
المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم العالي 
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  بالغاطاإلنسانية العلوم والدراسات كلية

   

                جداول االختبارات العملية النهائي  لجميع األقسام  

اسم المقرر  المقرر رمز
اسم عضو هيئة 

التدريس 

الدرجة 

المقررة 

لالختبار 

نوع 

االختبار 

موعد االختبار 

القاعة  الوقت التاريخ اليوم

 رسىو انحبسب  ترف412
 فيصم َبفع.د

 عًهي 20
 2يعًم  10:30-8:30 هـ6/3/1436 االحذ

هُذست تطبيقبث انشبكت  تبل 311
 حسبٌ حًىدِ.أ

 عًهي 20
 1يعًم  12:45-10:45 هـ6/3/1436 االحذ

 َظى ادارة قىاعذ انبيبَبث  ًَب301
عبذانعزيز بببكر .أ

 عًهي 20
 1يعًم  3-1 هـ6/3/1436 األحذ

يهبراث انحبسب  تقٍ 140
 عبدل انشًري.أ

 عًهي 20
 3يعًم  3-1 هـ6/3/1436 االحذ

يهبراث انحبسب  تقٍ 140
 يجذي حًىدِ.د

 عًهي 20
 4يعًم  3-1 هـ6/3/1436 االحذ

تراكيب انبيبَبث  عبل 212
 يحًىد عبيذاث.أ

 عًهي 20
 3يعًم  10:30-8:30 هـ6/3/1436 االحذ

 2بريجت حبسببث  عبل 113
 حسبٌ حًىدِ.أ

 عًهي 20
 1يعًم  12:45-10:45 هـ7/3/1436 االثُيٍ

بريجت يرئيت  تبل 211
عبذانعزيز بببكر .أ

 عًهي 20
 2يعًم  12:45-10:45 هـ7/3/1436 االثُيٍ

يقذيت عٍ انحبسب االني  تبل 107
 3يعًم  3-1 هـ7/3/1436 االثُيٍعًهي  20 يحًىد عبيذاث.أ

يقذيت عٍ انحبسب االني  تبل 107
 2يعًم  3-1 هـ7/3/1436 االثُيٍعًهي  20 يجذي حًىدِ.د



َظى ادارة قىاعذ انبيبَبث   تبل364 
 انشفيع جعفر.د

 عًهي 20
 4يعًم  3-1 هـ7/3/1436 االثُيٍ

110 inf 
انحبسب وتقُيت  يهبراث

يحًذ انًحيًيذ .أانًعهىيبث 
 عًهي 20

 2يعًم  3-1 هـ8/3/1436 انثالثبء

110 inf 
انحبسب وتقُيت  يهبراث

 يحًىد عبيذاث.أانًعهىيبث 
 عًهي 20

 3يعًم  3-1 هـ8/3/1436 انثالثبء

 تبل 322
بيئت انحبسببث انشخصيت 

 يحًىد عبيذاث.أويهحقبتهب 
 عًهي 20

 3يعًم  10:30-8:30 هـ8/3/1436 انثالثبء

 1بريجت حبسببث  عبل 112
 حسبٌ حًىدِ.أ

 عًهي 20
 2يعًم  10:30-8:30 هـ9/3/1436 االربعبء

 1بريجت حبسببث  عبل 112
 انشفيع جعفر.د

 عًهي 20
 4يعًم  10:30-8:30 هـ9/3/1436 االربعبء

 يقذيت في انبريجت  ًَب211
عبذانعزيز بببكر .أ

 عًهي 20
 2يعًم  12:45-10:45 هـ9/3/1436 االربعبء

 يقذيت في انبريجت  ًَب211
عبذانعزيز بببكر .أ

 عًهي 20
 3يعًم  12:45-10:45 هـ9/3/1436 االربعبء

 تبل 221
تُظيى انحبسببث ونغت 

 فيصم َبفع.دانتجًيع 
 عًهي 20

 3يعًم  3-1 هـ10/3/1436 انخًيس

اسس قىاعذ انبيبَبث  تبل 261
عبذانعزيز بببكر .أ

 عًهي 20
 2يعًم  3-1 هـ10/3/1436 انخًيس

 تبل 333
ادارة َظى انتشغيم 

 انشفيع جعفر.دانشبكيت 
 عًهي 20

 4يعًم  3-1 هـ10/3/1436 انخًيس


