
 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 10( إلى )   8الفترة االولى من )   هـ 1437/ 10/  26لموافق: ا األحد  . اليوم /

 

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 د/ عزيزة عطية اهلل الشنربي د/ عزيزة عطية اهلل الشنربي د 102 46 2 531101-2 اللغة العربية
 د/ عبري عبداهلل النفيعي د/ عبري عبداهلل النفيعي د 102 43 1 531102-2 اللغة العربية

 د/ جنوى احلازمي د/ جنوى احلازمي د 102 16 1 2602412-2 إدارة املشروعات
       
       
       
       
       
       



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 12.15( إلى )   10.15من )  الثانيةالفترة   هـ 1437/ 10/  26لموافق: ا األحد  . ليوم /ا

 

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 د/ بدرية قاسم تركستاين د/ بدرية قاسم تركستاين د 209 44 1 531101-2 اللغة العربية
 د/ فاطمة حممد طاهر د/ فاطمة حممد طاهر د 210 44 3 531101-2 اللغة العربية

 د/ محيده الصبحي د/ عبداهلل احملضار د 209 17 1 737416-2 التعلممصادر و خدمات مراكز 
 د/ علوية السيامي د/ املولودي امساعيل د 208 35 1 731467-2 علم اللغة النفسي

       
       
       
       
       



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 2.30( إلى )   12.30من )  الثالثةالفترة   هـ 1437/ 10/  26لموافق: ا األحد  . اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 د/ احالم بامحدان د/ احالم بامحدان أ 202  59 1 631346 دراسات اسالمية يف الرتبية
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 10( إلى )   8الفترة االولى من )   هـ 1437/ 10/  27لموافق: ا   االثنين. اليوم /

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 د/ إميان فتحي حسني د/ إميان فتحي حسني د 211 9 1 736326-2 العالقات العامة ) تطبيقي (
 د / أمريه عبدالرمحن منري د / أمريه عبدالرمحن منري د 211 11 1 234292-2 تربية فنية اسالمية للطفل

 د/ عواطف البوقري د/ عبدالوهاب االمحدي د 211 40 2 131451-2 الفقة املقارن
       
       
       
       
       
       



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 12.15( إلى )   10.15من )   الثانيةالفترة   هـ 1437/ 10/  27لموافق: ا  االثنين. اليوم /

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 د/ هويدا خبيت اللهييب د/ هويدا خبيت اللهييب د 211 49 1 131451-2 الفقة املقارن
 د/ فاطمة الغامدي د/ فاطمة علي الغامدي د 211 48 1 2504411-2 املناهج

 شعييبد/ انعام  د/ عصام هاشم اجلفري د 211 3 1 135101-3 اصول االقتصاد االسالمي
 د/ إميان فتحي حسني د/ إميان فتحي حسني د 211 29 1 736419-2 ملة االعالمية/ عالقاتاحل

 د/ نرمني حممد يونس د/ نرمني حممد يونس د 211 11 1 733161-3 مبادىء علم االجتماع
 هتاين بصنوي د/ عبداحلفيظ تركستاين د 102 26 1 731370-2 االدب االمريكي

       
       
       



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 2.30( إلى )   12.30من )   الثالثةالفترة   هـ 1437/ 10/  27لموافق: ا  االثنين. اليوم /

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات
 مدرس المادة رقم القاعة

المشرفة على 

 االختبار

 د/ هويدا خبيت اللهييب الرمالويد/ حممد سعيد  د 210 12 3 131490-2 قاعة حبث يف االصول
 د/ مها اللهييب د/ حممد رزق اهلل الزهراين آيل 5معمل  2 1 733485-3 تطبيقات احصائية على احلاسب 

       
       
       
       
       
       
       



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437لعام الجامعي للفصل الدراسي الصيفي من ا

 ( 10( إلى )   8من )   االولىالفترة   هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا الثالثاء. اليوم /
 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 د/ مرمي حبيب الرمحن منشي د/ مرمي حبيب الرمحن منشي أ 102 33 1 131331-4 اصول الفقة
 د/ غادة العقال –د/حصة السديس  د/ فايز مرزوق السلمي أ 208 54 1 131411-3 آيات االحكام

 د/ سامية الثبييت د/ حممد سعيد الرمالوي أ 202 30 2 131480-2 قاعة حبث يف الفقة
 د/ هدى سندي د/ هدى سندي أ 101 61 1 132418-2 احلضارة االسالمية يف اوروباأثر 

 د/ سعديه البيشي د/ سعديه البيشي أ 105 61 1 132219-3 دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب
 د/ مجيلة اهلذيل د/ مجيلة اهلذيل أ 103 52 1 132312-3 تاريخ االندلس

 أ/حنان اجلهين أ/حنان اجلهين أ 204 56 1 132421-2 مراكز احلضارة االسالمية
 أ/ نادية عبدالعزيز قربان أ/ نادية عبدالعزيز قربان د 106 18 1 213423-2 االضطرابات السلوكية و التوحد يف ضوء النظريات

 33 1 236196-2 مبادى علم النفس
 د/ ديانا فهمي محاد د/ ديانا فهمي محاد د 102

 1 1 236274-2 الصحة النفسية 



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 10( إلى )   8الفترة االولى من )   هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا الثالثاء. اليوم /

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 د/ مسيه عزت آل شرف د/ مسيه عزت آل شرف د 101 72 1 236360-2 علم النفس الرتبوي
 د/ حنان حممد حمبوب د/ حنان حممد حمبوب د 107 55 1 236440-2 االرشاد و التوجيه

 علي الغامدي د/ فاطمة د/ فاطمة علي الغامدي د 106 51 1 237432-2 االشراف الفين و الرتبوي
 د/ كوثر مجيل بلجون د/ كوثر مجيل بلجون د 104 4 1 250420-3 (2طرق تدريس خاصة )

 د/ أمريه عبدالرمحن منري د/ أمريه عبدالرمحن منري  د 102 26 1 234454-2 االعالن و فن الكتاب
 د/ شقراء حممد النبايت د/ شقراء حممد النبايت د 103 45 1 531111-3 النحو

 د/ شكرية العمريي د/ عبدالرمحن الطلحي د 104 66 1 533261-2 مناهج البحث يف االدب
 د/ فاطمة حممد طاهر د/ فاطمة حممد طاهر د 105 38 1 531222-2 صرف 
 د/ محده حامد اجلابري د/ محده حامد اجلابري د 211 37 1 531314-3 النحو



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 10( إلى )   8الفترة االولى من )   هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا الثالثاء. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 د/ فوزية سليمان احلسيين د/ فوزية سليمان احلسيين د 107 13 1 531367-2 علم اللغة املقارن
 32 1 531416-3 حنو

 د 206
 د/ بدرية قاسم تركستاين د/ بدرية قاسم تركستاين

 د/ رمي خلف اجلعيد د/ رمي خلف اجلعيد 22 1 531418-3 غريب القرآن
 31 1 531419-3 النحو

 د 209
 د/ خدجية حممد باكستاين خدجية حممد باكستايند/ 

 د/ مجيلة عبدالعزيز خياط د/ مجيلة عبدالعزيز خياط 21 1 531431-3 تطبيقات صرفية
 د/ سعاد فريح الثقفي د/ سعاد فريح الثقفي د  202 14 1 532251-2 النقد االديب
 عواطف محزة خياطد/  د/ عواطف محزة خياط د  202 30 1 532272-2 اعجاز القرآن
 د/ نوف علي اجلعيد د/ نوف علي اجلعيد د  102 50 1 532373-2 اعجاز القرآن
 د/ هنادي حممد حبريي د/ هنادي حممد حبريي د  202 17 1 532444-2 علم املعاين
 د/ عائشة حسني بارودي د/ عائشة حسني بارودي د  202 19 1 532449-2 2علم البيان 



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 10( إلى )   8الفترة االولى من )   هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا الثالثاء. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 د/ هيفاء عثمان فدا د/ هيفاء عثمان فدا د 207 35 1 532461-2 دراسات بالغية من الشعر
 د/ صديقه رويعي الرحيلي د/ صديقه رويعي الرحيلي د 207 5 2 533499-2 ادب سعودي

 د/ هتاين حممد بصنوي د/ هتاين حممد بصنوي د 207 8 1 731121-3 2التحدث و االستماع 
 السياميد/ علويه وان  د/ علويه وان السيامي د 205 33 1 731482-2 اكتساب اللغة االجنبية 

 د/زين مطلق العتييب د 205 11 1 732404-3 دراسات بيئية
 د/زين مطلق العتييب

 د/ حممد سعيد البارودي د 205 13 1 732314-3 اجليومورفولوجيا
 د/ عزه جالل حسني د 204 26 1 736328-2 االنتاج للمواد  ) املسموعة (

 د/ عزه جالل حسني
 د/ إبراهيم حممد الفالوذه د 204 35 1 732449-2 السعوديةجغرافية اململكة العربية 
 د/ ريان حممود ميمين أ 107 42 1 732405-2 موضوع خاص

 مجالد/ مساح 
 د/ فيصل أمحد الشمريي أ 107 12 1 736414-2 مادة اعالمية بلغة اجنليزية / صحافة



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 االختبارات النهائيةجدول 

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 10( إلى )   8من )  ى االولالفترة   هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا الثالثاء. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 د/محيده الصبحي د/ حممد العطاس آيل 6مع  30 1 737328-3 بناء و إدارة الشبكات الختصاصي العلومات
 18 1 737341-3 نظم اسرتجاع املعلومات

 آيل5مع 
 د/ عبدالرمحن العوده

 د/ منال عكاشه
 د/ السيد السيد النشار 22 1 737435-3 إدارة املعرفة
 أ/ زين الشريف أ/ زين الشريف د 101 65 1 631252 اعداد داعية
 أ/ مواهب فرحان أ/ مواهب فرحان أ 210 68 1 631371 فاتانقد البدع و اخلر 

 د/ احالم بامحدان د/ احالم بامحدان أ 206 60 1 631433 حركات البعث
 د/ هند سردار د/ هند سردار د 102 5 1 632132 علوم احلديث

 د/ فائقة احلسين د/ فائقة احلسين د 102 6 1 632251 احكام القران الكرمي
 د/ معتوقة احلساين د/ معتوقة احلساين د 211 60 1 632424 تفسري القران الكرمي
 د/ إميان مغريب د/ إميان مغريب د 102 9 1 632426 التفسري املوضوعي



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 االختبارات النهائيةجدول 

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 10( إلى )   8الفترة االولى من )   هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا الثالثاء. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 د/ عائشة العقال د/ عائشة العقال د 210 42 1 632439 كتب السنة و التخريج
 د/ مرمي احلريب د/ مرمي احلريب د 208 45 1 633462 نقد علم الكالم
 7 1 434460-4 تبولوجي عام

 د 108

 د/ جناح أمحد الصاعدي
 د/ جناح أمحد الصاعدي

 د/ عبداهلل عوض االمحري 10 1 404416-3 فضاءات باناخ
 د/ جمدي عبدالباري كتيب 26 1 434322-4 حتليل عددي

 أ / والء الصاعدي
 د/ قدري نبيه السيد 5 1 431456-3 فلورة اململكة
 41 1 403344-3 1ميكانيكا الكم 

 د 109

 د/ فاتن اجلفري د/ عبدالرمحن الشني
 د/ محيده السيد أمحد 6 1 431477-3 هرمونات نباتية

 د/ اسامة حممد باحارث 2 1 431366-3 مقاومة اآلفات أ.د/ محيده السيد أمحد
 د/ رفعت السيد 21 1 432435-3 العضويةموضوعات خمتارة يف الكيمياء 



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 10( إلى )   8لى من ) الفترة االو  هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا اءالثالث. اليوم /

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 باراالخت

 14 1 433462-3 اشعاعية

 د 211

 د/ املنجي الساسي عمر
 د/ سعود محيد اللحياين 8 1 433497-3 التصوير الطيب د/ سلمى عمر باعوم

 د/ سلمى عمر باعوم 18 1 431469-3 تلوث بيئة
 د/ عيشه الداود د/ أمحد حممد الغامدي 36 1 434341-3 نظرية الزمراملدخل إىل 

 د/ سهيله حسن اليماين د/ سهيله حسن اليماين 26 1 2601491-2 إدارة املشروعات
 د/ إميان عبيد الرفاعي د/ إميان عبيد الرفاعي د 203 26 1 2602411-2 إدارة إنتاج و تسويق

 وجدان وديع خياط وجدان وديع خياط د203 13 1 2506100-3 علم نفس النمو
 د/ حنان اجلدعاين د/ حنان اجلدعاين أ 104 26 1 132111-3 تاريخ العرب القدمي

       



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 12.15( إلى )   10.15من )  الثانية الفترة   هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا الثالثاء. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 2 1 131241-2 الفقة
 أ 208

 د/ حممد سعيد الرمالوي
 د/ ابتسام املطريف

 د/ املهدي حممد احلرازي 35 1 131490-2 قاعة حبث يف االصول 
 د/ لولوة صاحل احلارثي د/ لولوة صاحل احلارثي أ 106 53 1 131231-2 أصول الفقة

 د/ انعام حممد احللواين د/ انعام حممد احللواين أ 209 30 1 131443-5 الفقة
 د/ عواطف نواب د/ عواطف نواب أ 104 48 1 132322-3 انتشار االسالم
 أ/ حنان اجلهين أ/ حنان اجلهين أ 110 63 1 132101-2 السرية النبوية

 د/ حياة الرشيدي د/ حياة الرشيدي أ 103 49 1 132412-3 الدولة العثمانية 
 د/ هدى سندي د/ هدى سندي أ 105 54 1 132477-2 العالقات الدولية يف التاريخ احلديث

 أ/ هدى ابو عقار أ/ هدى ابو عقار أ 210 66 1 132461-3 املسلمون والغزو الصلييب يف العصور الوسطى
 د/ مجيلة اهلذيل د/ مجيلة اهلذيل أ 101 9 1 132213-2 تاريخ املغرب االسالمي



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 

 االختبارات النهائيةجدول 

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 12.15( إلى )   10.15من )  الثانية الفترة   هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا الثالثاء. اليوم /

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 د/ مسية عزت آل شرف د/ مسية عزت آل شرف د 105 42 1 2507425-2 االدارة و التخطيط الرتبوي
 أ.د/ خدجية حممد جان حممد جان أ.د/ خدجية د 102 77 1 237371-2 الوسائل التعليمية

 د/ حنني عبداهلل الشنقيطي د/ حنني عبداهلل الشنقيطي د 204 39 1 531131-2 عروض
 د/ خدجية حممد باكستاين د/ خدجية حممد باكستاين د 210 20 1 531281-2 دراسات لغوية من احلديث

 د/ عبري عبداهلل النفيعي د/ عبري عبداهلل النفيعي د 104 48 2 531315-3 حنو

 531320-2 الصوت اللغوي عند الطفل
 د 202 47 1

 د/ فوزية سليمان احلسيين د/ فوزية سليمان احلسيين
 د 202 39 2

 531430-2 تطبيقات حنوية
 د/ محده حامد اجلابري د/ محده حامد اجلابري د 203 24 1
 د/ رمي خلف اجلعيد د/ رمي خلف اجلعيد د 107 23 2



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437لعام الجامعي للفصل الدراسي الصيفي من ا

 ( 12.15( إلى )   10.15من )  الثانية الفترة   هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا الثالثاء. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 د/ عزيزة عطية اهلل الشنربي د/ عزيزة عطية اهلل الشنربي د 202 39 1 531467-2 منت اللغة
 د/ شكرية فهد العمريي د/ شكرية فهد العمريي د 208 50 1 532242-3 البالغة

 د/ شقراء حممد النبايت د/ شقراء حممد النبايت أ 203 38 1 531468-2 اللغة فقة
 د/ عواطف محزة خياط د/ عواطف محزة خياط د 203 5 1 532281-2 دراسات بالغية من احلديث

 د/ عائشة حسني بارودي د/ عائشة حسني بارودي د 203 8 1 532356-2 تاريخ البالغة و النقد عند العرب
 د/ هنادي حممد حبريي د/ هنادي حممد حبريي د 205 30 1 532357-2 احلديثالنقد 

 د/ سعاد فريح الثقفي د/ سعاد فريح الثقفي د 205 33 1 532370-2 علم االسلوب
 د/ هيفاء عثمان فدا د/ هيفاء عثمان فدا د 207 28 1 532456-2 2علم البديع 

 د/ نوف علي اجلعيد د/ نوف علي اجلعيد د 211 29 1 532471-2 دراسات بالغية من القرآن
 د/ مجيلة خياط د/ عبداهلل اللحياين د 207 35 1 531121-2 الصرف



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 12.15( إلى )   10.15من )  الثانية الفترة   هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا اءالثالث. اليوم /

 مج رقمها ادةاسم الم
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 د/ امل سروجي د/ يوسف االنصاري د 209 48 1 532306-2 علم املعاين
 د/ عائشة اللهييب د/ عبدالرمحن الطلحي أ 107 45 1 533355-2 كتاب قدمي يف االدب 
 د/ هاله عواض احلتريشي د/ هاله عواض احلتريشي د 101 12 1 731131-3 2تدريبات على الكتابة 

 احلتريشي عواض هاله/ د د/ ايهاب عادل فلمبان د 101 32 1 731493-2 2الرتمجة 
 د/ علويه وان السيامي علويه وان السيامي د/ د 101 33 1 731484-2 اختبارات اللغة

 د/ زين مطلق العتييب د/ زين مطلق العتييب د 101 42 1 732317-2 جغرافيا االقاليم اجلافة
 د/ نريمني حممد يونس د/ نريمني حممد يونس د 101 32 1 733235-2 النظرية االجتماعية

 د/ مها حممد اللهييب مها حممد اللهييبد/  أ 207 23 1 733351-2 2العمل مع احلاالت الفردية 
 د/ أمل إبراهيم سليمان د/ أمل إبراهيم سليمان أ 206 18 1 733442-2 اخلدمة االجتماعية يف جمال رعاية الفئات اخلاصة
 سليماند/ أمل إبراهيم  د/ أمل إبراهيم سليمان أ 206 1 1 733472-3 اخلدمة االجتماعية يف جمال رعاية الفئات اخلاصة



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 12.15( إلى )   10.15من )  الثانية الفترة   هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا الثالثاء. اليوم /

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 د/ منال جابر عكاشه منال جابر عكاشهد/  أ 207 41 1 737415-2 خدمات املعلومات
 سليمان إبراهيم أمل/ د د/ فيصل أمحد الشمريي أ 206 43 1 736417-2 مصطلحات إعالمية /عالقات

 د/ عزة جالل د/ حممود ابو الدهب آيل 4مع  11 1 737429-3 املكتبات الرقمية
 طاهر بوقس د/ إناس د/ إناس طاهر بوقس د 110 31 1 1401231-3 لغات الربجمة
 د/ احالم بامحدان د/ احالم بامحدان أ108 62 1 631362 مناهج الدعوة
 أ/ مواهب فرحان أ/ مواهب فرحان أ109 71 1 631406 مذاهب فكرية
 أ/ زين الشريف أ/ زين الشريف د 206 62 1 631472 نقد التصوف

 د/ إميان مغريب د/ إميان مغريب س1مك 5 1 632323 التفسري
 د/ هند سردار د/ هند سردار د 102 59 1 632362 الكلمجوامع 



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 12.15( إلى )   10.15من )  الثانية الفترة   هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا الثالثاء. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 د/ مرمي احلريب د/ مرمي احلريب د 107 41 1 633361 نقد الفلسفة
 د/ فاطمة الثقفي د/ فاطمة الثقفي د 211 41 1 633443 اديان وضعية

 الثقفي فاطمة/ د د/ امساعيل ميمين د 211 67 1 632445 احلديث الشريف
 10 1 402101-4 1الكيمياء العامة 

 د 109

 نزار عمر القامسيد/ 
 د/ سلمى عمر باعوم

 د/ سلمى عمر باعوم 10 1 431458-3 النبات االقتصادي
 د/ رفعت السيد ابراهيم 13 1 432435-3 الكيمياء العضوية املتقدمه

 أ/ ايناس البخاري
 د/ ايناس مجيل البخاري 3 1 431471-3 كساء خضري

 27 1 434360-3 مبادئ التبولوجي
 د 108

 د/ جناح أمحد الصاعدي
 د/ جناح أمحد الصاعدي

 د/ عبداهلل عوض االمحري 9 1 434242-4 اجلرب اخلطي



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 12.15( إلى )   10.15من )  نية الثاالفترة   هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا الثالثاء. اليوم /

 مج رقمها المادة اسم
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 9 1 434411-4 نظرية القياس
 د 108

 د/ حممد عيسى سامل
 د/ ليلى املزروعي

 أ.د/ أمحد علي اخلماش 4 1 434441-4 نظرية الزمر
 16 1 401462-3 زراعة انسجة

 د 110
 د/ محيده السيد أمحد د/ محيده السيد أمحد

 أ/ مسيحه فقية د/ أسامة حممد سرحان 24 1 431466-3 اجنة حيوان
 د/ زينب سليمان مطر د/ زينب سليمان مطر د 106 38 1 403460-4 فيزياء نووية
 د/ أمينه نايف االمحدي د 110 19 1 433472-2 2فيزياء اجلوامد 

 د/ أمينه نايف االمحدي
 د/ طه حممد الفوال د 110 5 1 433393-3 ميكانيكا حيوية

 أمريه عبدالرمحن منري د/ د/ أمريه عبدالرمحن منري د 106 28 1 234393-2 منو التعبري الفين للطفل و تطوره
       
       



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 2.30( إلى )   12.30من )   الثالثةالفترة   هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا الثالثاء. اليوم /

 

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 د/ غادة حممد العقال د/ غادة حممد العقال أ 205 35 1 131452-2 الفقة املقارن
 د/ ابتسام عويد املطريف د/ ابتسام عويد املطريف أ 204 38 1 131242-2 الفقة

 د/ مرمي حبيب الرمحن منشي د/ فايز مرزوق السلمي أ 104 34 3 131452-2 الفقة املقارن
 د/ لولوة صاحل احلارثي د/ لولوة صاحل احلارثي أ 209 22 1 131431-4 أصول الفقة

 د/ حياة الرشيدي د/ حياة الرشيدي أ103 58 1 132371-2 اوروبا يف عصر النهضة
 د/ حنان اجلدعاين د/ حنان اجلدعاين أ 105 59 1 132416-2 الغزو الفكري

 أ/ هدى ابو عقار أ/ هدى ابو عقار أ 203 22 1 132450-2 تاريخ اململكة العربية السعودية
 د/ مسية محوده د/ مسية محوده أ 102 40 1 132419-3 تاريخ اململكة العربية السعودية

 خياط وديع وجدان/ أ د/ابراهيم السيد عسكورة د 101 36 1 732224-2 اجلغرافيا السياسية



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 2.30( إلى )   12.30من )  الثالثة الفترة   هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا الثالثاء. ليوم /ا

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 11 1 237374-2 ( تربية خاصة1طرق تدريس )
 د 101

 أ.د/ خدجية حممد جان جانأ.د/ خدجية حممد 
 د/ فاطمة علي الغامدي د/ فاطمة علي الغامدي 38 1 2504100-2 (1طرق تدريس خاصة )
 أ/ نادية عبدالعزيز قربان أ/ نادية عبدالعزيز قربان 66 1 233215-2 علم نفس الطفولة
 22 1 234242-2 التشكيل و اخلزف

 د 102

 أ/ مي مروان قطان أ/ مي مروان قطان
 د/ هاله عواض احلتريشي د/ هاله عواض احلتريشي 6 1 731141-3 2تدريبات على القراءه 

 د/ هتاين حممد بصنوي د/ هتاين حممد بصنوي 29 1 731384-2 قراءة يف اللغة كلغة اجنبية
 السياميد/ علويه وان  د/ علويه وان السيامي 30 1 731481-2 الكتابة يف اللغة االجنليزية كلغة اجنبية

 د/ منال جابر عكاشة د/منال جابر عكاشة 40 1 737304-3 مناهج البحث يف علم املعلومات
 18 1 732448-3 جغرافية اململكة العربية السعودية

 د 211
 د/ السيد علي هرماس

 د/ زين العتييب
 د/ سامر حسب اهلل جاوي 47 1 737434-3 إدارة مؤسسات املعلومات



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 2.30( إلى )   12.30من )  الثالثة الفترة   هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا الثالثاء. ليوم /ا

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 أ/ مواهب فرحان أ/ مواهب فرحان د 211 37 1 631223 احاديث الدعوة
 33 1 732343-2 جغرافية اوروبا 

 د 110
 سردار هند/ د د/ ريان حممود ميمين

 د/ هند سردار د/ هند سردار 27 1 632444 احلديث الشريف
 58 1 736434-2 مادة اعالمية بلغة اجنليزية / عالقات

 د 202
 د/ مىن الطوخي د/ فيصل أمحد الشمريي

 د/ فائقة احلسين د/ فائقة احلسين 2 1 632130 املدخل لعلوم احلديث
 أ/ عواطف حضيض الشيخ د/ علي أمحد شيخون د 205 42 1 1355305-3 حماسبة الزكاة

 أ/ زين الشريف أ/ زين الشريف د 108 59 1 631245 دراسات اسالمية يف االخالق
 د/ معتوقة احلساين د/ معتوقة احلساين د 210 63 1 632315 مشكل القران الكرمي

 د/ عائشة العقال د/ عائشة العقال د 207 32 1 632336 كتب الرجال



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 2.30( إلى )   12.30من )  الثالثة الفترة   هـ 1437/ 10/  28لموافق: ا اءالثالث. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 48 1 633217 العقيدة
 د 107

 د/ مرمي احلريب
 احلريب مرمي/ د

 د/ سامي فراج احلازمي 8 1 133106-2 املدخل لدراسة الشريعة 
 أ/ افنان عبداهلل العمري أ/ افنان عبداهلل العمري 5 1 2601223-2 العناية باملنسوجات

 47 1 633416 العقيدة
 د 106

 مجال ابتسام/ د مجال د/ ابتسام
 أ/ حصة ابراهيم د/ ماجد اجلهين 2 1 632334 علوم حديث

       
       
       
       
       



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 10( إلى )   8من )   االولىالفترة   هـ 1437/  10  / 29لموافق: ا اءاالربع. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 د/ حصه عبدالعزيز السديس د/ حصه عبدالعزيز السديس أ 209 50 1 131421-2 احاديث االحكام 
 د/ ليلى ناصر املقبل د/ ليلى ناصر املقبل أ 107 31 2 131242-2 الفقة 

 الثبييتد/ سامية صاحل  د/ سامية صاحل الثبييت أ 106 52 1 131311-3 آيات االحكام
 د/ سحر دعدع د/ سحر دعدع أ 210 64 1 132472-2 املسلمون و الغزو الصلييب يف العصر احلديث

 أ/ نادية عبدالعزيز قربان أ/ نادية عبدالعزيز قربان د 102 88 1 233416-2 توجيه و ارشاد و تقومي نفسي للطفل
 د/ سلمى صاحل السبيعي السبيعيد/ سلمى صاحل  د 101 1 1 236320-2 مبادئ احصاء تربوي نفسي

 أ.د/ خدجية حممد جان أ.د/ خدجية حممد جان د 102 32 1 237301-2 بناء الوحدات التعليمية
 أ/ وجدان وديع خياط أ/ وجدان وديع خياط د 104 48 1 2504410-2 سياسة و نظام التعليم يف اململكة

 د/صفية عبداهلل خبيت عبداهلل خبيتد/صفية  د 101 15 1 2507426-2 اجتماعيات الرتبية
 د/ امل رشاد سروجي د/ امل رشاد سروجي د 101 40 2 531121-2 الصرف



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 10( إلى )   8من )  االولى الفترة   هـ 1437/ 10/  29لموافق: ا اءاالربع. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 د/ عائشة مرزوق اللهييب د/ عائشة مرزوق اللهييب د 204 41 1 531213-3 حنو
 د/ آمال ابراهيم صديق د/ آمال ابراهيم صديق د 206 41 1 531323-2 صرف

 د/ صديقه رويعي الرحيلي د/ صديقه رويعي الرحيلي أ 110 42 1 533293-3 ادب عباسي اول
 د/ اروى حمسن خفاجي د/ اروى حمسن خفاجي د 101 26 1 533353-2 املذاهب االدبية يف اوروبا

 إبراهيم السهليد/  د 106 37 1 533294-3 ادب عباسي ثاين
 د/ شقراء النبايت

 د/ مصطفى عناية د 106 20 1 533352-2 ادب مقارن
 د/ محده اجلابري د/ أمحد مسودي د 107 49 1 533295-2 ادب الدعوة االسالمية

 د/ رمي اجلعيد د/ اسالم ابو اخلري د 110 55 1 533398-3 االدب احلديث 
 د/ بدرية تركستاين عماد هنداويد/  د 109 33 1 533454-2 نظرية االدب

 د/ سناء عبده سفياين د/ سناء عبده سفياين د 202 33 1 733231-2 1العمل مع احلاالت الفردية 



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 10( إلى )   8من )  االولى الفترة   هـ 1437/ 10/  29لموافق: ا اءاالربع. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 د/ فاطمة خالد احلسيين د/ فاطمة خالد احلسيين د 101 7 1 733360-2 مداخل عالجية معاصرة
 د/ مىن حممد الطوخي د/ مىن حممد الطوخي د 203 25 1 736301-2 النقد و اإلعالم

 د/ مرام العصيمي د/ مرام العصيمي د 202 9 1 736408-2 األرشيف الصحفي
 د/ مساح مجال أمحد د/ مساح مجال أمحد د 101 10 1 736428-2 ختطيط و تقومي برامج العالقات العامة

 د/ عزه جالل حسني جالل حسنيد/ عزه  د 205 49 1 736432-2 املراسم و الربوتوكول
 22 1 731477-2 املسرحية احلديثة

 د 202
 د/ عبداحلفيظ تركستاين

 د/ هاله احلتريشي
 د/ أمحد حيي الغامدي 31 1 731478-2 الشعر

 د/ مها اللهييب د/ حممد الزهراين أ 107 13 1 733475-3 مبادئ اإلحصاء للعلوم االجتماعية 
 أ/ عواطف حضيض الشيخ د/ إبراهيم السيد عبيد أ 108 36 1 1355303-3 االجنليزية موضوعات حماسبية باللغة

 أ/ ورده حضيض الشيخ د/ حممد صديق مسعود أ 107 18 1 1356304-2 نظم التجارة السعودية



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 10( إلى )   8من )  االولى الفترة   هـ 1437/ 10/  29لموافق: ا االربعاء. اليوم /

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 53 1 1401334-3 نظم احلاسبات املوزعة و املتوازية
 د 211

 د/سالم راضي العماري
 د/ سالم راضي العماري

 د/ حممد عابد مجيل 1 1 1431227-3 تنظيم ومعاجلة امللفات
 د/ فريدة املطريف د/ فريدة املطريف أ 206 66 1 631381 احلسبة

 الرفاعي هنلة/ د أ/ براء حلواين أ 207 6 1 632103 مدخل لعلوم احلديث
 د/ هنلة الرفاعي د/ هنلة الرفاعي أ 207 41 1 632436 دراسة االسانيد التخريج و

 د/ مها نتو د/ مها نتو د 211 46 1 633212 العقيدة
 د/ رمي عبدالعزيز الثقفي د/ رمي عبدالعزيز الثقفي د 105 35 1 403471-2 اشباه املواصالت
 1 1 434271-4 ميكانيكا التالحم

 د 109
 عبداهللأ. د/ عبداهلل أمحد 

 د/ امل امحد العيدروس
 د/ امل امحد العيدروس 23 1 434314-4 التحليل املركب



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 10( إلى )   8من )  االولى الفترة   هـ 1437/ 10/  29لموافق: ا اءاالربع. اليوم /

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 4 1 434461-4 حتليل متجهات وممتدات
 د 108

 د/ هاله أمحد حجازي
 د/ هاله أمحد حجازي

 د/ حممد صابر محوده 10 1 404325-3 املدخل اىل الربجمة اخلطية
 3 1 432385-3 البرتوكيمياويات كيمياء البرتول و

 د 102

 د/ حصه فهد الشريف
 د/ أمحد فوزي سعد 12 1 432325-3 الكيمياء التناسقية د/ حصه فهد الشريف

 د/ عبدالرمحن صالح  6 1 432429-3 موضوعات خمتاره يف الكيمياء غري العضوية
 عبداهلل السياميأ/ سناء  أ/ سناء عبداهلل السيامي 11 1 2601411-3 1تايور

 أ/ حصة ابراهيم د/ حممد املنعمي د 103 56 1 133362-2  2املواريث 
       
       



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 12.15( إلى )   10.15من )  الثانية الفترة   هـ 1437/  10/  29لموافق: ا اءاالربع. اليوم /

 

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

م رق

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 د/ حصه عبدالعزيز السديس د/ حصه عبدالعزيز السديس أ 205 51 1 131321-3 أحاديث األحكام
 د/ عواطف حتسني البوقري البوقريد/ عواطف حتسني  أ 206 27 1 131341-2 الفقة
 د/ ليلى ناصر املقبل د/ ليلى ناصر املقبل أ 206 32 2 131341-2 الفقة

 د/ لولوة صاحل احلارثي د/ سلطان محود العمري أ 102 25 2 131370-2 القواعد األصولية
 اهللد/ تركيه جار  د/ تركيه جار اهلل أ 102 15 1 132417-2 العامل االسالمي املعاصر

 أ/ ميمونه عبدالتواب أ/ ميمونه عبدالتواب د 211 8 1 237469-2 طرق تدريس رياض االطفال
 أ/ مي مروان قطان أ/ مي مروان قطان د 211 15 1 234206-2 تاريخ الفن االسالمي
 د/ خولة مجيل االنصاري د/ خولة مجيل االنصاري د 211 19 1 236430-2 االختبارات و املقاييس

 د/ سلمى صاحل السبيعي د/ سلمى صاحل السبيعي د 211 33 1 2507412-2 تربوي تقومي



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437لعام الجامعي للفصل الدراسي الصيفي من ا

 ( 12.15( إلى )   10.15من )  الثانية الفترة   هـ 1437/ 10/  29لموافق: ا االربعاء. اليوم /
 

 
 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 ادةمدرس الم

المشرفة على 

 االختبار

 د/ هنيه عبداهلل سعداوي د/ هنيه عبداهلل سعداوي د 101 61 1 237372-2 انتاج الوسائل التعليمية
 د/ بسينة عبداهلل الغامدي د/ بسينة عبداهلل الغامدي د 101 15 1 237351-2 اسس املناهج و تنظيماهتا

 د/ صفية عبداهلل خبيت د/ صفية عبداهلل خبيت د 101 43 1 239418-2 الرتبية الوطنية
 د/ أمل رشاد سروجي د/ أمل رشاد سروجي د 205 38 1 531315-3 حنو

 د/ آمال ابراهيم صديق د/ آمال ابراهيم صديق د 204 41 1 531324-2 كتاب قدمي يف اللغة
 د/ عائشة مرزوق اللهييب د/ عائشة مرزوق اللهييب د 202 35 1 531424-2 الصرف

 اروى حمسن خفاجيد/  د/ اروى حمسن خفاجي د 202 30 1 533499-2 ادب سعودي
 د/ صديقة الرحيلي د/ أمحد مسودي د 107 53 1 533193-2 االدب االموي

 د/ رمي اجلعيد د/ عماد هنداوي د 108 50 1 533395-3 االدب العريب يف االندلس



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 12.15( إلى )   10.15من )  الثانية الفترة   هـ 1437/  10  / 29لموافق: ا اءاالربع. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 د/ إبراهيم السهلي د 110 20 1 533396-2 2االدب العريب يف االندلس 
 د/ خدجية باكستاين

 د/ اسالم ابو اخلري د 110 26 1 533498-2 2احلديث االدب 
 د/ عبري النفيعي د/ مصطفى عناية د 102 38 1 533499-3 ادب سعودي

 د/ سناء عبده سفياين د/ سناء عبده سفياين  د 102 29 1 733242-3 1العمل مع اجلماعات 
 د/ فاطمة خالد احلسيين د 102 9 1 733472-2 اخلدمة االجتماعية يف جمال االسرة و الطفولة

 د/ فاطمة خالد احلسيين
 د/ فواز علي اجلويف د 102 21 1 732472-2 االحصائيات العامة

 د/ هتاين بصنوي د/ أمحد حيي الغامدي د 102 24 1 731475-2 20الرواية يف القرن 
 18 1 737433-3 حتليل و تصميم نظم املعلومات 

 آيل 4مع 
 د/ محود الشنربي

 عكاشهد/ منال 
 د/ خالد سليمان 12 1 737452-3 موضوع خاص

 أ/ ودره حضيض الشيخ د/ حممد صديق مسعود أ 208 10 1 1356402-3 تسويق اخلدمات 



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 12.15( إلى )   10.15من )  الثانية الفترة   هـ 1437/  10  / 29لموافق: ا اءاالربع. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 د/ فريده املطريف د/ فريده املطريف د211 72 1 631331 الغزو الفكري
 د/ عائشة احلريب د/ عائشة احلريب أ 101 39 1 632437 خمتلف احلديث ومشكلة
 د/ مها نتو د/ مها نتو أ 104 21 1 633352 الفرق املنتسبة اىل االسالم

 د/ أمحد فوزي سعد د 109 12 1 402353-2 كيمياء الكم
 د/ غادة مصارط 

 د/ صاحل مرزوق اللقماين د 109 9 1 403477-2 فيزياء الناتو
 د/ عبدالرمحن صالح الدين د 109 10 1 432446-2 الغازاتحركة كيمياء احملاليل و نظرية 

 د/ هاله أمحد حجازي
 د/ هاله أمحد حجازي د 109 4 1 434426-4 احللول العددية للمعادالت التفاضلية

 د/ أمل أمحد العيدروس د/ أمل أمحد العيدروس د 203 19 1 404477-3 دوال خاصة
 د/ رمي عبدالعزيز الثقفي د/ رمي عبدالعزيز الثقفي د 203 14 1 433383-2 آيلحاسب 
 أ/ حصة ابراهيم د/ حممد املنعمي د 103 60 1 133261-2 1املواريث 



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 2.30( إلى )   12.30من )   الثالثةالفترة   هـ 1437/  10/  29لموافق: ا اءاالربع. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 د/ هويدا خبيت اللهييب د/ هويدا خبيت اللهييب د 202 53 1 131360-3 القواعد الفقهية
 د/ ليلى ناصر املقبل د/ ليلى ناصر املقبل أ 204 35 2 131342-2 الفقة
 د/ سامية صاحل الثبييت د/ سامية صاحل الثبييت أ 206 35 1 131342-2 الفقة

 د/ عواطف البوقري د/ عبداهلل حسني عبداهلل د 101 1 1 135361-2 مبادئ االقتصاد االسالمي
 د/ خولة مجيل االنصاري االنصاريد/ خولة مجيل  د 202 4 1 235415-2 مقدمة يف االدارة الرتبوية

 د/ سلمى صاحل السبيعي د/ سلمى صاحل السبيعي د 203 54 1 2506425-2 صحة نفسية
 د/ بسينة عبداهلل الغامدي د/ بسينة عبداهلل الغامدي د 202 2 1 237363-2 طرق تدريس اللغة العربية

 د/ فريدة املطريف فريدة املطريفد/  أ 203 51 1 631121-2 أحاديث الدعوة
 د/ ميسون البنيان د/ ميسون البنيان د 211 29 1 731466-2 علم اللغة االجتماعي

 د/ فاطمه خالد احلسيين د/ فاطمه خالد احلسيين د 211 27 1 733354-2 اخلدمة االجتماعية يف اجملال التعليمي



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437لعام الجامعي للفصل الدراسي الصيفي من ا

 ( 2.30( إلى )   12.30من )  الثالثة الفترة   هـ 1437/ 10/  29لموافق: ا االربعاء. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 د/ إميان فتحي حسني د 211 24 1 736324-2 العامة إدارة العالقات
 د/ إميان فتحي حسني

 د/ حممد سعيد البارودي د 211 33 1 732416-2 جغرافية املياه
 د/ مساح مجال أمحد د 210 39 1 736430-2 تقنيات اإلعالن

 د/ امساعيل ميمين د 210 6 2 632437 خمتلف احلديث و مشكلة د/ مساح مجال أمحد
 د/ إبراهيم الفالوذه د 210 18 1 732271-3 اجلغرافيا الكمية و االحصائية

 د/ علوية السيامي د/ عبداحلفيظ تركستاين د 101 22 1 731372-2 االدب الربيطاين
 أ/ عواطف حضيض الشيخ د/ ابراهيم السيد عبيد أ 108 55 1 1355304-2 نظم جتارية 

 أ/ مىن حريري د 102 65 1 631254 اساليب الدعوة ووسائلها
 أ/ مىن حريري

 د/ سعود العتييب د 102 29 1 633331 نقد املنطق
 د/ هنلة الرفاعي د/ هنلة الرفاعي د 208 56 1 632261 جوامع الكلم



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 2.30( إلى )   12.30من )  الثالثة الفترة   هـ 1437/ 10/  29لموافق: ا االربعاء. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 لقاعةا
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 د/ عائشة احلريب أ 207 24 1 632342 علم اجلرج والتعديل
 د/ براء حلواين أ 207 9 1 632425-2 التفسري د/ عائشة احلريب

 د/ سامي اجلهين أ 207 11 1 632438-4 االسانيدالتخريج و دراسة 
 د/ خالد االمسري أ 107 53 3 632342 علم اجلرح و التعديل

 أ/ رمحة فالتة
 د/ ماجد اجلهين أ 107 11 1 632417 اعجاز القران الكرمي

       
       
       
       
       



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437لعام الجامعي للفصل الدراسي الصيفي من ا

 ( 10( إلى )   8من )   االولىالفترة   هـ 1437/  11/  1لموافق: ا الخميس. اليوم /

 

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 50 1 13142-2 فقة العبادات

 د 101

 د/ مرمي حبيب الرمحن منشي د/ مرمي حبيب الرمحن منشي
 د/ حنني عبداهلل الشنقيطي د/ حنني عبداهلل الشنقيطي 40 1 531133-2 عروض

 د/ فاطمة حممد طاهر د/ فاطمة حممد طاهر 8 1 531420-2 اعراب القرآن
 د/ شكرية فهد العمريي د/ شكرية فهد العمريي 9 1 532243-2 بالغة

 احللوايند/ انعام  د/ املهدي حممد احلرازي أ 208 34 1 131370-2 القواعد األصولية
 د/ ابتسام عويد املطريف د/ ابتسام عويد املطريف أ205 27 1 131343-4 الفقة

 أ/ إميان العصيمي أ/ إميان العصيمي أ 101 61 1 132311-3 العصر العباسي الثاين
 د/ سحر دعدع د/ سحر دعدع أ 201 63 1 132471-2 اوروبا يف العصر احلديث

 د/ نوف علي اجلعيد د/ نوف علي اجلعيد د 203 48 1 532445-2 علم البيان



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 النهائيةجدول االختبارات 

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 10( إلى )   8من )  االولى الفترة   هـ 1437/ 1 1/  1لموافق: ا الخميس. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 20 1 532351-2 النقد االديب
 د 204

 د/ هنادي حممد حبريي
 د/ هنادي حممد حبريي

 د/ عبدالرمحن الطلحي 19 1 533333-2 دراسة يف النص االديب
 35 1 532446 علم البديع

 د 102
 د/ عواطف محزة خياط د/ عواطف محزة خياط

 د/ هيفاء عثمان فدا د/ هيفاء عثمان فدا 28 1 532447-2 تاريخ البالغة والنقد
 د/ عائشة حسني بارودي د/ عائشة حسني بارودي 50 1 532263-2 علم املعاين

 24 1 532448-2 كتاب قدمي يف البالغة
 أ 102

 سعاد فريح الثقفيد/  د/ سعاد فريح الثقفي
 د/ مها اللهييب د/ مها اللهييب 27 1 733243-3 1تنظيم اجملتمع 

 8 1 736308-2 حترر املقال و التعليق الصحفي
 د 202

 د/ مرام العصيمي د/ مرام العصيمي
 د/ مساح مجال د/ مساح مجال 3 1 736412-2 تقنيات اإلخراج الصحفي
 د/ عزه جالل د/ عزه جالل 30 1 736421-2 احلاسب اآيل / عالقات



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 10( إلى )   8من )  االولى الفترة   هـ 1437/ 1 1  / 1لموافق: ا الخميس. اليوم /

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 االختبار

 د/ فاطمة الثقفي د/ فاطمة الثقفي د 202 35 1 633415 العقيدة
 12 1 431457-3 2فسيولوجي نبات 

 د  109

 السيد أمحد د/ محيده
 د/ محيده السيد أمحد

 د/ حممد أمحد السيد 10 1 432413-2 موضوعات خمتارة يف الكيمياء التحليلية
 د/ حممد امساعيل عواد 7 1 432427-2 ميكانيكا التفاعالت و االطياف

 د/ أمحد حممد الغامدي 4 1 434442-4 نظرية احللقات واحللقيات د/ ايناس مجيل البخاري
 د/ ايناس مجيل البخاري 2 1 402357-3 فسيولوجي نبات
 27 1 434312-4 2التحليل احلقيقي 

 د 108
 د/ حممد عيسى سامل

 د/ امينة نايف االمحدي
 د/ امينة نايف االمحدي 25 1 403343-3 3طرق نظرية للفيزياء 

 د/ بدرية اجلحديل د/ حممد صابر محوده 16 1 434365-3 اسس اهلندسة



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 10( إلى )   8من )  االولى الفترة   هـ 1437/ 1 1  / 1لموافق: ا الخميس. اليوم /

 

 

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 مدرس المادة

المشرفة على 

 راالختبا

 د/ زينب سليمان علي د 110 22 1 433461-3 2نووية 
 د/ زينب سليمان علي

 د/ حمرز الشرياين لولو د 110 27 1 403370-3 1فيزياء اجلوامد 
 أ/ سناء عبداهلل السيامي عبداهلل السياميأ/ سناء  فن2مع 13 1 2601412-2 إعداد اجلسم الصناعي

       
       
       
       



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 12.15( إلى )   10.15من )   الثانيةالفترة   هـ 1437/  11/  1لموافق: ا الخميس. اليوم /

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 2 1 131232-4 أصول الفقة

 د 101

 د/ عبدالوهاب االمحدي
 د/ املهدي حممد احلرازي 28 1 131480-2 الفقة قاعة حبث يف د/ انعام احللواين

 د/ سلطان محود العمري 13 2 131411-3 آيات األحكام
 أ/ إميان العصيمي 41 1 132320-2 الدولة العباسية و الدويالت االسالمية

 أ/ إميان العصيمي
 د/ تركيه جار اهلل 58 1 132414-3 العامل العريب احلديث

 أ/ مي مروان قطان أ/ مي مروان قطان د 103 46 1 233405-2 التذوق الفين
 29 1 2504310-2 (1وسائل و تقنيات التعليم )

 د 104
 د/ هنيه عبداهلل سعداوي د/ هنيه عبداهلل سعداوي

 د/ بسينة عبداهلل الغامدي د/ بسينة عبداهلل الغامدي 1 1 237461-2 طرق تدريس الرتبية االسالمية
 د/ آمال عمر سندي د/ آمال عمر سندي 13 1 2507316-2 تربية اسالمية

 الشنقيطي عبداهلل حنني/ د الشنقيطي عبداهلل حنني/ د د 105 42 1 53123-1 قافية



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 12.15( إلى )   10.15من )  الثانية الفترة   هـ 1437/  11/  1لموافق: ا الخميس. اليوم /

 

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 د/ آمال إبراهيم صدق د/ آمال إبراهيم صدق د 110 39 1 531103-2 لغة عربية
 45 1 533265-2 املقال و فن االلقاء

 د 102

 حمسن خفاجيد/ اروى 
 د/ اروى حمسن خفاجي

 د/ خالد احلريب 1 1 533397-2 االدب اململوكي و العثماين
 د/ يوسف االنصاري 23 1 532242-2 البالغة

 د/ أمحد مسودي 27 1 533281-2 احلديث ندراسات ادبية م د/ مسيه محوده
 د/ مسيه محوده 24 1 132415-2 القضية الفلسطينية

 د/ إميان مبارك القحطاين 11 1 733483-2 االجتماعية يف اجملال النفسياخلدمة 
 د/ إميان مبارك القحطاين 1 1 733162-3 نظام اجملتمع االسالمي القحطاين مبارك إميان/ د

 د/ فواز علي اجلويف 18 1 732455-2 جغرافية احلج و االماكن املقدسة



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 12.15( إلى )   10.15من )  الثانية الفترة   هـ 1437/  11/  1لموافق: ا الخميس. اليوم /

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 4 1 432428-2 كيمياء احلالة الصلبة
 د 102

 د/ عبدالرمحن صالح  الدين
 د/ ايناس اجلهين

 اللحياين محيد سعود/ د.أ 5 1 433364-4 طبيه اشعاعية فيزياء
       
       
       
       
       
       
       



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 2.30( إلى )   12.30من )  الثالثة الفترة   هـ 1437/  11/  1لموافق: ا الخميس. اليوم /

 

 

 

 مج رقمها اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 1 1 131222-3 أحاديث االحكام

 د 101

 د/ غادة حممد العقال د/ غادة حممد العقال
 د/ عواطف حتسني البوقري د/ عواطف حتسني البوقري 67 1 131344-4 الفقة

 سنديد/ آمال عمر  31 1 2507423-2 تطور الفكر الرتبوي
 د/ آمال عمر سندي

 د/ فواز علي اجلويف 35 1 732446-2 جغرافية امريكا الالتينية
 د/ سعدية البيشي د/ سعدية البيشي أ 203 68 1 132480-2 أثر احلضارة االسالمية يف العلوم

 د/ سحر دعدع د/ سحر دعدع أ 202 28 1 132422-2 تاريخ اوروبا احلديث
 د/ عزيزة عطية اهلل الشنربي د/ عزيزة عطية اهلل الشنربي د 103 41 1 531205-2 لغة عربية



 المملكة العربية السعودية    

  وزارة التعليم        

 جامعة أم القرى     

 عمادة الدراسات الجامعية للطالبات

       اللجنة الدائمة لسير االختبارات

 عميدة الدراسات الجامعية للطالبات                              
 رئيسة اللجنة االشرافية على الفصل الصيفي              

 
 د/ هالة بنت سعيد العمودي                            

 

        
 

 

 جدول االختبارات النهائية

 هـ 1436/1437للفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 

 ( 2.30( إلى )   12.30من )  الثالثة الفترة   هـ 1437/  11/  1لموافق: ا الخميس. اليوم /

 

 مج هارقم اسم المادة
عدد 

 الطالبات

رقم 

 القاعة
 المشرفة على االختبار مدرس المادة

 33 1 404340-3 املدخل اىل نظريات احللقات و احلقول

 د 102

 د/ رمي شاه د/ أمحد علي مخاش
 د/ عبداجمليد عمر طيمومي 19 1 433463-2 تقنية نووية أ.د/ والء الصاعدي

 د/ جيهان ابراهيم عيد 32 1 431468-3 فونة اململكة 
 د/ جيهان ابراهيم عيد

 د/ هتاين باوزير
 د/ أمحد فوزي سعد 2 1 432447-2 الكيمياء الكهربية املتقدمة

 د/ يوسف عبداحلميد جاها 4 1 404334-3 احصاء رياضي
 د/ عبري الشريف د/ عبري الشريف 26 1 733441-2 اخلدمة االجتماعية يف جمال االحنراف و اجلرمية

 د/ إناس طاهر بوقس د/ إناس طاهر بوقس 31 1 1431332-3 مقدمة يف الذكاء االصطناعي


