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 طالبات –قسم الكيمياء      هـ 4111جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول من العام 
 

يوم وتاريخ 
 القاعة أستاذ/ة المقرر الشعبة المقرر فترة االختبار االختبار

 الثالثاء
12/4/2444 

 كيمياء الكربوهيدرات  8-10
 (25-2ج) د/ جيهان حمودة 2751 كيم 4444

24,04- 
21,04 

 أسس النظام االقتصادي في االسالم
 سلم 240 

 (1-2ج) د/ مها الخطيب  2451
 (5-2ج)

 اجتماعيات التربية 
 ترب  2147

2144 
2141 
1021 

 د/ جواهر القحطاني
 د/ نورة العويد

 د/ جواهر القحطاني

 (1-2ج)
 (5-2ج)

 األربعاء 
11/4/2444 

4- 24 
 الكيمياء الكهربائية 

 كيم   4004
2774 
 د/ وفاء أبو اليزيد 1445

 (1-2ج)
 (5-2ج)
 (25-2ج)

24,04- 
21,04 

 تحرير عربي 
 د/ فوزية الدوسري 2144 عرب 240

 (1-2ج)
 (5-2ج)

 كيمياء الكم 
 (1-2ج) د/ دينا طوالن 2700 كيم 4014

 
 
 
 
 

 الخميس
10/4/2444 
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 اإلسالم وبناء المجتمع 
 سلم 241

2444 
2471 

 سعاد الفيفيد/ 
 مي القاسمد/  

 (1-2ج)
 (5-2ج)
 (25-2ج)
 (21-2ج)

 ميكانيكا التفاعالت العضوية 
 د/ أماني عثمان  2774 كيم  4474

 (1-2ج)
 (5-2ج)

24,04- 
21,04 

 كيمياء تناسقية 
 (1-2ج) د/ صفاء فارس 2704 كيم  0204 

 أسس النظام السياسي 
 سلم 244

2440 
2744 
1145 
0417 

 سمية أبودجيند/ 
 ابتهاج السنبلد/ 
 صفية الرويليد/ 
 مشاعه العتيبيد/ 

 (5-2ج)
 (1-2ج)
 (25-2ج)

2 - 0 

 1كيمياء غير عضوية 
 (5-2ج) د/ أمل نصار 2710 كيم 0214

 أخالقيات المهنة 
 (1-2ج) د/ وصال حسنين  2127 كيم  4424

 نظم التعليم في المملكة 
 ترب 042

2144 
 (1-2ج) د/ نوال الرشود 2141

 (5-2ج)
 

 السبت
17/4/2444 
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 كيمياء البوليمرات
 (25-2ج) أ.د/ منال أبو طالب 2717 كيم   0404

 1كيمياء عضوية 
 (25-2ج) د/ انصاف الفاللي  2724 كيم  0414
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 القاعة أستاذ/ة المقرر الشعبة المقرر فترة االختبار االختبار

 
 
 
 

 السبت
17/4/2444 

 2كيمياء عضوية      24 - 4
 (5-2ج) د/ أماني عثمان  2450 كيم  1424

24,04- 
21,04 

 كيمياء البترول والمنتجات 
 (1-2ج) د/ أماني عثمان 2742 كيم 4454

 2كيمياء غير عضوية 
 (5-2ج) د/ دينا طوالن  2441 كيم  1224

 2احياء عامة 
 حيا 1424

2425 
2441 

 د/ قويت القباني 
 د/ ثامر البلوى

 (1-2ج)
 (5-2ج)
 (25-2ج)
 (21-2ج)

 
 

 االحد 
11/4/2444 
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 كيمياء عضوية معدنية 
 (5-2ج) د/ صفاء فارس  2774 كيم  4244

مواضيع مختاراه في الكيمياء غير 
 عضوية

 كيم   4274

2711 
 (1-2ج) د/ صفاء فارس 1114

 (5-2ج)

24,04- 
21,04 

 كيمياء المنتجات الطبيعية 
 كيم 4444

2745 
 (1-2ج) د/ انصاف الفاللي  0402

 (5-2ج)

 كيمياء حيوية   0 – 2
 (1-2ج) د/ جيهان حمودة  2724 كيح 0424

 االثنين
15/4/2444 

4- 24 

 2كيمياء عامة 
 كيم  1424

2045 
2444 
1147 
0420 

 د/ البندري ال مهري
 د/ البندري ال مهري

 د/ وصال حسنين 
 د/ وفاء أبو اليزيد

 (1-2ج)
 (5-2ج)
 (25-2ج)
 (21-2ج)

 2كيمياء تحليلية 
 (1-2ج) د/ رغدة حامدي 2414 كيم   1124

 طرق التحليل الطيفي 
 (1-2ج) د/ البندري ال مهري   2715 كيم  0104

 المركبات العضوية أطياف 
 (5-2ج) أ.د/ منال أبو طالب  2714  كيم 4414

24,04- 
21,04 

 1كيمياء تحليلية 
 كيم  0114

2444 
 (5-2ج) د/ رغدة حامدي 2417

 (1-2ج)

 كيمياء السطوح والحفز
 (1-2ج) د/ حنان البلوى  2775 كيم  4044

2 - 0 
 تطبيقات معادن انتقالية 

 كيم  4214
2751 
 (1-2ج) د/ أمل نصار  0447

 (5-2ج)
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 الثالثاء
14/4/2444 

4-24 
 طرق الفصل الكروماتوجرافي 

 كيم  4144
2740 
1111 

 د/ البندري ال مهري
 د/ دينا طوالن  

 (1-2ج)
 (5-2ج)

24,04- 
21,04 

 مبادى اإلحصاء واالحتماالت 
 (25-2ج) د/ أفراح بصلي 2714 حص ا 1424

 األربعاء 
11/4/2444 
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 1كيمياء عامة 
 كيم  1414

2447 
2441 
1145 
1117 

 د/ وفاء أبو اليزيد
 د/ وفاء أبو اليزيد
 د/ فتحية جمعة
 د/ رغدة حامدي

 (1-2ج)
 (5-2ج)
 (25-2ج)
 (21-2ج)

 الديناميكا الحرارية 
 (1-2ج) د/ أسماء البشير  2754 فيز 1424 

24,04- 
21,04 

 2كيمياء فيزيائية 
 كيم  0024

2451 
 د/ فتحية جمعة  2441

 (1-2ج)
 (5-2ج)
 (25-2ج)

 1كيمياء فيزيائية 
 (1-2ج) د/ وصال حسنين 2747 كيم  0014

 

 رئيس قسم الكيمياء                                                                               ءوكيلة قسم الكيميا       
 

 د. عبد العزيز العنزي                                                                                صفاء فارس كايدد.      

 


