جدول االختبارات النهائية لربنامج االنتساب املطورللفصل الدراسي /الثاني للعام اجلامعي3418/3417/هـ
كلية /اآلداب والعلوم اإلنسانية
اليوم

التاريخ

املستوى /الثاني

اسم املقرر

عدد الطالب

الرقم املرجعي

تصحيح التالوة

331

11482

األحد

3418/8/38هـ

ً
 4.41 – 1عصرا

النحو الوظيفي

311

11452

اإلثنني

3418/8/35هـ

 4.41 – 1عصرا

األربعاء

3418/8/13هـ

اخلميس

3418/8/11هـ

السبت

3418/8/14هـ

اإلثنني

3418/8/12هـ

السبت

الوقت

قسم /اللغة العربية

ً
ً
3418/8/37هـ  8صباحا –  31ظهرا

(شطر الطالبات)
القاعات

أستاذ املقرر
د .سامية عبد الباقي

5121 -5121 -5111 -5901

د .الرسالة فضل

-5105 -5105 -5105 -5050
5100

لغة اجنليزية ختصصية

332

11453

د تهاني عبداهلادي

5105 -5105 -5105 -5050

لغة اجنليزية ()1

324

11481

د .جنالء مصطفى فقري

5105 -5105 -5105 -5050

ً
 1.41 – 3ظهرا

ثقافة صحية

331

11487

د .سوزان أمحد متام

-5105 -5105 -5105 -5050

تاريخ السرية النبوية

332

11488

د ليلى عبد الكريم

-5105 -5105 -5105 -5050

 4.41 – 1عصرا

فن الكتابة

331

11485

د .فاطمة حممد إبراهيم

5105 -5105 -5105 -5050

ً
 1.41 –3ظهرا

ً
 1.41 – 3ظهرا

يعتمد،،،،
منسقة قسم الدراسات اإلسالمية

د .سامية عبد الباقي

منسقة قسم اللغة العربية

د /منرية ناصر زايد

الصفحة  1من 6

املشرف العام وعميد الكلية

د /منصور سعيد أبو راس

جدول االختبارات النهائية لربنامج االنتساب املطور للفصل الدراسي /الثاني للعام اجلامعي 3418/3417هـ
كلية /اآلداب والعلوم اإلنسانية

قسم /اللغة العربية

املستوى /الرابع

(شطر الطالبات)

اليوم

التاريخ

الوقت

اسم املقرر

عدد الطالبات

الرقم املرجعي

أستاذ املقرر

القاعات

األحد

3418/8/38هـ

 254. – 1ظهرا

فقه اللغة العربية

12

11135

د .فاطمة حممد إبراهيم

.005

الثالثاء

3418/8/12هـ

 4.41 – 1عصرا

النحو ()1

14

11112

د .فاطمة حممد إبراهيم

.005

األربعاء

3418/8/13هـ

 4.41 – 1عصرا

الصرف ()3

11

11113

د .منرية ناصر

.005

اخلميس

3418/8/11هـ

 4.41 – 1عصرا

التوجيه اللغوي للقراءات

12

11111

د .منرية ناصر

.005

السبت

3418/8/14هـ

 2.41 – 1مساء

أدب صدر اإلسالم وبني أمية

15

11111

د 2سوزان حممد الطويلة

.005

األحد

3418/8/11هـ

 2.41 – 1مساء

علم البيان

17

11114

د .فاطمة حممد إبراهيم

.005

الثالثاء

3418/8/17هـ

 4.41 – 1عصرا

ثقافة إسالمية ()1

14

11111

د .منال السر

.005

يعتمد،،،،
املشرف العام وعميد الكلية

منسق القسم

د /منصور سعيد أبو راس

د /منرية ناصر زايد

الصفحة  2من 6

جدول االختبارات النهائية لربنامج االنتساب املطورللفصل الدراسي /الثاني
كلية /اآلداب والعلوم اإلنسانية

قسم /اللغة العربية

منالعام اجلامعي3418/3417 /هـ

املستوى /السادس

(شطر الطالبات)

اليوم

التاريخ

الوقت

اسم املقرر

عدد الطالبات

الرقم املرجعي

السبت

3418/8/37هـ

 4.41 – 1عصرا

علم اللغة

12

11112

د 2فاطمة حممد إبراهيم

اإلثنني

3418/8/35هـ

 2.41 – 1مساء

النحو ()4

17

11117

د 2الرسالة فضل

الثالثاء

3418/8/12هـ

 2.41 – 1مساء

األربعاء

3418/8/13هـ

ً
 2.41 –1عصرا

حتليل النص األدبي

42

11113

د .فائزة رداد العتيبي

الصرف ()1

18

11118

د .الرسالة فضل

5090

السبت

3418/8/14هـ

 31.41 – 33ظهرا

األدب العباسي ()1

11

11115

د 2سوزان حممد الطويلة

5090

األحد

3418/8/11هـ

 4.41 – 1عصرا

علم البديع

12

11111

د 2سوزان حممد الطويلة

5111

اإلثنني

3418/8/12هـ

األدب األندلسي

48

11112

د 2سوزان حممد الطويلة

5111 - 5001

ً
 2.41 –1عصرا

أستاذ املقرر

يعتمد،،،،
املشرف العام وعميد الكلية

منسق القسم

د /منصور سعيد أبو راس

د /منرية ناصر زايد

الصفحة  3من 6

القاعات
5111 - 5001
5090
5111 - 5001

جدول االختبارات النهائية لربنامج االنتساب املطور للفصل الدراسي /الثاني للعام اجلامعي3418/3417/هـ
كلية /اآلداب والعلوم اإلنسانية
اليوم

التاريخ

الوقت

اسم املقرر

قسم /اللغة العربية
عدد

املستوى /الثامن
الرقم املرجعي

(شطر الطالبات)
القاعات

أستاذ املقرر

الطالبات

السبت

3418/8/37هـ

ً
 254. – 1ظهرا

قضايا لسانية

13

11111

د .فاطمة حممد إبراهيم

5111 - 5001

األحد

3418/8/38هـ

 2.41 – 1مساء

تطبيقات حنوية

13

11114

د .منرية ناصر

5111 - 5001

اإلثنني

3418/8/35هـ

الثالثاء

3418/8/12هـ

ً
 1.41 – 3ظهرا

قضايا حنوية وصرفية حديثة

47

11142

د 2منرية ناصر

5111 - 5001

األدب السعودي

45

11111

د 2سوزان حممد الطويلة

5111 - 5001

اخلميس

3418/8/11هـ

 2.41 – 1مساء

النثر العربي احلديث

12

11112

د 2سوزان حممد الطويلة

5111 - 5001

السبت

3418/8/14هـ

األدب املقارن

13

11117

د .فائزة رداد العتيبي

5111 - 5001

األحد

3418/8/11هـ

النقد األدبي احلديث

14

11118

د 2فايزة رداد العتيبي

5001

الثالثاء

3418/8/17هـ

مشروع حبث

12

11115

د .فائزة رداد العتيبي

5111

ً
 1.41 – 3ظهرا

ً
 4.41 – 1عصرا

ً
 1.41 – 3ظهرا
ً
 1.41 – 3ظهرا

يعتمد،،،،
املشرف العام وعميد الكلية

منسقة القسم ووكيلة الكلية

د /منصور سعيد أبو راس

د /منرية ناصر زايد
الصفحة  4من 6

جدول االختبارات النهائية لربنامج االنتساب املطور
كلية /اآلداب والعلوم اإلنسانية

للفصل الدراسي /الثاني

(مواد املتعثرات)

(شطر الطالبات)

اليوم

التاريخ

الوقت

اسم املقرر

عدد الطالبات

الرقم املرجعي

أستاذ املقرر

القاعات

السبت

3418/8/37هـ

 1441 – 3ظهرا

مهارات االتصال

5

17474

د .مسر الباجوري

1232

السبت

3418/8/37هـ

 1441 – 3ظهرا

مهارات التعلم والدراسة

3

18131

د .إميان عابدين

1232

الثالثاء

3418/8/12هـ

ريادة األعمال

11

18134

أ  .نريمني اجلهني

1232

الثالثاء

3418/8/12هـ

األدب اجلاهلي

1

18132

د .سوزان حممد

1232

األربعاء

3418/8/13هـ

علوم القرآن

3

18131

د .منال السر

1225

األربعاء

3418/8/13هـ

علم الداللة واملعاجم

1

18111

د 2فاطمة حممد

1225

األربعاء

3418/8/13هـ

النقد األدبي القديم

3

18137

د .سوزان حممد

1232

األربعاء

3418/8/13هـ

العروض والقافية

1

18112

د .سوزان حممد

1232

اخلميس

3418/8/11هـ

مهارات كتابة البحث واملقال

5

18123

د .منرية ناصر

1232

اخلميس

3418/8/11هـ

علم اللغة املقارن

3

18117

د 2فاطمة حممد

1232

اخلميس

3418/8/11هـ

األدب العباسي ()3

1

18113

د .سوزان حممد عبد

1232

السبت

3418/8/14هـ

اللغة اإلجنليزية ()3

7

18141

د .تهاني عبد اهلادي

1232

ً
 4.41 – 1عصرا
ً
 4.41 – 1عصرا
ً
 4.41 – 1عصرا
ً
 4.41 – 1عصرا
ً
 4.41 – 1عصرا
ً
 4.41 – 1عصرا
ً
 4.41 – 1عصرا
ً
 4.41 – 1عصرا
ً
 2.41 – 1عصرا
ً
 4.41 – 1عصرا

قسم /اللغة العربية

من العام اجلامعي3418/3417/هـ

الصفحة  5من 6

السبت

3418/8/14هـ

السبت

3418/8/14هـ

ً
 4.41 – 1عصرا
ً
 4.41 – 1عصرا

مهارات تقنية املعلومات

1

18142

د .آمال محادي

1232

مصادر الرتاث العربي

1

18135

د .سوزان حممد

1232

يعتمد،،،،
املشرف العام وعميد الكلية

منسقة القسم ووكيلة الكلية

د /منصور سعيد أبو راس

د /منرية ناصر زايد

الصفحة  6من 6

