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 هـ 4111للفصل الدراسي االول  للعام الدراسي  - الطالباتشطر  -جدول االختبارات النهائية 

 القاعة أستاذ المقرر
عدد 

 الطالبات
 اليوم التاري    خ الوقت الشعبه رمز المقرر اسم المقرر

 الثالثاء 11/3/1333 ص13033 – 0033 34 4433ريض  ll- عادية تفاضلية معادالت  43 (1-1أ) د.شيماء عبده

د.زهيه صالح زيتون 
 د.أنوار الرشيدي

 (3-1ب) - (6-1ب)
 (3-1ب)

41  /13 
46 

 111نفس 1علم نفس النمو
1412/1413 

1100 
 الثالثاء 11/3/1333 ص13033 – 0033

 عبدهللا د.ابتهاج
 د.اسماء الحرب   

 (6-1ب)
 (3-1ب)

41 
16 

  اإلسالم
 
 134سلم  أسس النظام االقتصادي ف

220 
225 

 الثالثاء 11/3/1333 م11043 – 13043

  
 أ.منال الحقباب 

 (6-1ب)
 (3-1ب)

42 
40 

 1133ريض  الجب  والهندسة التحليلية
2 
13 

 الثالثاء 11/3/1333 م4033 – 1033

 الثالثاء 11/3/1333 م4033 – 1033 52 4133ريض  نظرية االعداد 11 (3-1ب) د.شيماء عبده

 د.عببر النعناع
 (6-1ب)
 (3-1ب)

43 
43 

 1153ريض  الميكانيكا
15 
133 

 األربعاء 11/3/1333 ص13033 – 0033

  التحليل الدال   16 (3-1ب) د.عال عبدالنب   عاشور
 
 األربعاء 11/3/1333 ص13033 – 0033 110 3313ريض  مقدمة ف

 األربعاء 11/3/1333 م11043 – 13043 261 134عرب  التحرير العرب    43 (6-1ب) د.ساره نارص القرين

  عبدالتواب 
 األربعاء 11/3/1333 م4033 – 1033 1106 131نفس  تنمية مهارات التفكبر  11 (6-1ب) د.اماب 

 د.نعيمه دمحم السنيد
 د.مقدودة مناري

 (13-1(، ب)14-1ب)
 (3-1(، ب)6-1ب)

33 
32 

 131سلم  اإلسالم وبناء المجتمع
226 
223 

 الخميس 14/3/1333 ص13033 – 0033

مجة الرياضية 11 (2-1ب) د.دمحم الشوربج     الخميس 14/3/1333 ص13033 – 0033 04 4163ريض  الب 

 الخميس 14/3/1333 ص13033 – 0033 133 3243ريض  طرق االمثلية 10 (3-1ب) د.جهاد محفوض

 د.عببر القصيم  
 د.مريم العتيب   

 (6-1ب)
 (3-1ب)

14 
11 

  االسالم
 
 133سلم  أسس النظام السياس  ف

263 
1532 

 الخميس 14/3/1333 م11043 – 13043
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 القاعة أستاذ المقرر
عدد 

 الطالبات
 اليوم التاري    خ الوقت الشعبه رمز المقرر اسم المقرر

 السبت 12/3/1333 ص13033 – 0033 13 1431ريض  رياضيات حاسوبية 11 (6-1ب) أ.مناسك محجوب

 السبت 12/3/1333 ص13033 – 0033 33 4433ريض  التحليل العددي 16 (6-1ب) أ.مناسك محجوب

 السبت 12/3/1333 ص13033 – 0033 116 3453ريض  الهندسة التفاضلية  11 (3-1ب) د.عال عبدالنب   عاشور

 السبت 12/3/1333 م4033 – 1033 06 1123احص  (1احتمال) 10 (3-1ب) د.افراح البصل  

 أ.تركية الشمري
 أ.الجازي دمحم الشكره
 أ.رنا مبارك العامر

 (6-1ب)
 (14-1ب)
 (13-1ب)

13  /11 
13 
10 

ياء عامة لطالب الرياضيات  1103فبر   1فبر 
4  /0 

1545 
1531 

 السبت 12/3/1333 م4033 – 1033

 أ.امنه دمحم عل  
 (14-1ب)
 (13-1ب)

 األحد 16/3/1333 ص13033 – 0033 65 4413ريض  المتعدد حساب التفاضل والتكامل 34

   41 (6-1ب) د.جهاد محفوض
 األحد 16/3/1333 ص13033 – 0033 36 4363ريض  1التحليل الحقيق 

  التبولوج    13 (3-1ب) د.عبدالفتاح عزام
 
 األحد 16/3/1333 ص13033 – 0033 114 3343ريض  مقدمة ف

 األحد 16/3/1333 م4033 – 1033 22 1411ريض  1رياضيات اكتوارية 12 (6-1ب) د.حسام عبدالمقصود 

 أ.مناسك محجوب
  
 أ.منال الحقباب 

 (13-1، ب)(1-1)أ
 ( 6-1)أ

33 
36 

 1411ريض  المتسلسالت الالنهائية
1 
6 

 األثنير   13/3/1333 ص13033 – 0033

 األثنير   13/3/1333 ص13033 – 0033 63 4443ريض  Iمعادالت تفاضلية عاديه 49 (13-1ب) د.عببر النعناع

 األثنير   13/3/1333 ص13033 – 0033 31 4423ريض  تحليل المتجهات 43 (3-1ب) د.عال عبدالنب   عاشور
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 هـ 4111للفصل الدراسي االول  للعام الدراسي  - الطالباتشطر  -جدول االختبارات النهائية 

 القاعة أستاذ المقرر
عدد 

 الطالبات
 اليوم التاري    خ الوقت الشعبه المقرررمز  اسم المقرر

  المعادالت التفاضلية الحزئية 14 (13-1ب) د.ليل فؤاد صديق
 األثنير   13/3/1333 ص13033 – 0033 113 3463ريض  مقدمة ف 

 األثنير   13/3/1333 م4033 – 1033 11 1322ريض  نظرية الزمر 15 (6-1ب) أ.أمنه دمحم عل  

 جيهان االحمديد. 
 (13-1ب)
 (14-1ب)
 (10-1ب)

34 
43 
13 

 1313احص  مبادئ اإلحصاء واالحتماالت 
1 
3 

1656 
 الثالثاء 10/3/1333 ص13033 – 0033

 د.محمود المرشدي
 د.دمحم الداودي

 (6-1ب)
 (3-1ب)

43 
45 

 1333احص  الطرق االحصائية
11 
13 

 الثالثاء 10/3/1333 ص13033 – 0033

 الثالثاء 10/3/1333 ص13033 – 0033 14 4103احص  حزم احصائية 31 (1-1أ) د.أفراح البصل  

  الرياضيات 11 (6-1ب) د.ليل فؤاد
 
 الثالثاء 10/3/1333 م11043 – 13043 133 3613ريض  أخالقيات المهنة ف

 الثالثاء 10/3/1333 م11043 – 13043 35 4213ريض  حزم رياضية 11 (3-1ب) أ.مناسك محجوب

 د.شيماء عبده
 د.عببر النعناع

 (6-1ب)
 (3-1ب)

34 
39 

 1123ريض  Iالجب  الخط  
11 
10 

 األربعاء 15/3/1333 ص13033 – 0033

 األربعاء 15/3/1333 ص13033 – 0033 60 4103ريض  IIالجب  الخط   54 (13-1(، ب)13-1ب) أ.امنه دمحم عل  

 األربعاء 15/3/1333 ص13033 – 0033 113 3423ريض  التحليل المركب 12 ( 3-1ب) د.دمحم مدثر

 األربعاء 15/3/1333 م4033 – 1033 03 3322ريض  حلقات وحقول 10 (3-1ب) د.جهاد محفوض
 

 رئيس القسم                                                                                                                        وكيلة القسم                          

د/ فهد سمير الشمري                                                                                                                                    د/ ليىل فؤاد صديق       


