٩٦٠٣٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٥

١٣

١٧

٢٠

١٩

٢١

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٥١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٥١

اسم الطالب :رقم الطالب : اقبال بنت عوده  بن مرضي المطرفي العنزي٤٤٢٩٦٠٣٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

٢٧١

١٩٦

٢٧٤

٥٢٢

٢٧٥

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 منيره سعد زيد التميمى

 انتصار فتح الرحمن سليمان محمد

 ندى حسن محمد أحمد

 نوره طاهر يحيى مرير

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٥٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٥٢

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت سليمان  بن عتيق حميدان٤٤٢٩٦٠٣٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٥٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٥٣

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت سعد  بن عبدالعزيز الحميدي٤٤٢٩٦٠٣٤٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٥٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٥٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت علي  بن زيد العويرضي٤٤٢٩٦٠٣٤٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٥٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٥٥

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت معجب  بن مبارك المصارير٤٤٢٩٦٠٣٤٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٥٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٥٦

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالهادي  بن ابراهيم  عبدالهادي آل  رباح٤٤٢٩٦٠٣٤٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٥٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٥٧

اسم الطالب :رقم الطالب : أفراح بنت فالح  بن مبارك ال بريك الدوسري٤٤٢٩٦٠٣٤٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٥٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٥٨

اسم الطالب :رقم الطالب : أريام بنت حمد  بن ابراهيم التمامي٤٤٢٩٦٠٣٤٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٥٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٥٩

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت حمد  بن مهمل آل شايب القحطاني٤٤٢٩٦٠٣٤٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٦٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٦٠

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت محمد  بن جديع آل بريك٤٤٢٩٦٠٣٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٦١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٦١

اسم الطالب :رقم الطالب : نوف بنت ت سعيد بن  محمد الحميدي٤٤٢٩٦٠٣٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٦٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٦٢

اسم الطالب :رقم الطالب : غزيل بنت محمد بن ظفر آل بريك٤٤٢٩٦٠٣٥٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٦٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٦٣

اسم الطالب :رقم الطالب : في بنت نغميش  بن حسين الشكره الدوسري٤٤٢٩٦٠٣٥٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٦٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٦٤

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت ابراهيم  بن مرشد آل مهنا٤٤٢٩٦٠٣٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٦٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٦٥

اسم الطالب :رقم الطالب : سموى بنت سالم  بن فهيد الشكره٤٤٢٩٦٠٣٥٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٦٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٦٦

اسم الطالب :رقم الطالب : بتالء بنت ظافر  بن حسين الشكره٤٤٢٩٦٠٣٥٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٦٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٦٧

اسم الطالب :رقم الطالب : لطيفه بنت عبدالعزيز بن سالم  مهيدي٤٤٢٩٦٠٣٥٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٦٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٦٨

اسم الطالب :رقم الطالب : طرفه بنت ناصر  بن حسين  محمد  سميح٤٤٢٩٦٠٣٥٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٦٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٦٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ريما بنت محمد  بن عبدالعزيز الخضران٤٤٢٩٦٠٣٥٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٧٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٧٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت محمد  بن سعود الجميد٤٤٢٩٦٠٣٦٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٧١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٧١

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت محمد  بن عبدالله  سعود آل شريم٤٤٢٩٦٠٣٦١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٧٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٧٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت خالد بن مسعود آل مهدي القحطاني٤٤٢٩٦٠٣٦٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٧٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٧٣

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت محمد  بن على آل حمود٤٤٢٩٦٠٣٦٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٧٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٧٤

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت سلمان بن  محمد آل عصفور٤٤٢٩٦٠٣٦٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٧٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٧٥

اسم الطالب :رقم الطالب : أمل بنت فراج  بن فهد آل بريك الدوسري٤٤٢٩٦٠٣٦٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٧٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٧٦

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف بنت عبدالله  بن مبارك  عسكر٤٤٢٩٦٠٣٦٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٧٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٧٧

اسم الطالب :رقم الطالب : بشاير  بنت ابراهيم  بن سعود التميمي٤٤٢٩٦٠٣٦٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٧٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٧٨

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت هديان  بن بليهين  علي العقيلي٤٤٢٩٦٠٣٦٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٧٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٧٩

اسم الطالب :رقم الطالب : خوله بنت محمد  بن سعود الهزاع٤٤٢٩٦٠٣٧٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٨٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٨٠

اسم الطالب :رقم الطالب : شروق بنت حمد  بن سعود  حريمل٤٤٢٩٦٠٣٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٨١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٨١

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت خالد  بن حسن النخيالن٤٤٢٩٦٠٣٧٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٨٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٨٢

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت محمد  بن جديع آل بريك٤٤٢٩٦٠٣٧٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٨٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٨٣

اسم الطالب :رقم الطالب : فاتن بنت عبدالله  بن ابراهيم آل سليمان٤٤٢٩٦٠٣٧٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٨٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٨٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت رواف  بن عوض السبيعي العنزي٤٤٢٩٦٠٣٧٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٨٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٨٥

اسم الطالب :رقم الطالب : مهره بنت عجران  بن محمد  عجران آل بريك الدوسري٤٤٢٩٦٠٣٧٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٨٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٨٦

اسم الطالب :رقم الطالب : نهال بنت فهد  بن سعود البشري الحربي٤٤٢٩٦٠٣٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٨٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٨٧

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت راشد  بن سعود آل رقيب التميمي٤٤٢٩٦٠٣٧٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٨٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٨٨

اسم الطالب :رقم الطالب : اسماء بنت ضيف الله  بن سعود القصيري الحربي٤٤٢٩٦٠٣٨٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٨٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٨٩

اسم الطالب :رقم الطالب : بشاير بنت سيف  بن عجب الشكره٤٤٢٩٦٠٣٨١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٩٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٩٠

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت محمد  بن عبدالرحمن  موينع٤٤٢٩٦٠٣٨٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٩١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٩١

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت محمد بن عبدالعزيز آل رقيب التميمي٤٤٢٩٦٠٣٨٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٩٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٩٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان بنت سيف  بن خلف أل بريك الدوسري٤٤٢٩٦٠٣٨٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٩٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٩٣

اسم الطالب :رقم الطالب : هويداء بنت مناحي  بن غافل  فهد آل بريك٤٤٢٩٦٠٣٨٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٧٣

٣٨٠

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠١ سلم

١٤٠٠ علم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 المدخل إلى علم الفقه

 مهارات االتصال

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 فايزة سالم عطوة الحولي

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٩٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٩٤

اسم الطالب :رقم الطالب : رزان بنت محمد  بن علي آل عثمان التميمي٤٤٢٩٦٠٣٨٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٩٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٩٥

اسم الطالب :رقم الطالب : بشاير بنت عبدالرحمن  بن محمد  زوبع٤٤٢٩٦٠٣٨٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٩٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٩٦

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت عبدالله  بن محمد العسكر٤٤٢٩٦٠٣٨٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٩٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٩٧

اسم الطالب :رقم الطالب : دينا بنت محمد  بن عبدالله آل رقيب  التميمي٤٤٢٩٦٠٣٨٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٩٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٩٨

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت عبدالرحمن  بن عبدالله ال حميدان٤٤٢٩٦٠٣٩٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٣٩٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٣٩٩

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان بنت وليد  بن عثمان آل جمحان  االسمري٤٤٢٩٦٠٣٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٠٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٠٠

اسم الطالب :رقم الطالب : جميله بنت عليم بن  حمد القباني٤٤٢٩٦٠٣٩٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٠١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٠١

اسم الطالب :رقم الطالب : هدى بنت ناصر بن مبارك آل بريك الدوسري٤٤٢٩٦٠٣٩٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٠٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٠٢

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت فهد  بن علي الشقراوي٤٤٢٩٦٠٣٩٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٠٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٠٣

اسم الطالب :رقم الطالب : لطيفه بنت محمد  بن علي ال داوود٤٤٢٩٦٠٣٩٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٠٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٠٤

اسم الطالب :رقم الطالب : وفاء بنت ناصر  بن حسين الشكره الدوسري٤٤٢٩٦٠٤٠٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٠٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٠٥

اسم الطالب :رقم الطالب : رهام بنت علي بن يحي غزواني٤٤٢٩٦٠٤٠٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٠٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٠٦

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت شافي بن مسفر المصارير٤٤٢٩٦٠٤٠٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٠٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٠٧

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت فهد بن  عبدالرحمن الصياحي٤٤٢٩٦٠٤٠٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٠٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٠٨

اسم الطالب :رقم الطالب : عالية بنت محمد بن حمدي السحالي٤٤٢٩٦٠٤٠٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٠٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٠٩

اسم الطالب :رقم الطالب : أريج بنت داود بن  حمد آل داود٤٤٢٩٦٠٤١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤١٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤١٠

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت عبدالله  بن محمد الحميدي٤٤٢٩٦٠٤١٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤١١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤١١

اسم الطالب :رقم الطالب : ندى بنت ضاوي بن عائض العتيبي٤٤٢٩٦٠٤١٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤١٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤١٢

اسم الطالب :رقم الطالب : امجاد بنت بادي بن  غالب السبيعي٤٤٢٩٦٠٤١٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤١٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤١٣

اسم الطالب :رقم الطالب : بيان بنت مزحم بن محمد القحطاني٤٤٢٩٦٠٤١٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤١٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤١٤

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت سعيد  بن ابراهيم الزير٤٤٢٩٦٠٤١٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤١٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤١٥

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت عبدالرحمن بن عبدالله نخيالن٤٤٢٩٦٠٤١٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤١٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤١٦

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت محمد بن سعد آل دعران٤٤٢٩٦٠٤١٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤١٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤١٧

اسم الطالب :رقم الطالب : أسماء بنت عبدالله  بن محمد آل حسين٤٤٢٩٦٠٤٢٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤١٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤١٨

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت ناصر بن علي المفرح٤٤٢٩٦٠٤٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤١٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤١٩

اسم الطالب :رقم الطالب : لمى بنت ناجي بن عجيان المصارير الدوسري٤٤٢٩٦٠٤٢٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٢٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٢٠

اسم الطالب :رقم الطالب : لولوه بنت محمد بن بن عبده بن سلمان٤٤٢٩٦٠٤٢٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٢١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٢١

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت عبدالله بن محمد الشريد٤٤٢٩٦٠٤٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٢٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٢٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت ناصر بن جدعان العنزي٤٤٢٩٦٠٤٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٢٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٢٣

اسم الطالب :رقم الطالب : هند بنت ناصر بن محمد المطرد٤٤٢٩٦٠٤٢٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٢٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٢٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ريوف بنت سعد بن عياد الحربي٤٤٢٩٦٠٤٢٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٢٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٢٥

اسم الطالب :رقم الطالب : عيشه بنت عمر بن سلطان باهبري٤٤٢٩٦٠٤٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٢٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٢٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ريما بنت سالم بن ابن علي القحطاني٤٤٢٩٦٠٤٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٢٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٢٧

اسم الطالب :رقم الطالب : رؤى بنت حسن بن بن ابراهيم التميمي٤٤٢٩٦٠٤٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٢٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٢٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نجود بنت طلب بن مرضي العنزى٤٤٢٩٦٠٤٣٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٢٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٢٩

اسم الطالب :رقم الطالب : مدى بنت صمهود بن عجيان القحطاني٤٤٢٩٦٠٤٣٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٣٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٣٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ريوف بنت رياض بن عبيد العنزي٤٤٢٩٦٠٤٣٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٣١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٣١

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت سعود بن عبدالعزيز بن غرير٤٤٢٩٦٠٤٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٣٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٣٢

اسم الطالب :رقم الطالب : هال بنت مساعد بن سعد الغريبي٤٤٢٩٦٠٤٤٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٣٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٣٣

اسم الطالب :رقم الطالب : مها بنت محمد بن هامل الحارثي٤٤٢٩٦٠٤٤٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٣٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٣٤

اسم الطالب :رقم الطالب : مناير بنت محمد بن علي الريس٤٤٢٩٦٠٤٤٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٣٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٣٥

اسم الطالب :رقم الطالب : سلطانه بنت سالم  بن فهد آل فهاد العجمي٤٤٢٩٦٠٤٤٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٣٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٣٦

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت سعد بن  عبدالله المصارير الدوسري٤٤٢٩٦٠٤٤٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٣٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٣٧

اسم الطالب :رقم الطالب : سديم بنت سعد  بن ناصر  محمد الجوير٤٤٢٩٦٠٤٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٣٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٣٨

اسم الطالب :رقم الطالب : أريام بنت ابراهيم بن  غزاي المقاطي٤٤٢٩٦٠٤٥٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٣٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٣٩

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت فهد  بن عايض آل سعد القحطاني٤٤٢٩٦٠٤٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٤٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٤٠

اسم الطالب :رقم الطالب : سحر بنت عبدالله  بن علي المصلوخ٤٤٢٩٦٠٤٥٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٤١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٤١

اسم الطالب :رقم الطالب : لينا بنت ناصر بن عبدالله الحربي٤٤٢٩٦٠٤٥٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٤٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٤٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ريما بنت خالد بن مزيد العتيبي٤٤٢٩٦٠٤٥٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٤٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٤٣

اسم الطالب :رقم الطالب : سما بنت محمد بن ابراهيم العثمان٤٤٢٩٦٠٤٦٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٤٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٤٤

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت عبدالله بن علي البجادي٤٤٢٩٦٠٤٦١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٤٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٤٥

اسم الطالب :رقم الطالب : شهالء بنت عبدالرحمن بن محمد العروان٤٤٢٩٦٠٤٦٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٤٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٤٦

اسم الطالب :رقم الطالب : طيف بنت عبدالله بن  رجيان العتيبي٤٤٢٩٦٠٤٦٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٤٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٤٧

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت احمد بن مديني البارقي٤٤٢٩٦٠٤٧٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٤٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٤٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت عبدالرحمن بن ابراهيم المفرج٤٤٢٩٦٠٤٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٤٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٤٩

اسم الطالب :رقم الطالب : اميره بنت عائض بن عبدالله الغامدي٤٤٢٩٦٠٤٧٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٥٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٥٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ود بنت سعد بن عياد الحربي٤٤٢٩٦٠٤٧٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٥١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٥١

اسم الطالب :رقم الطالب : لينا بنت عيسى بن بن عيد المطيري٤٤٢٩٦٠٤٧٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٥٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٥٢

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت المطوع بن  عبدالله السبيعي٤٤٢٩٦٠٤٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٥٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٥٣

اسم الطالب :رقم الطالب : هديل بنت حمد بن  حماد الدوسري٤٤٢٩٦٠٤٨١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٥٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٥٤

اسم الطالب :رقم الطالب : طيف بنت محمد بن سعد بن عميره٤٤٢٩٦٠٤٨٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٥٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٥٥

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت سعد بن بن فهد الحربي٤٤٢٩٦٠٤٨٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٥٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٥٦

اسم الطالب :رقم الطالب : رهام بنت خليف بن عشوي العنزي٤٤٢٩٦٠٤٨٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٥٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٥٧

اسم الطالب :رقم الطالب : عائشه بنت مبارك بن طالب الهمامي٤٤٢٩٦٠٤٨٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٥٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٥٨

اسم الطالب :رقم الطالب : النجالء بنت مشاري بن براهيم الميمان٤٤٢٩٦٠٤٨٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٥٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٥٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ريداء بنت حمد  بن عبدالرحمن آل مبارك التميمي٤٤٢٩٦٠٤٩٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٦٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٦٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت ناصر  بن صالح المحسن٤٤٢٩٦٠٤٩٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٦١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٦١

اسم الطالب :رقم الطالب : طيف بنت بندر بن حماد المكاوني٤٤٢٩٦٠٤٩٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٧٣

٣٨٠

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠١ سلم

١٤٠٠ علم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 المدخل إلى علم الفقه

 مهارات االتصال

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 فايزة سالم عطوة الحولي

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٦٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٦٢

اسم الطالب :رقم الطالب : دانه بنت سعد  بن مجدل العبدلي المالكي٤٤٢٩٦٠٤٩٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٦٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٦٣

اسم الطالب :رقم الطالب : لطيفه بنت ابراهيم  بن سعد  عبدالله المسعود٤٤٢٩٦٠٤٩٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٦٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٦٤

اسم الطالب :رقم الطالب : شادن بنت خالد  بن محمد  الدوسري٤٤٢٩٦٠٥٠٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٦٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٦٥

اسم الطالب :رقم الطالب : اريج بنت راشد  بن عبدالله الهذيلي٤٤٢٩٦٠٥٠٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٦٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٦٦

اسم الطالب :رقم الطالب : طرفه بنت عبدالعزيز  بن سالم المبارك٤٤٢٩٦٠٥٠٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٦٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٦٧

اسم الطالب :رقم الطالب : مشعاء بنت ت سعد بن  فراج  دلموك الهويشلي الدوسري٤٤٢٩٦٠٥٠٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٦٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٦٨

اسم الطالب :رقم الطالب : سارة بنت ت ناصر بن  علي  صالح العرجاني٤٤٢٩٦٠٥٠٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٦٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٦٩

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه بنت فهد  بن عبدالعزيز النجيم٤٤٢٩٦٠٥٠٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٧٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٧٠

اسم الطالب :رقم الطالب : رند بنت محمد  بن مبارك آل كليب آل مغيره٤٤٢٩٦٠٥١٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٧١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٧١

اسم الطالب :رقم الطالب : شروق بنت سعد بن ا مطلق الغيثات الدوسري٤٤٢٩٦٠٥١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٧٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٧٢

اسم الطالب :رقم الطالب : منال بنت عايد  بن هليل الشمالني العنزي٤٤٢٩٦٠٥١٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٧٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٧٣

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت محمد  بن عبدالله البجادي٤٤٢٩٦٠٥١٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٧٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٧٤

اسم الطالب :رقم الطالب : بشاير بنت عبدالله  بن نفل  فهد الصخابره الدوسري٤٤٢٩٦٠٥٢٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٧٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٧٥

اسم الطالب :رقم الطالب : مرام بنت عبدالله  بن سعد  جوير٤٤٢٩٦٠٥٢١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٧٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٧٦

اسم الطالب :رقم الطالب : سمر بنت عويد  بن حمدي الشمالني العنزي٤٤٢٩٦٠٥٢٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٧٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٧٧

اسم الطالب :رقم الطالب : ليالي بنت عواد  بن عبدالله العنزي٤٤٢٩٦٠٥٢٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٧٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٧٨

اسم الطالب :رقم الطالب : سراء بنت مطلق  بن سعود  ناصر العامري السبيعي٤٤٢٩٦٠٥٢٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٧٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٧٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ثريا بنت فهد  بن عايد المضياني العنزي٤٤٢٩٦٠٥٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٨٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٨٠

اسم الطالب :رقم الطالب : امجاد بنت عبدالله  بن احمد  سالم ال عرفج الغامدي٤٤٢٩٦٠٥٢٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٨١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٨١

اسم الطالب :رقم الطالب : مرام بنت احمد  بن سالم زيداني غزواني٤٤٢٩٦٠٥٢٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٨٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٨٢

اسم الطالب :رقم الطالب : روان بنت ت ثاني بن  حطحوط الشمالني العنزي٤٤٢٩٦٠٥٣٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٨٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٨٣

اسم الطالب :رقم الطالب : أمل بنت رشود  بن علي ال طالب٤٤٢٩٦٠٥٣١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٨٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٨٤

اسم الطالب :رقم الطالب : سلوى بنت ت محمد بن  مسعود حرقة بالحارث٤٤٢٩٦٠٥٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٨٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٨٥

اسم الطالب :رقم الطالب : ديمه بنت محمد بن مرضي المطرفي العنزي٤٤٢٩٦٠٥٣٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٨٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٨٦

اسم الطالب :رقم الطالب : منال بنت سعد  بن محمد الرميح٤٤٢٩٦٠٥٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٨٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٨٧

اسم الطالب :رقم الطالب : كادي بنت تركي  بن محمد الهديب٤٤٢٩٦٠٥٣٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٨٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٨٨

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت عبيد  بن هديان ال بريك٤٤٢٩٦٠٥٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٨٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٨٩

اسم الطالب :رقم الطالب : حصه بنت مقبل  بن مفضي خمشي العنزي٤٤٢٩٦٠٥٤٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٩٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٩٠

اسم الطالب :رقم الطالب : جواهر بنت محمد  بن علي حدادي٤٤٢٩٦٠٥٤٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٩١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٩١

اسم الطالب :رقم الطالب : أمل بنت محمد  بن ابراهيم الكليب٤٤٢٩٦٠٥٥٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٩٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٩٢

اسم الطالب :رقم الطالب : سديم بنت محمد  بن عبداللطيف الحايك٤٤٢٩٦٠٥٥١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٩٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٩٣

اسم الطالب :رقم الطالب : فلوه بنت بليه  بن سعود الفهادي٤٤٢٩٦٠٥٥٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٩٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٩٤

اسم الطالب :رقم الطالب : أمل بنت عيسى  بن زاهر الجفولي عسيري٤٤٢٩٦٠٥٥٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٧٣

٣٨٠

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠١ سلم

١٤٠٠ علم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 المدخل إلى علم الفقه

 مهارات االتصال

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 فايزة سالم عطوة الحولي

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٩٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٩٥

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت عبدالله بن عائض الوهبي الحربي٤٤٢٩٦٠٥٥٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٩٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٩٦

اسم الطالب :رقم الطالب : وجدان بنت عقاب  بن محمد  صالح التنومس٤٤٢٩٦٠٥٥٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٩٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٩٧

اسم الطالب :رقم الطالب : رفعه بنت محمد  بن سلمان العمور الدوسري٤٤٢٩٦٠٥٦٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٩٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٩٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نجالء بنت محمد  بن خالد العرجاني العجمي٤٤٢٩٦٠٥٦٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٤٩٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٤٩٩

اسم الطالب :رقم الطالب : لمى بنت سلطان  بن حماد  رجاء القحطاني٤٤٢٩٦٠٥٦٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٠٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٠٠

اسم الطالب :رقم الطالب : منيره بنت محمد  بن فهد الجهيم٤٤٢٩٦٠٥٦٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨٣

٩٧

٩٥

٩٩

١٥٦

٣١٢

٩٤

٩٦

١١٠١ سلم

١٤١١ سلم

١٢٠٤ سلم

١٣٠٢ سلم

١٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٢٠٣ سلم

١٤٠٢ سلم

 التالوة والحفظ (١)

 أصول الفقه (١)

 حديث (١)

 عقيدة (٢)

 المهارات اللغوية

 مهارات الكتابة

 علوم الحديث (٢)

 فقه العبادات (١)

 سلوى مصطفى محمد البلوشي

 مريم محمد عائض ال كدم

 هاجر أحمد سعود الزعاقي

 نعيمه محمد سلطان الفالح

 ساره ناصر عبدالرحمن القرين

 امل علي محمد زين

 هاجر محمد ابراهيم الفراج

 ماريه عبدالله عبدالرحمن الخرعان

 

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

--

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٥-٠٩-١٤٤٢

١٢:٠٠ - ١٢:٠١

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٠١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٠١

اسم الطالب :رقم الطالب : فتون بنت فهد  بن خجيم  محماس ال عمار الدوسري٤٤٢٩٦٠٥٦٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٠٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٠٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رنيم بنت خالد  بن محمد أبالحسن٤٤٢٩٦٠٥٧٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٠٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٠٣

اسم الطالب :رقم الطالب : لطيفه بنت علي  بن ابراهيم  علي الخطيفي٤٤٢٩٦٠٥٧١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٠٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٠٤

اسم الطالب :رقم الطالب : لجين بنت تركي بن  سعد  جليغم٤٤٢٩٦٠٥٧٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٠٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٠٥

اسم الطالب :رقم الطالب : نوف بنت ابراهيم بن  محمد آل حسين٤٤٢٩٦٠٥٧٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٠٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٠٦

اسم الطالب :رقم الطالب : يارا بنت احمد بن علي الشهري٤٤٢٩٦٠٥٧٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٠٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٠٧

اسم الطالب :رقم الطالب : أشواق بنت محمد بن حبيش الحارثي٤٤٢٩٦٠٥٧٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٠٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٠٨

اسم الطالب :رقم الطالب : شوق بنت علي بن عبيد العنزي٤٤٢٩٦٠٥٧٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٠٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٠٩

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت سطام بن صالح الزعاقي٤٤٢٩٦٠٥٧٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥١٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥١٠

اسم الطالب :رقم الطالب : اشواق بنت أحمد بن شدهان العنزي٤٤٢٩٦٠٥٧٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥١١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥١١

اسم الطالب :رقم الطالب : رغد بنت فرج بن محمد الحربي٤٤٢٩٦٠٥٨٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥١٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥١٢

اسم الطالب :رقم الطالب : شيخه بنت خليف بن جضعان العنزي٤٤٢٩٦٠٥٨١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥١٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥١٣

اسم الطالب :رقم الطالب : هيا بنت علي بن ناصر السهلي٤٤٢٩٦٠٥٨٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥١٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥١٤

اسم الطالب :رقم الطالب : وعد بنت عبدالعزيز بن علي الدويسان٤٤٢٩٦٠٥٨٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥١٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥١٥

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت راشد بن بن عبدالعزيز آل معدي٤٤٢٩٦٠٥٨٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥١٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥١٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ساره بنت حسين بن حسن عكام٤٤٢٩٦٠٥٨٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥١٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥١٧

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت جاسر بن محمد مباركي٤٤٢٩٦٠٥٨٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥١٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥١٨

اسم الطالب :رقم الطالب : رحمه بنت محمد بن غرامه االسمري٤٤٢٩٦٠٥٨٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

١٢٣

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥١٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥١٩

اسم الطالب :رقم الطالب : صالحه بنت يحي بن ابن محمد الريثى٤٤٢٩٦٠٥٩٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٢٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٢٠

اسم الطالب :رقم الطالب : هياء بنت عبدالله بن محمد ختالن٤٤٢٩٦٠٥٩١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٨٧

١٠٢ سلم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

١٠١٠ فيز

 االسالم وبناء المجتمع

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

(I) فيزياء عامة 

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٢١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٢١

اسم الطالب :رقم الطالب : صيته بنت سعد بن ناصر الهديان٤٤٢٩٦٠٥٩٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٢٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٢٢

اسم الطالب :رقم الطالب : رهف بنت عثمان بن محمد الهزاني٤٤٢٩٦٠٥٩٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٢٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٢٣

اسم الطالب :رقم الطالب : ضي بنت متعب بن محمد الحمادي٤٤٢٩٦٠٥٩٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٢٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٢٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ليال بنت محمد بن  سالم القحطاني٤٤٢٩٦٠٥٩٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٢٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٢٥

اسم الطالب :رقم الطالب : حصه بنت تركي بن حسن العييناء٤٤٢٩٦٠٥٩٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٢٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٢٦

اسم الطالب :رقم الطالب : لمياء بنت حمد بن ناصر القحطاني٤٤٢٩٦٠٦٠٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٢٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٢٧

اسم الطالب :رقم الطالب : نوره بنت حمد بن ناصر القحطاني٤٤٢٩٦٠٦٠١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٢٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٢٨

اسم الطالب :رقم الطالب : جمانه بنت محمد بن حمد الدوسري٤٤٢٩٦٠٦٠٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٢٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٢٩

اسم الطالب :رقم الطالب : رفعه بنت معجب بن بن فويران الدوسري٤٤٢٩٦٠٦٠٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٣٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٣٠

اسم الطالب :رقم الطالب : ريناد بنت سامي بن فهد العقيل٤٤٢٩٦٠٦٠٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٣١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٣١

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت حمد بن خالد الدوسري٤٤٢٩٦٠٦٠٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٣٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٣٢

اسم الطالب :رقم الطالب : امل بنت محمد بن  سعود الموسى٤٤٢٩٦٠٦٠٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٣٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٣٣

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود بنت عبدالله بن محمد الدوسري٤٤٢٩٦٠٦١٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢٧

٣٢١

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٦٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 النحو (١)

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٣٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٣٤

اسم الطالب :رقم الطالب : العنود بنت منير بن  شليل العتيبي٤٤٢٩٦٠٦١١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٢٢

٣٢٧

٣٢١

٣٢٠

٣٢٥

٣٢٤

٣٢٣

١٠٢ سلم

١٦٠١ عرب

١٢٠٣ عرب

١٤٠١ عرب

١٢٢٠ نجم

١٣٠١ عرب

١٩٠١ عرب

 االسالم وبناء المجتمع

 مدخل الى النقد وتحليل النصوص

 النحو (١)

 علم المعاني (١)

 مهارات الكتابة

 الصرف (١)

 العروض وموسيقا الشعر (١)

 محمد سليمان عبدالرزاق العنزي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 محمد عبدالرحمن عمر ال خريف

 نحا علي حمود القحطاني

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

 ناديه االمين محمد احمد

 اماني فرح الخليفة سليمان

الثالثاء

االربعاء

السبت   

االثنين 

الثالثاء

االربعاء

السبت   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٣٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٣٥

اسم الطالب :رقم الطالب : دانه بنت ابراهيم بن  محمد آل رشيد٤٤٢٩٦٠٦١٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٣٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٣٦

اسم الطالب :رقم الطالب : شهد بنت عبدالعزيز بن  محمد  رقيب٤٤٢٩٦٠٦١٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٣٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٣٧

اسم الطالب :رقم الطالب : بدريه بنت عبدالملك بن اسحاق خياط٤٤٢٩٦٠٦١٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٣٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٣٨

اسم الطالب :رقم الطالب : نوف بنت سعود بن معاشي الرويلي٤٤٢٩٦٠٦٢٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٣٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٣٩

اسم الطالب :رقم الطالب : شدن بنت حزام بن مسفر المالكي٤٤٢٩٦٠٦٢٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٢١

١٢٠

١١٧

١١٩

١٢٣

١١٢

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٠٦٠ ريض

١٤٠٠ علم

١٦٠٤ نجم

١٠١٠ فيز

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 حساب التكامل

 مهارات االتصال

 اللغة االنجليزية للتخصصات العلمية

(I) فيزياء عامة 

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 امل ابراهيم ابراهيم العبدالله

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فرحه الفاضل عمر عبدالرحمن

الثالثاء

االربعاء

االثنين 

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٤٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٤٠

اسم الطالب :رقم الطالب : دانه بنت محمد بن فهد ال ردعان٤٤٢٩٦٠٦٢٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٤١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٤١

اسم الطالب :رقم الطالب : ليان بنت عبدالهادي بن عبدالله العمري٤٤٢٩٦٠٦٢٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٤٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٤٢

اسم الطالب :رقم الطالب : الجوري بنت سالم بن محمد آل ضرمان٤٤٢٩٦٠٦٣٢

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٨

٢٥

٢٢

٣٠

٢٤

٢٧

١٢٨٠ نجم

١٢٩٠ نجم

١٢٧٠ نجم

١٤٠٠ علم

١٩٣٠ نجم

١١٤٠ نجم

 الكتابة - ١

 المحادثة واالستماع

 القراءة ١

 مهارات االتصال

 المفردات

 القواعد -١

 اروى عبدالعزيز سعد ال داود

 فاطمة ابراهيم عامر المشاري

 زينب عبدالله دلدوم واجي

 رقيه احمد الحبو مولود

 علي محمد علي االسمر

 عناق حسين شكري الصباح

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

السبت   

االثنين 

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٤-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٤٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٤٣

اسم الطالب :رقم الطالب : شجون بنت محمد بن حمد النفيسه٤٤٢٩٦٠٦٣٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٤٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٤٤

اسم الطالب :رقم الطالب : ريما بنت جبر بن عائض الدوسري٤٤٢٩٦٠٦٣٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٢٦٩

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١٤٠٠ تقن

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 ساره محمد صالح محمد نور

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٤٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٤٥

اسم الطالب :رقم الطالب : في بنت علي بن عبدالله السليم٤٤٢٩٦٠٦٣٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٨

٧

١

٩

٥

١١

١٠١ سلم

١٠١ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٣٠ نجم

١٢١٠ نجم

١٢٢٠ نجم

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 المهارات اللغوية

 مهارات الحاسب اآللي

 مهارات االستماع والمحادثة

 مهارات القراءة

 مهارات الكتابة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 نوف راشد حسين العجيري

 نورة سلطان عيفه الشهراني

 ندى حسن محمد أحمد

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عناق حسين شكري الصباح

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االثنين 

االربعاء

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٤٦/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٤٦

اسم الطالب :رقم الطالب : ريم بنت سعيد بن عبدالله الشرقاوي٤٤٢٩٦٠٦٣٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٥

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٢١٠ نجم

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 مهارات القراءة

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االحد   

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٤٧/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٤٧

اسم الطالب :رقم الطالب : صفاء بنت محمد بن قاسم السهيمي٤٤٢٩٦٠٦٤٠

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٤٨/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٤٨

اسم الطالب :رقم الطالب : هديل بنت عبدالعزيز بن حميدي العنزي٤٤٢٩٦٠٦٤١

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٨

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 رقيه احمد الحبو مولود

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٤٩/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٤٩

اسم الطالب :رقم الطالب : حنين بنت علي بن عبدالرحمن بن قاسم٤٤٢٩٦٠٦٤٣

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٥٠/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٥٠

اسم الطالب :رقم الطالب : الهنوف بنت عبدالله بن خلف الدوسري٤٤٢٩٦٠٦٤٤

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٥١/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٥١

اسم الطالب :رقم الطالب : الجوهرة بنت عادل بن عبدالله المنقور٤٤٢٩٦٠٦٤٥

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠



Prince Sattam bin Abdulaziz Universiجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٥٢/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٥٢

اسم الطالب :رقم الطالب : شروق بنت ابراهيم بن سعود التميمي٤٤٢٩٦٠٦٤٦

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٧٣

٣٨٠

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠١ سلم

١٤٠٠ علم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 المدخل إلى علم الفقه

 مهارات االتصال

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 فايزة سالم عطوة الحولي

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢
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الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٥٣/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٥٣

اسم الطالب :رقم الطالب : فاطمه  عبد الناصر  صالح توفيق٤٤٢٩٦٠٦٤٧

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣٧١

٣٧٥

٣٧٢

٣٧٦

٣٧٩

٣٨٠

٣٧٣

٣٧٨

٣٧٤

١٢٠١ سلم

١١٠٥ سلم

١١٠٦ سلم

١٢١٠ نجم

١٢٠٢ سلم

١٤٠٠ علم

١٤٠١ سلم

١٣٠١ سلم

١١٠٨ سلم

 مدخل الى علم الحديث التحليلي

 التجويد

 علوم القرآن (١)

 مهارات القراءة

 علوم الحديث (١)

 مهارات االتصال

 المدخل إلى علم الفقه

 عقيدة (١)

 أصول التفسير

 لولو عبدالله زيد الشبانات

 منيرة عبدالمحسن عبدالله العجالن

 اسالم فرح الخليفه سليمان

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 امل عبدالمنعم عبدالحميد سالم

 فايزة سالم عطوة الحولي

 منيرة عبدالله عبدالرحمن السيف

 فاطمه التاج مصطفى محمد

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

االحد   

الثالثاء

االربعاء

االربعاء

السبت   

االحد   

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

٠٩-٠٩-١٤٤٢

١٢-٠٩-١٤٤٢

١٣-٠٩-١٤٤٢

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠

٠٩:٣٠ - ١١:٣٠
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الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٥٤/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٥٤

اسم الطالب :رقم الطالب : اسماء  طلعت  بكر القطان٤٤٢٩٦٠٦٤٨

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
١٨٣

١٧٧

١٨١

١٧٩

١١٠١ عال

١٠٥٠ ريض

١٢٢٠ نجم

١٢٣٠ نجم

 اساسيات الحاسب

 حساب التفاضل

 مهارات الكتابة

 مهارات االستماع والمحادثة

 امل جاسر ماضي الماضي

 احمد سعيد عبدالله العربي

 لولوة عبدالله راشد الكثيري

 بيان عبدالعزيز عبدالله الربيعه

الخميس  

االثنين 

الثالثاء

الخميس  

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢

٠٨-٠٩-١٤٤٢

١٠-٠٩-١٤٤٢

١٢:٣٠ - ٠٢:٣٠
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التاريـخ :

الصفحة :

فترات االختبار النهائي

:Date 
:Page 

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-١٠-١٤٤٣٢٠٢١-٠٣-٨
١٥٥٥/١٥٥٥ ١٥٥٥/١٥٥٥

اسم الطالب :رقم الطالب : فيحاء بنت ذعار بن بدر الحربي٤٤٢٩٦٠٦٤٩

الوقتالتاريخاليومالمحاضراسم المقررالمقررالشعبة
٣١٦

٣١٩

٣١٣

٣٠٨

٣١٠

٣٠٩

٣١٢

٣١٧

١٠١ سلم

١٠٣ عرب

١٤٠٠ تقن

١٢٠٢ عرب

١٢١٠ نجم

١٨٠٧ عرب

١٤٠٠ علم

١٨٠٣ عرب

 المدخل الى الثقافة االسالمية

 التحرير العربي

 مهارات الحاسب اآللي

 مدخل إلى النحو

 مهارات القراءة

 المكتبة العربية

 مهارات االتصال

 مهارات القراءة

 عبدالغني سعد عبدالرحمن الشمراني

 قوت ابراهيم سعد اليحيى

 فاطمه عمر سعد السرحان

 عبير عبدالحكيم راتب عبدالحفيظ

 البتول زيد ابراهيم الراشد التميمي

 حصه محمد عبدالله العيدي

 امل ابراهيم عامر المشاري

 نوف راشد حسين العجيري

الثالثاء

االربعاء

الخميس  

السبت   

االحد   

االثنين 

االربعاء

الخميس  

٠١-٠٩-١٤٤٢

٠٢-٠٩-١٤٤٢

٠٣-٠٩-١٤٤٢

٠٥-٠٩-١٤٤٢

٠٦-٠٩-١٤٤٢

٠٧-٠٩-١٤٤٢
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