
 

  األحداختبار مقرر القرآن الكرمي يوم جدول   
 ه8/1442/ 22 : املوافق

 اسم االستاذة الشعبة الفرتة املبىن القاعة
 األوىل والثانية د 102

ص 30:9-ص8  
521  

 والء الربادعي
 الثالثة والرابعة ط 302

ص30:11-ص10  
571 

 األوىل والثانية ح 201
ص 30:9-ص8  

523  
 مروى عطاهللا

111-110  الثالثة والرابعة ط 
ص30:11-ص10  

572 

103-104  األوىل والثانية د 
ص 30:9-ص8  

518  
 بدور القرشي

 الثالثة والرابعة ح 201
ص30:11-ص10  

512 

105-106  األوىل والثانية د 
ص 30:9-ص8  

561  
قبوريأفنان   
 
 

103-104  الثالثة والرابعة د 
ص30:11-ص10  

556 

103-104  اخلامسة والسادسة د 
م30:1-م12  

555 

107-108  األوىل والثانية د 
ص 30:9-ص8  

557  
 مرام اللهييب

105-106  الثالثة والرابعة د 
ص30:11-ص10  

558 

203-204  األوىل والثانية ح 
ص 30:9-ص8  

513  
 بينات ابلطو

 
 الثالثة والرابعة ط 301

ص30:11-ص10  
531 



 

 اخلامسة والسادسة ط 301
م30:1-م12  

ابلطوبينات  535  

 األوىل والثانية د 202
ص 30:9-ص8  

551  
 

 عواطف البساطي
 
 

 الثالثة والرابعة د 202
ص30:11-ص10  

552 

 اخلامسة والسادسة د 202
م30:1-م12  

565 

207-208  األوىل والثانية د 
ص 30:9-ص8  

527  
 

 صفية القرين
 

207-208  الثالثة والرابعة د 
ص30:11-ص10  

534 

 اخلامسة والسادسة ط 302
م30:1-م12  

533 

209-210  األوىل والثانية د 
ص 30:9-ص8  

522  
 

 جناة األمري
 

209-210  الثالثة والرابعة د 
ص30:11-ص10  

525 

203-204  اخلامسة والسادسة د 
م30:1-م12  

526 

205-206  األوىل والثانية ب 
ص 30:9-ص8  

567  
 براءة أبو الشامات

205-206  الثالثة والرابعة ب 
ص30:11-ص10  

524 

 

 

 



 

األستاذةاسم  الشعبة الفرتة املبىن القاعة  

303-304  ح 
 األوىل والثانية

ص 30:9-ص8  
511 

304-303 هيفاء بوقس  ح 
 الثالثة والرابعة

ص30:11-ص10  514 

105-106  د 
والسادسةاخلامسة   

م30:1-م12  528 

 األوىل والثانية ح 301
ص 30:9-ص8  

516 
 مساح القرشي

 ح 301
 الثالثة والرابعة

ص30:11-ص10  
532 

210-211  د 
 األوىل والثانية

ص 30:9-ص8  553 

108-107 بشرى كنسارة  الثالثة والرابعة د 
ص30:11-ص10  

554 

107-108  اخلامسة والسادسة د 
م30:1-م12  

570 

209-210  ح 
 األوىل والثانية

ص 30:9-ص8  
520 

 مشاعل ابجابر
205-206  د 

 الثالثة والرابعة
ص30:11-ص10  519 

203-204  األوىل والثانية د 
ص 30:9-ص8  

529 
 هتون كمال

203-204  الثالثة والرابعة د 
ص30:11-ص10  

530 

205-206  د 
 األوىل والثانية

ص 30:9-ص8  
536 

 مىن احلازمي
202-203  ح 

 الثالثة والرابعة
ص30:11-ص10  

 
515 



 

ةاألستاذ/ـاسم  الشعبة الفرتة املبىن القاعة  
104-105  األوىل والثانية ب 

ص 30:9-ص8  
576  

 د/خليل أمحد املرحاضي
104-105  الثالثة والرابعة ب 

ص30:11-ص10  

575 

104-105  اخلامسة والسادسة ب 
م30:1-م12  

 د/براء هاشم األهدل 569

109-110  األوىل والثانية ب 
ص 30:9-ص8  

 د/عصام دخيل هللا احلريب 563

109-110  الثالثة والرابعة ب 
ص30:11-ص10  

564 

109-110  اخلامسة والسادسة ب 
م30:1-م12  

 د/عبدهللا حامد السليماين 574

201-203  األوىل والثانية ب 
ص 30:9-ص8  

 د/عبدهللا موسى الكثريي 568

201-203 والسادسةاخلامسة  ب   
م30:1-م12  

 د/امحد علي حريصي 566

209-210  األوىل والثانية ب 
ص 30:9-ص8  

560  
سعيد عمربوسعيد/د  

 
 
 

209-210  الثالثة والرابعة ب 
ص30:11-ص10  

562 

209-210  اخلامسة والسادسة ب 
م30:1-م12  

573 

212-213  األوىل والثانية ب 
ص 30:9-ص8  

 د/إبراهيم عبدهللا الزهراين 517

 

 ع.العتييب.. 


