
 1الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 كلية إدارة اإلعمال
 

 هـ )طالبات(1438/1439االول جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي

 

 هـ(6/4/1439)يوم األحد الموافق

 ( صباحا  10)( الى الساعة 8لفترة )األولى( من الساعة )مواد االعداد العام )سلم ( ا

 أ.سحر الشثري : االحتياط

رقم ورمز 

 المقرر

عدد  الشعبة مدرس الشعبة

 الطالبات

 المراقبات القاعة المبنى

 ليلى حجر    + أ.عفراء القحطاني .أ 73 2 47 34476 أسماء عطيهأ. سلم102

 أ.ندى السويلم  + أ.نوف العبدالكريم  72 2 47 34803 وفاء العيسىأ. سلم102

 أ.عذاري الواصل + أ.أمل الغانمي 75 2 39 34478 ريم المنصورأ. سلم102

 أ.نجالء باحميد  + أ.هبه قطان  76 2 49 34777 وسميه العجميأ. سلم102

 

 هـ(6/4/1439)يوم األحد الموافق

 ( صباحا  10( الى الساعة )8من الساعة )( االولىالفترة ) الدراسات العليا 

   مروه السلميأ.االحتياط : 

ورمز  رقم

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 + أ.حصه العواد د.عبير الراشد )معمل( A20 13 47897 د.عبير الراشد درع 501

 + أ.حصه العواد د.عبير الراشد )معمل( A20 8 48005 د.عبير الراشد درع 505

 + أ.الجوهره الفوزانأ.بدور الحميد  A14 10 49409 د.طارق السلوم  درع 565

 أ.بدور الحميد + أ.الجوهره الفوزان A14 6 47991 د.محمد الجراح قصد 504

 نوره الحربي+ أ. ديمه الدريسأ. A13 7 47939 د.خالد الدخيل قصد 504

 نوره الحربي+ أ. ديمه الدريسأ. A13 6 47992 د.خالد الدخيل قصد 504

 + أ.اريج الفهيد أ. لولوه بن سعيد A16 6 47989 د. حمد الحوشان قصد 504

 + أ.اريج الفهيد أ. لولوه بن سعيد A16 7 47990 د.عبد هللا الشبل قصد 504

 

 هـ(1439/ 6/4)يوم األحد الموافق

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )مواد االعداد العام )سلم ( 

 أ.الجوهره الفوزان االحتياط :

ورمز  رقم

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 المبنى

 المراقبات القاعة

 أ.ريم الصالحيأ.هبه قطان  +  74 2 43 47677 امينه المهناأ. سلم103

  أ.نوره الحربي .بدور الحميد +أ 75 2 40 47678 نوره العامرأ. سلم103

477 

التدريب 

 التعاوني

      

 هـ(1439/ 6/4)يوم األحد الموافق

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )

 أ.حصه العواداالحتياط : 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 د.هيفاء الدخيل + أ.غاده العنقري A13 8 47835 أ.غاده العنقري درع 291



 2الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(1439/ 6/4)يوم األحد الموافق

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )الدراسات العليا 

 .حصه العوادأاالحتياط : 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 د.هيفاء الدخيل + أ.غاده العنقري A13 13 49406 د.هيفاء الدخيل درع 565

 أ.بدور العميرهأ.نجالء الخلف +  A14 17 49401 الشيحهد.عدنان  درع 500

 أ.بدور العميرهأ.نجالء الخلف +  A14 6 49414 د.صالح المعيوف درع 572

 أ.ساره الداوود + شارتاج فاطمهأ. A12 13 48131 د.محمد السديري نما 514

 + أ.ليلى الهاشم د.هدية الحشاشأ. A15 11 47923 د.سعد الكالبي ادا 502

 + أ.ليلى الهاشم د.هدية الحشاشأ. A15 5 48257 د.هدية الحشاشأ. حسب527

 

 

 هـ(1439/ 4/ 6)يوم األحد الموافق

 ( عصرا   3ر00( الى الساعة ) 1ر00الفترة ) الثالثة( من الساعة ) 

 أ.حياة اليافعي   +أ.ريم النعيم  +ف أ.نجالء الخل: االحتياط 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 أ.مناهل اليحيىد.منيره بن حفصه +  G25 22 38449 د.منيرة بن حفصة مال 240

 د.منيره بن حفصه + أ.مناهل اليحيى G25 26 41344 أ.وفاء ال الشيخ حسب 317

  وفاء ال الشيخ + أ.ريم الصالحي أ. G28 49 25849 أ.وفاء ال الشيخ حسب 317

 + أ.نوره الحدبان وفاء الراشدأ. G26 44 25857 أ.وفاء ال الشيخ حسب 317

 + أ.مها الحربي أ.بشرى العنقريسمراء القويز +أ. G23 49 25859 أ.سمراء القويز حسب 317

 أ.سجى السليمان + أ.ساره الداوود G24 49 41342 أ.سمراء القويز حسب  317

 + أ.نهى القعود أ.إيمان العقيل G11 21 29458 أ.إيمان العقيل حسب 433

 أ.إيمان العقيل + أ.نهى القعود G11 22 33851 أ.إيمان العقيل حسب  433

 بدور العميره+ أ. أ.هال العجمي أ.حنان بن محفوظ + G17 44 27272 أ.حنان بن محفوظ  حسب 433

 أ.هناء المغامسد.إيمان مجاهد +  G19 19 41389 أ.حنان بن محفوظ  حسب 433

 د.إيمان مجاهد + أ.هناء المغامس G19 10 41387 د.إيمان مجاهد حسب 421

 + أ.حنان العنقري  د.رندة اليافي A36 51 25983 يافيد.رندة ال ادا 121

 أ.فاتن الرميح + أ.حصه الجاسر A38 43 25982 يافيد.رندة ال ادا 121

 الشيخ + أ.فاطمه الشيحه أ.منيره العتيبي + أ.ساره ال A31 41 44744 أ.منيرة العتيبي ادا 121

 أ.ياسمين الكالبي + أ.بسامه البسام A33 40 47446 أ.منيرة العتيبي ادا121

 أ.مشاعل القصبيأ.حنان المتحمي +  A34 35 47447 أ.منيرة العتيبي ادا121

 أ.ندى الحمد + أ.عواطف المقبل A35 41 51583 .ريما بن سعيدد ادا121

 أ.لبنى رضوى + أ.نوف الريس A39 42 50115 أ.لبنى رضوى ادا 427

 كيان البلوي.أ+أ.فوزيه الكالبي + أ.مشاعل الشهري G6 27 2622 أ.فوزية الكالبي قصد 201

 .كيان البلويأ+أ.فوزيه الكالبي + أ.مشاعل الشهري G6 25 49769 أ.فوزية الكالبي قصد 201

 عبدالواحدأ.أمل ابو ملحه + أ. االء  G7 37 38599 أ.أمل ابو ملحة قصد201

 + أ.منى العجالن د.علياء خضير + د.كريمه كمال G34 31 29607 د.علياء خضير قصد 416

 د.علياء خضير + د.كريمه كمال + أ.منى العجالن G34 26 33925 د.كريمة كمال قصد 416

 شرتاج فاطمه+ أ. أ.منى الحماد  G27 26 40679 ا.منى الحماد نما 431

  أ.مرام النمي  + أ.نورة السبيعي G4 30 27228 أ.نورة السبيعي تسق 303

      ساس 101

 

 



 3الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(1439/ 4/ 6)يوم األحد الموافق

 ( عصرا   3ر00( الى الساعة ) 1ر00الفترة ) الثالثة( من الساعة )  الدراسات العليا 

 أ.حياة اليافعي   +أ.ريم النعيم  +ف أ.نجالء الخل: االحتياط 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة الشعبةمدرس 

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

  أ.مياده الفواز ابو نيان +ا أ.رب A19 9 49943 د.خالد لبيب حسب 531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(7/4/1439)يوم االثنين الموافق

 ( صباحا  10)( الى الساعة 8الفترة ) األولى( من الساعة )مواد االعداد العام )سلم (  

 : أ.نجالء باحميداالحتياط 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات

 المبنى
 القاعة

 المراقبات

 أ.عايشه العجروش + أ.نوره الحربي 74 2 39 41028 ساره الشهيلأ. سلم101

 أ.ديمه الدريس + أ.حصه العواد 75 2 45 47668 امل الفاضلأ. سلم101

 هـ(7/4/1439)الموافقيوم االثنين 

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )مواد االعداد العام )سلم (  

 أ.نوف الريساالحتياط : 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات

 المبنى
 القاعة

 المراقبات

 أ.ساره ال الشيخ أ.منى العجالن + 74 2 48 34489 نجالء المطيريأ. سلم104

 .نجالء الخلفأ.ندى الحمد +أ 75 2 54 34493 عواطف الخريصيأ. سلم104

 أ.نوره الحدبان أ.بدور العميره +  76 2 41 34510 شفاقه العتيبيأ. سلم104

 

 هـ(7/4/1439)يوم االثنين الموافق

 ( ظهرا  12ر30)( إلى الساعة 10ر30) الثانية( من الساعة )الفترة الدراسات العليا 

 أ.ليلى حجر االحتياط : 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 + أ.ساره الشيحه نجالء باحميدأ. A14 18 49746 د.وافي البلوي نما 544

 أ.نجالء باحميد + أ.ساره الشيحه A14 4 49933 د.نصار نالبيد دار 513

 فاطمه الشيحه+ أ. شرتاج فاطمهأ. A16 21 48753 الراجحيد.أحمد  قصد 586

  أ.عفراء القحطاني أ.الجوهره الفوزان + A15 8 49411 د.عبدالملك المخالفي درع 544

  أ.عفراء القحطاني أ.الجوهره الفوزان + A15 1 49420 د.أحمد اليامي درع 566

 

 هـ(7/4/1439)يوم االثنين الموافق

 ( ظهرا  1ر30( إلى الساعة )10ر30) الثانية( من الساعة )الفترة الدراسات العليا 

 أ.ليلى حجر االحتياط : 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 أ.ندى العتيبي + أ.حصه الرتيق A13 1 49422 د.ناصر الفوزان درع 601

 

 هـ(7/4/1439)يوم االثنين الموافق

 ( عصرا   3ر00( الى الساعة ) 1ر00الثالثة( من الساعة ) الفترة ) 

  أ.عفراء القحطانياالحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 حصه الجاسر+ أ. منى العجالنأ. G24 41 29498 أ.ليلى الهاشم ادا 411

 فاطمه +أ.ساره ال الشيخأ.شرتاج  G25 39 29499 أ.ليلى الهاشم ادا 411

 + أ.بدور العميره اريج الفهيدأ.ليلى الهاشم + أ. G23 30 29500 أ.ليلى الهاشم ادا 411

 أ.ليلى الهاشم + أ.اريج الفهيد + أ.بدور العميره G23 16 27315 أ.اماني القحطاني ادا 411

 بشرى العنقريأ.نوف الريس + أ. G26 35 28042 د.نيزار حراثي قصد 426

 بسامه البسامأ.عواطف المقبل + أ. G27 27 27493 أ.عواطف المقبل     قصد 327



 5الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(8/4/1439)يوم الثالثاء الموافق

 ( صباحا  10( الى الساعة )8الفترة ) األولى( من الساعة )مواد االعداد العام )عرب( 

 أ.فاطمه الشيحهاالحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات

 المبنى
 القاعة

 المراقبات

 أ.نوره الوتيد + أ.عبير بن حميد 84 2 34 4457 ليلى الحمادأ. عرب103

 أ.منى العجالن + أ.نهى القعود 82 2 28 25999 اسماء السياري أ. عرب103

 + أ.حنان المتحمي سمراء القويزأ. 83 2 34 27437 مي الوثالنأ. عرب103

 أ.نجالء باحميد + أ.عايشه العجروش 86 2 37 34291 الثنيانفاطمه أ. عرب103

 أ.نوره السبيعي + أ. ليلى حجر 76 2 26 34463 شروق الثميريأ. عرب103

 + أ.لولوه بن سعيد مناهل اليحيىأ. 75 2 21 39115 مها القرينيأ. عرب103

 أ.ندى الحمد + أ.سجى السليمان 74 2 30 41728 منال الفيصلأ. عرب103

 أ.ايمان العقيل + أ.ساره ال الشيخ 85 2 28 41730 شروق الثميريأ. عرب103

 

 

 هـ(8/4/1439يوم الثالثاء الموافق)

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30مواد االعداد العام )عرب( الفترة ) الثانية( من الساعة )

 أ. وفاء ال الشيخ االحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات

 المبتى
 القاعة

 المراقبات

 نهى القعود+ أ.أ.الجوهره الفوزان  84 2 34 5002 ليلى الحمادأ. عرب101

 أ.ربا ابو نيان + أ.ندى العتيبي 82 2 28 5276 عبير المهيدبأ. عرب101

 + أ.بسمه القضيب بشرى العنقريأ. 83 2 34 7636 نوره العمرأ. عرب101

 أ.اريج الفهيد + أ.حياة اليافعي 86 2 37 29383 الطرباقنوف أ. عرب101

 + أ.أمل الغانميأ.سجى السليمان  76 2 26 20804 شروق الثميريأ. عرب101

 أ.مشاعل القصبي + أ.نجالء الخلف 75 2 21 33608 الجوهره المعيوفأ. عرب101

 القحطانيعفراء + أ.  ريم النعيمأ. 74 2 30 34527 امتنان الجدوعأ. عرب101

 أ.مياده الفواز + أ.بدور العميره 85 2 28 27078 هيفاء القرعاويأ. عرب101

 

 

 

 هـ(8/4/1439يوم الثالثاء الموافق)

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الدراسات العليا الفترة ) الثانية( من الساعة )

  أ.نوره السبيعي :االحتياط

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 أ.شارتاج فاطمهأ.نوره العويرضي +  A14 7 51652 د.خالد الطاسان عمق 522

 أ.نوره العويرضي + أ.شارتاج فاطمه A14 13 48639 د.محمد شكيب نما 570

 د.أسماء اليمني + أ. نوره الوتيد )معمل( A17 7 48020 د.أسماء اليمني درع 506

 

 



 6الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(8/4/1439الموافق) يوم الثالثاء

 ( ظهرا  1ر30( إلى الساعة )10ر30الدراسات العليا الفترة ) الثانية( من الساعة )

  أ.نوره السبيعي: االحتياط

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 العبدالكريمأ.ساميه باخميس + أ.نوف  )معمل( A20 7 49744 د.سعيد القرني كمي 502

 أ.ساميه باخميس + أ.نوف العبدالكريم )معمل( A20 6 48439 د.دورقا براساد مال 542

 

 

 

 هـ(8/4/1439يوم الثالثاء الموافق)

 ( عصرا   3ر00( الى الساعة ) 1ر00مواد االعداد العام )سلم (  الفترة ) الثالثة( من الساعة ) 

 أ.ساره الشيحه  االحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات

 مبنى
 القاعة

 المراقبات

 أ.رويده البراهيم+  هناء العقيلأ. 84 2 32 44998 تهاني المشعلأ. سلم 107

 أ.نوف الريس + أ.حياة اليافعي 83 2 26 45022 هدى المطروديأ. سلم 107

 أ.ديمه الدريس أ.ربا ابو نيان + 82 2 44 45023 علياء ابا الخيلأ. سلم 107

 أ.نوره ابانمي + أ.نوره الحدبان 85 2 47 45039 هدى المطروديأ. سلم 107

 

 

 

 

 هـ(8/4/1439)يوم الثالثاء الموافق

 ( عصرا   3ر00( الى الساعة ) 1ر00الفترة ) الثالثة( من الساعة ) 

 أ.مياده الفواز  االحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 اضوى النعيمأ.كيان البلوي + أ.سديم الفوزان + أ. G23 45 29462 أ.كيان البلوي حسب 444

 بسامه البسام.+ أأ.االء عبد الواحد  G24 26 44065 أ.كيان البلوي حسب 444

 .بسامه البسامأ.االء عبد الواحد + أ G24 17 23777 أ.بدور الحميد قصد 202

  أ.بدور العميره  +تماضر المشعلأ.بدور الحميد + أ. G25 41 38522 أ.بدور الحميد قصد 202

 مشاعل القصبيأ.سحر الشثري + أ. G26 41 38438 أ.سحر الشثري نما 450

 أ.مروه السلمي+  أ.مرام النميأ.نورة الحربي +  G28 30 27517 د.نجوان السادات كمي 307

 أ.مروه السلمي+  أ.مرام النميأ.نورة الحربي +  G28 22 27539 أ.نورة الحربي تسق 401

 امل ابو ملحهأ.ياسمين الكالبي + أ. G27 38 46996 أ.نورة الحربي تسق 401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(9/4/1439يوم األربعاء الموافق )

 ( صباحا  10( الى الساعة )8مواد االعداد العام )سلم (  الفترة ) األولى( من الساعة )

 أ.عذاري الواصل االحتياط : 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات

 المبنى
 القاعة

 المراقبات

 + أ.عايشه العجروشأ.نوره الوتيد  84 2 15 41421 مرفت اسرهأ. سلم 108

 + أ.حنان بن محفوظ أ. منيره العتيبي 83 2 40 44034 غزيل العتيبيأ. سلم 108

 أ.فاطمه الشيحه+ أ.وفاء ال الشيخ   82 2 44 44035 المهيدبهيله أ. سلم 108

 

 

 

 

 

 هـ(9/4/1439)يوم األربعاء الموافق

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )

 أ.حصه الجربوعاالحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

      نجم101

 أ.نوف الريس + أ.االء عبد الواحد + أ.نوره السبيعي G23 20 42849 أ.االء عبد الواحد قصد 311

 أ.نوف الريس + أ.االء عبد الواحد + أ.نوره السبيعي G23 29 27320 أ.نوف الريس تسق 403

 أ.نوره الوتيد + أ.نوره الحدبان G24 41 45802 أ.نوف الريس تسق 403

 أ.ايمان العقيل + أ.مناهل اليحيى G25 41 43556 العقيلأ.هناء  حسب435

 أ.هناء العقيل + أ.هناء المغامس  G27 17 51660 أ.هناء العقيل حسب435

 

 

 

 هـ(9/4/1439)يوم األربعاء الموافق

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )الدراسات العليا 

 االحتياط :أ.حصه الجربوع

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 د.نور الهدى شعبان + د.نجالء الشنيفي A14 5 48414 د.نور الهدى شعبان دار 541

 د.نور الهدى شعبان + د.نجالء الشنيفي A14 17 49402 د.نجالء الشنيفي درع 536

 بشرى العنقري + أ.ندى العتيبي  أ. )معمل( A20 2 49424 د.أحمد اليامي درع 605

 أ. ندى العتيبي + أ. بشرى العنقري )معمل( A20 4 49440 د.عماد عبدالجليل درع 615

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 

 هـ(9/4/1439يوم األربعاء الموافق )

 ( عصرا   3ر00( الى الساعة ) 1ر00مواد االعداد العام )سلم (  الفترة ) الثالثة( من الساعة ) 

 أ.أمل ابو ملحه االحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات

 المبنى
 القاعة

 المراقبات

 أ.ريم النعيم + أ.بسامه البسام 75 2 45 41380 نجود الجابرأ. سلم 100

  أ.نهى القعودأ.ساره الداوود + 76 2 40 41297 هند الرفيقأ. سلم 100

 + أ.ندى السويلمأ.هناء المغامس  84 2 45 44997 مها ابابطينأ. سلم 100

 أ.ايمان العقيل + أ.نوره ابانمي 85 2 44 45017 وفاء الخميسأ. سلم 100

 أ.عفراء القحطاني + أ.مرام النمي 82 2 36 45018 عبير بن شبيبأ. سلم 100

 .رويده البراهيمأ.بدور العميره + أ 83 2 45 47311 هيا القطاميأ. سلم 100

 سجى السليمان+ أ. عواطف المقبل.أ 86 2 29 51759 نجود الجابرأ. سلم 100

 

 

 

 هـ(9/4/1439)يوم األربعاء الموافق 

 ( عصرا   3ر00( الى الساعة ) 1ر00الفترة ) الثالثة( من الساعة ) 

 أ. لبنى رضوي االحتياط : 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 أ.حصه العواد + أ.ساميه باخميس + أ.فاطمه شرتاج G23 22 47153 أ.حصه العواد كمي 207

 أ.حصه العواد + أ.ساميه باخميس + أ.فاطمه شرتاج G23 27 38 25862 أ.حصه العواد كمى 207

11 G24 أ.ياسمين الكالبي + أ.نجالء الخلف  

  أ.نجالء الخلف أ.ياسمين الكالبي + G24 38 27511 أ.حصه العواد كمي 207

  أ.منى العجالن+  أ.ريم الصالحي G26 32 25869 أ.يسرا الكمالي كمي 207

  + أ.منى العجالن أ.ريم الصالحي G26 12 28 25875 أ.يسرا الكمالي كمي 207

16 G28  أ.هبه قطان  أ.نوره العويرضي ++  الكماليأ. يسرا 

 أ.نوره العويرضي + أ.هبه قطان +  الكماليأ. يسرا  G28 34 27514 أ.يسرا الكمالي كمي 207

 + أ.ميادة الفواز  يافيد.رندة ال G25 15 29512 أ.ميادة الفواز كمي 217

 د.رندة اليافي  + أ.ميادة الفواز G25 29 29501 د.رندة اليافي ادا 413

 ديمه الدريس+ أ. ريي.امتثال الثمد G27 37 30070 ريي.امتثال الثمد قصد 435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 9الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(10/4/1439يوم الخميس الموافق )

 ( صباحا  10( الى الساعة )8مواد االعداد العام )سلم (  الفترة ) األولى( من الساعة )

 أ.عايشه العجروشاالحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات

 المبنى
 القاعة

 المراقبات

 أ.اريج الفهيد + أ.نوره السبيعي 74 2 20 41424 جميله القحطانيأ. سلم 105

 أ.بسمه القضيب  + أ.وفاء ال الشيخ 75 2 39 45020 نجالء المطيريأ. سلم 105

 أ.لولوه بن سعيد + أ.حصه الجربوع  76 2 47 45021 اميره الشواهنهأ. سلم 105

 

 

 

 هـ(10/4/1439)الموافق الخميسيوم 

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30)الفترة ) الثانية( من الساعة 

 

 + أ.ايمان العقيلمنى العجالن أ. + أ.اريج الفهيد االحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 المراقبات القاعة

 +أ.أمل الغانمي مناهل اليحيىأ.نهى القعود + أ. G17 46 23795 أ.نهى القعود حسب 201
 أ.ريم الصالحي + أ.فاطمه شرتاج G13 41 23826 القعودأ.نهى  حسب 201
 أ.وفاء الراشد + أ.سديم الفوزان G10 45 23816 أ.وفاء الراشد حسب 201
 أ.مها الحربي + أ.سحر الشثري G11 34 23833 أ.وفاء الراشد حسب 201
  أ.نوره ابانمي أ.أضوى النعيم + G19 36 23828 أ.أضوى النعيم حسب 201
 أ.سمراء القويز +أ.فوزيه الكالبي G22 29 23837 أ.سمراء القويز حسب 201
 سميره المالكيأ.هناء العقيل + أ.وفاء ال الشيخ + أ. G25 41 23820 أ.هناء العقيل حسب 201

 ليلى حجرأ.كيان البلوي + أ. G24 46 44882 أ.هناء العقيل حسب 201
 الداوود + أ. عبير بن حميدأ.ساره  G23 46 23822 ا.منال العجروش حسب 201

 + أ. ديمه الدريسابو نيان  ارب أ. G28 46 23824 أ.ربى ابو نيان حسب 201
 بشرى العنقري+ أ. ريم النعيم  .أ G5 25 34 38395 أ.سجى السليمان حسب 201

9 G6  + عايشه العجروشأ.أ.سجى السليمان +أ.نوره الحدبان 
 أ.عايشه العجروشأ.سجى السليمان +أ.نوره الحدبان +  G6 40 38390 أ.سجى السليمان حسب 201
 أ.بسامه البسام + د.أميره حامد  G7 44 23818 د.أميره حامد حسب 201

 أ.لمياء البنيان + أ.نجالء باحميد G4 41 44157 أ.لمياء البنيان حسب 201

 لولوه بن سعيدأ.حياة اليافعي + أ. G35 37 38392 أ.حياة اليافعي حسب 201

 د.ايمان المجاهد + أ.عذاري الواصل G40 23 41383 د.ايمان المجاهد حسب 401

 د.ايمان المجاهد + أ.عذاري الواصل G40 14 41385 د.ايمان المجاهد حسب 401

 أ.ليلى الهاشم +أ.نوره الوتيد G37 45 27270 أ.هناء المغامس حسب 401

 أ.بدور العميره + أ.نجالء الخلفأ.هناء المغامس +  G34 41 40816 أ.هناء المغامس حسب 401

 أ.بدور العميره + أ.نجالء الخلفأ.هناء المغامس +  G34 8 49394 أ.نجالء الخلف درع 101

 د.منيرة بن حفصة+أ.حصه الجربوع +أ.رويده البراهيم G27 28 27176 د.منيرة بن حفصة مال 362

  أ.سجى الدرع د.منيرة العود + G26 39 38451 د.منيرة بن حفصة مال 362

  أ.سجى الدرع د.منيرة العود + G26 10 27989 د.منيرة العود نما 366

 

 

 

 

 



 10الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(10/4/1439يوم الخميس الموافق )

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )الدراسات العليا 

 

 أ.ايمان العقيل+ + أ.منى العجالن  أ.اريج الفهيداالحتياط : 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 فاطمه الشيحهمروه السلمي + أ.أ. A14 32 47910 د.حمد التويجري قصد 501

 أ.مروه السلمي + أ.فاطمه الشيحه A14 4 48864 د.محمد عوض دار 597

 المزيني + أ.ساره ال الشيخنورا أ. A15 5 49745 د.زاهد محمود دار 511

 أ.نورا المزيني + أ.ساره ال الشيخ A15 13 48428 د.فهد بن محيا نما 541

 مرام النميهيفاء الدخيل + أ. أ. A13 12 48045 د.فيصل محفوظ ادا 510

 مرام النميأ.هيفاء الدخيل + أ.  A13 7 49412 د.هيفاء الدخيل درع 545

 الجوهره الفوزاند.نجالء الشنيفي + أ. A16 10 49404 د.نجالء الشنيفي درع 530

 د.نجالء الشنيفي + أ.الجوهره الفوزان A16 15 49408 د.نجالء الشنيفي درع 530

 د.أسماء اليمني + أ.ندى العتيبي )معمل( A20 13 48258 د.أسماء اليمني درع 527

 

 

 هـ(10/4/1439)الموافق الخميسيوم 

 ( عصرا  3ر00( الى الساعة ) 1ر00الساعة ) الفترة ) الثالثة( من 

 + أ.حنان العنقري سجى الدرعأ. االحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 أ.ريم النعيم + أ.غاده المنجم + أ.فاطمه شرتاج G17 47 26009 أ.ريم النعيم مال 200

 أ.ريم النعيم + أ.غاده المنجم + أ.فاطمه شرتاج G17 3 46 27010 أ.ريم النعيم مال 200

43 G19 أ.منى العجالن + أ.أمل الغانمي 

 أ.بسامة البسام + أ.نوره الوتيد +أ.نوره الحدبان G23 32 41603 أ.بسامة البسام مال 200

 الحدبانأ.بسامة البسام + أ.نوره الوتيد +أ.نوره  G23 21 34 29560 أ.بسامة البسام مال 200

13 G24 .بدور الحميدأ.نوره الحربي + أ.مياده الفواز + أ 

 أ.نوره الحربي + أ.مياده الفواز + أ.بدور الحميد G24 40 44864 أ.بسامة البسام مال 200

 خلود السعيدأ.ياسمين الكالبي + أ. G45 48 44863 أ.امينة السالم مال 200

 + أ.رويده البراهيم بشرى العنقريأ.عفراء القحطاني + أ. G25 45 27166 أ.عفراء القحطاني مال 210

 أ.عفراء القحطاني + أ.بشرى العنقري + أ.رويده البراهيم G25 10 40 41679 أ.عفراء القحطاني مال 210

30 G28 .أ.نوف العبدالكريم+  ساره الداوودأ.ساره الشيحه + أ 

 أ.ساره الشيحه + أ.ساره الداوود + أ.نوف العبدالكريم G28 27 47382 أ.عفراء القحطاني مال 210

  مناهل اليحيىأ. أ.كيان البلوي + G26 44 38446 أ.عفراء القحطاني مال 210

 أ.أمل ابو ملحه + أ.سديم الفوزان G35 37 41598 أ.مرام بن نمي مال 210

 + أ.ديمه الدريسأ.مشاعل القصبي + أ.مرام بن نمي G34 40 38444 أ.مرام بن نمي مال 210

 أ.ندى السويلم + أ.هبه قطان G37 34 27494 د.عبد العزيز السديس قصد 313

 أ.حصة الجاسر+أ.بدور العميره +أ.ليلى الهاشم G6 29 27826 أ.حصة الجاسر ادا 371

 أ.حصة الجاسر+أ.بدور العميره +أ.ليلى الهاشم G6 27 29495 أ.حصة الجاسر ادا 371

 أ.منيره العتيبي +أ. لبنى رضوي G7 33 47396 الجاسرأ.حصة  ادا 371

 د.الهام الشافعي + أ.مها الزيلعي G4 46 39157 د.الهام الشافعي ادا 371

 



 11الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(13/4/1439) الموافق األحدوم ي

 ( صباحا  10الساعة ) إلى( 8الفترة ) األولى( من الساعة )

 أ.حنان بن محفوظاالحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة الشعبةمدرس 

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 أ.سلوى طاهر + أ.نوره الحدبان G24 19 27226 .سلوى طاهرأ تسق 302

 أ.سلوى طاهر + أ.نوره الحدبان G24 28 44939 أ.نورة الحدبان تسق 302

 د.امتثال الثميري + د.حنان الحصين G25 23 38539 د.امتثال الثميري قصد 329

 د.امتثال الثميري + د.حنان الحصين G25 22 38453 د.حنان الحصين مال 462

 د.منيرة بن حفصة + د.منيرة العود G23 35 33915 د.منيرة بن حفصة مال 230

 د.منيرة بن حفصة + د.منيرة العود G23 14 44043 د.منيرة العود نما 460

 

 

 

 هـ(13/4/1439) الموافق األحديوم 

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الساعة )الفترة ) الثانية( من 

 + أ.عواطف المقبل ياسمين الكالبيأ.االحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 أ.حصه الجربوع +مروه البخيتأ.حنان المتحمى+ أ. G28 26 27190 أ.حنان المتحمى ادا 103

 أ.حنان المتحمى+ أ.مروه البخيت+أ.حصه الجربوع  G28 29 47001 أ. حنان المتحمى ادا 103

 د.سداف سويجار + أ.سميرة المالكي G23 8 41517 د.سداف سويجار ادا 461

 د.سداف سويجار + أ.سميرة المالكي G23 39 25785 أ.سميرة المالكي قصد 102

 هال العجمي+أ. سعيدلولوه بن أ.سارة الدخيل +أ. G26 43 2617 أ.سارة الدخيل قصد 102

 + أ.ندى السويلم ساره الداوودأ. G25 42 23084 أ.سارة الدخيل قصد 102

 أ.عايشه العجروش + أ.فوزيه الكالبي G24 42 23102 شة العجروشيعاأ. قصد102

 فاطمه شرتاجمشاعل القصبي + أ.أ. G4 43 27474 مشاعل القصبيأ. نما 333

 أ.هناء المغامس + أ.مها الحربي + أ.ايمان العقيل (معمل) G3 21 32 39199 أ.هناء المغامس حسب 465

11 G1 )أ.حنان بن محفوظ + أ.كيان البلوي )معمل 

 أ.حنان بن محفوظ + أ.كيان البلوي )معمل( G1 10 31 49144 أ.ريم الصالحي حسب 465

21 G41 )مناهل اليحيىأ.ريم الصالحي + أ. )معمل 

      حقق 101

 

 

 هـ(13/4/1439) الموافق األحديوم 

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )الدراسات العليا 

 أ.ياسمين الكالبي + أ.عواطف المقبلاالحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 أ.مياده الفواز + أ.مشاعل الشهري )معمل( A20 7 47912 د.بكاسوم نارينا كمي 501

 أ.مياده الفواز + أ.مشاعل الشهري )معمل( A20 17 48346 د.عماد اسماعيل كمي 535

 د.رنده اليافي +أ.بدور الحميد A14 9 48062 د.رنده اليافي دار 511

 د.رنده اليافي +أ.بدور الحميد A14 20 48071 د.محمد التمام قصد 511

 بشرى العنقريأ.غاده الشمراني + أ. A19 7 48045 د.خالد العديم حسب 510

 أ.غاده الشمراني + أ.بشرى العنقري A19 2 49432 د.محمد السديري درع 613



 12الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 

 هـ(13/4/1439) الموافق األحديوم 

 ( ظهرا  1ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )الدراسات العليا 

 الكالبي + أ.عواطف المقبل أ.ياسميناالحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 + أ.بدور العميره مها الزيلعيأ. A16 5 48657 د.محمد عبد المولى مال 571

 + أ.بدور العميره مها الزيلعيأ. A16 1 50315 د.عبدالغني بوراس دار 578

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(14/4/1439) الموافق االثنينيوم 

 ( صباحا  10الساعة ) إلى( 8الفترة ) األولى( من الساعة )

 أ.سمراء القويزاالحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 ملحهأ.الهام العريج + أ.أمل ابو  G26 53 25986 أ.الهام العريج ادا 214

 كيان البلوي+ أ. فاطمه الشيحه + أ. أ.فاتن الرميح G28 52 27179 أ.فاتن الرميح ادا 214

 اضوى النعيم+ أ. مناهل اليحيىأ. G25 44 50394 أ. فاتن الرميح ادا 214

 + أ.نجاة المطيري + أ.حصه الجاسر د.سداف سويجار G23 53 29489 د.سداف سويجار ادا 214

 مها الحربيأ.ليلى الهاشم + أ. G24 50 42042 سويجارد.سداف  ادا 214

 أ.اريج الفهيد + أ.ليلى حجر + أ.سحر الشثرى G10 33 39806 أ.اريج الفهيد نما 214

 بشرى العنقريأ.عذاري الواصل + أ. G11 32 42483 أ.اريج الفهيد نما 214

      حقق 226

 

 هـ(14/4/1439)الموافق االثنينيوم 

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الثانية( من الساعة )الفترة ) 

 

 + أ.مها الحربي أ.سجى السليمان+ أ.منيره العتيبي  :االحتياط 

 الشعبة مدرس الشعبة رقم ورمز المقرر
عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 اديبه العايدأ.حنان المتحمى + أ. A30 45 24156 تحمىحنان المأ. ادا 101

 + أ.نجالء باحميد بشرى العنقريأ.+ أ.ندى الحمد  A31 44 24157 أ.ندى الحمد ادا 101

 أ.حصه الجاسر + أ.لولوه بن سعيد A33 40 24163 أ.ندى الحمد ادا 101

 ليلى حجرأ.لبنى رضوي + أ. A35 42 44748 أ.ندى الحمد ادا 101

 أ.أمل الغانميد. سميحة الحمامي +  A38 39 24160 . سميحة الحماميد ادا 101

 + أ.تماضر المشعل بسامه البسامأ. A39 38 24161 . سميحة الحماميد ادا 101

 سديم الفوزان+أ. عذاري الواصلأ.مروة البخيت +أ. A24 44 39703 أ.مروة البخيت ادا101

 أ.حياة اليافعي + أ.ريم النعيم A28 37 27049 أ.مروة البخيت ادا101

 أ.ساره الداوود + أ.سحر الشثري  A26 45 43342 أ.مروة البخيت ادا101

 الدرع  أ.سجى أ.االء عبدالواحد +  A2 32 27240 أ.سارة ال الشيخ ادا101

 أ.سارة ال الشيخ +أ.اضوى النعيم + أ.هبه قطان A3 40 43341 أ.ساره ال الشيخ ادا101

 أ.هال العجمي + أ.نجاة المطيري A4 43 44058 أ.هال العجمي ادا101

 مرام النمي+ أ.أ.فاطمة الشيحة + أ.ندى السويلم  A7 51 44742 أ.فاطمة الشيحة ادا101

 + أ.مرام النميأ.فاطمة الشيحة + أ.ندى السويلم  A7 3 47 44743 أ.فاطمة الشيحة ادا101

44 A6 .نوره الوتيدأ.حصه الجربوع + أ  

 شعبان+ أ.خلود السعيدد.نور الهدى  G23 24 27241 د.نور الهدى شعبان ادا 101

 د.نور الهدى شعبان+ أ.خلود السعيد G23 24 47000 أ.خلود السعيد تسق 452

 مروه السلمي + أ.ندى العتيبيأ.ياسمين الكالبي+ أ. G24 31 29520 أ.ياسمين الكالبي تسق 452

 أ.غاده الشمرانيأ.رويده البراهيم +  G25 30 46999 أ.ياسمين الكالبي تسق 452

 حصه العوادد.نشوى مصطفى + أ. G10 42 30068 د.نشوى مصطفى قصد 325

 أ.ديمة الدريس + أ.أمل ابو ملحه G11 41 2628 أ.ديمة الدريس قصد 212

 + أ.نهى القعود + أ.سمراء القويز أ.ريم الصالحي G28 25 41491 أ.ريم الصالحي حسب 461

 + أ.نهى القعود + أ.سمراء القويز أ.ريم الصالحي G28 27 44067 أ.ريم الصالحي حسب 461

 أ.غاده الشمرانيأ.رويده البراهيم +  G25 5 47842 أ.غاده الشمراني درع 312

 + أ.ندى العتيبيمروه السلمي أ. G24 7 47843 أ.ندى العتيبي درع 312

 



 14الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 

 هـ(14/4/1439) الموافق االثنينيوم 

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30)الفترة ) الثانية( من الساعة الدراسات العليا 

 + أ.مها الحربي أ.سجى السليمان: أ.منيره العتيبي + االحتياط 

 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 + أ.فاطمه شرتاج حصه الرتيقأ. A12 6 50166 د.عثمان السلوم نما 503

 أ.حصه الرتيق + أ.فاطمه شرتاج A12 8 49410 د.ياسر صبري درع 542

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(15/4/1439) الموافق الثالثاءيوم 

 ( صباحا  10الساعة ) إلى( 8الفترة ) األولى( من الساعة )

 نوره الوتيدأ.االحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 أ.مها الحربي + أ.سمراء القويز G24 31 868 الحربي مهاأ. حسب 415

 أ.مها الحربي + أ.سمراء القويز G24 18 45361 أ. مها الحربي حسب 415

 أ. سديم الفوزان + أ.وفاء ال الشيخ +أ.سجى السليمان G25 47 23745 أ. سديم الفوزان حسب 415

 أ.هناء العقيل أ.حياة اليافعي + G26 41 23747 أ.سديم الفوزان حسب 415

 القعود نهى+أ. منى العجالنأ.فاتن الرميح + أ. G23 30 29507 فاتن الرميحأ.  ادا 361

 نهى القعودأ.فاتن الرميح + أ.منى العجالن +أ. G23 24 41514 فاتن الرميحأ.  ادا 361

 د.الهام الشافعي + أ.منيره العتيبي G27 28 30675 د.الهام الشافعي ادا 372

 أ.عذاري الواصل + أ.أمل الغانمي G17 9 41455 أ.عذاري الواصل نما 215

 أ.عذاري الواصل + أ.أمل الغانمي G17 35 28044 ا.احمد الراجحي قصد 418

 

 

 هـ(15/4/1439) الموافق الثالثاءيوم 

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )

  هناء المغامسأ. االحتياط :

 الشعبة مدرس الشعبة رقم ورمز المقرر
عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 اضوى النعيمأ.ليلى حجر + أ. G23 40 37881 أ. ليلى بن حجر نما 201

 اديبه العايدأ.أ.فاطمه شرتاج +  G24 36 25925 أ. ليلى بن حجر نما 201

 رويده البراهيمالقضيب +أ.أ.سحر الشثري+أ.بسمه  G25 42 25931 أ.سحر الشثري نما 201

 ربا ابونيانأ.أ.عبير بن حميد +  G26 45 25937 أ.سحر الشثري نما 201

 + أ.مشاعل القصبيأ.خلود السعيد  G27 18 44046 أ.مشاعل القصبي نما 437

 أ.خلود السعيد + أ.مشاعل القصبي G27 13 42093 أ.خلود السعيد تسق 455

 هبه قطاند.امتثال الثميري + أ. G28 41 29557 د.امتثال الثميري قصد 413

 

 

 

 هـ(15/4/1439) الموافق الثالثاءيوم 

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )الدراسات العليا 

  هناء المغامسأ. :االحتياط 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 أ.حصه العواد + أ.االء عبد الواحد )معمل( A20 14 49996 د.فؤاد العواد كمي 520

 أ.حنان بن محفوظ + أ.بدور الحميد A14 5 48265 د.صالح عيد حسب 528

 أ.حنان بن محفوظ + أ.بدور الحميد A14 32 48403 د.حمد الغنام قصد 540

 الجاسرأ.نجالء الخلف + أ.حصه  A19 12 47886 د.زاهد محمود ادا 501

 أ.نجالء الخلف + أ.حصه الجاسر A19 12 49417 د.عبدالملك المخالفي درع 548

 

 

 

 

 



 16الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(16/4/1439) الموافق االربعاءيوم 

 ( صباحا  10( الى الساعة )8الفترة ) األولى( من الساعة ) 

  +أ. بشرى العنقري بدور العميرهأ. االحتياط :

 الشعبة مدرس الشعبة رقم ورمز المقرر
 عدد

 الطالبات
 المراقبات القاعة

 أ.بدور الحميد + د.سداف سويجار G17 13 29548 د.سداف سويجار ادا 241

 أ.بدور الحميد + د.سداف سويجار G17 36 24179 أ.بدور الحميد قصد 101

 أ.سلوى طاهر + هال العجميأ.+ السلميأ.مروة  G10 43 2471 مروة السلميأ. قصد 101

 ليلى الهاشمنمي + أ.اأ.أمل الغ G11 31 42846 أ.مروة السلمي قصد 101

 أ.سارة الدخيل + أ.ندى السويلم G13 39 24261 أ.سارة الدخيل قصد 101

 أ.ديمة الدريس + أ.سميره المالكي G27 38 2612 أ.ديمة الدريس قصد101

 النعيماضوى +أ. نورا المزيني+ أ. عايشه العجروشأ. G25 24 44059 أ.ديمة الدريس قصد 101

 اضوى النعيم+ أ.نورا المزيني +أ. عايشه العجروشأ. G25 29 44885 أ.االء عبد الواحد قصد 101

 أ.االء عبد الواحد + أ.اريج الفهيد G26 45 47138 أ.االء عبد الواحد قصد 101

 أ.أمل ابو ملحه + أ.عواطف المقبل + أ.شرتاج فاطمه G23 45 24176 أ.أمل ابو ملحه قصد101

 + أ.غاده الشمراني ايمان العقيلأ. G24 47 24262 أ. أمل ابو ملحة قصد101

 نوره السبيعي+ أ. أ.لولوه بن سعيد + أ.حصه الجربوع G28 38 24177 أ.لولوة بن سعيد قصد 101

 أ.لولوه بن سعيد + أ.حصه الجربوع + أ.نوره السبيعي G28 15 49767 أ. لولوة بن سعيد قصد 101

 نوره الوتيد+ أ. ريم النعيمأ.هبه قطان + أ. G6 44 24173 أ.هبه قطان قصد 101

 أ.حنان بن محفوظ + أ.سمراء القويز G7 41 34720 أ. هبه قطان قصد 101

 منى العجالن+ أ. هناء العقيلأ. G4 43 38515 أ. هبه قطان قصد 101

 

 هـ(16/4/1439) الموافق االربعاءيوم 

 ( صباحا  10( الى الساعة )8األولى( من الساعة )الفترة ) الدراسات العليا 

 بدور العميره +أ. بشرى العنقرياالحتياط : أ.

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 د.عالية المعجل + أ.ندى العتيبي A19 8 48029 د.عالية المعجل درع 507

 

 هـ(16/4/1439) الموافق االربعاءيوم 

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )

 + أ.هال العجمي أ.ندى السويلم االحتياط :

 الشعبة مدرس الشعبة رقم ورمز المقرر
عدد 

 الطالبات
 المراقبات القاعة

 ريم الصالحي+أ. ساره الداوود+ أ.  مرام النمي أ. G28 55 28041 زار حراثييد.ن قصد 414

 أ.عواطف المقبل + أ.عايشه العجروش  G26 51 38534 د.نيزار حراثي قصد 414

  أ.االء عبدالواحد + أ.سلوى طاهر G25 28 34364 أ.مشاعل الخريجي قصد 312

 أ.ربا ابو نيان أ.مروه البخيت +  G27 29 45389 أ.مروة البخيت تسق 301

 أ.نوره الوتيد + أ.نوره الحدبانأ.ساره الشيحه +  G24 30 27223 أ.سارة الشيحة تسق 301

 أ.ساره الشيحه + أ.نوره الوتيد + أ.نوره الحدبان G24 21 49759 أ. سارة الشيحة تسق 301

 + أ.كيان البلوي + أ.فوزيه الكالبيأ.رويده البراهيم  G23 34 44867 أ. سارة الشيحة تسق 301

 أ.كيان البلوي + أ.فوزيه الكالبي أ.رويده البراهيم + G23 20 29521 أ.ريم الشهري تسق 410

 أ.نجالء باحميد + أ.فاطمه شرتاج + أ.هناء المغامس G10 32 39804 أ.نجالء باحميد نما 211

 عبير بن حميد+ أ. مروه السلميأ. G11 31 42473 أ.نجالء باحميد نما 211

 أ.هناء العقيل+  اليحيىمناهل أ.نوف العبد الكريم + أ. G6 46 38447 أ.نوف العبد الكريم مال 220

 أ.بشرى العنقري أ.منى العجالن +  G7 45 39282 أ.نوف العبد الكريم مال 220



 17الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(16/4/1439) الموافق االربعاءيوم 

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )الدراسات العليا 

 أ.ندى السويلم + أ.هال العجمي االحتياط :

 رقم ورمز

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 أ.ندى العتيبي + أ.غاده الشمراني A14 14 49405 د.احمد ال الشيخ درع  540

 أ.ندى العتيبي + أ.غاده الشمراني A14 10 49419 د.محمد الهران درع  540

 أ.لبنى رضويد.الهام الشافعي +  A16 5 48652 د.الهام الشافعي دار 571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(17/4/1439) الموافق الخميسوم ي

 ( صباحا  10( الى الساعة )8الفترة ) األولى( من الساعة )

 نهى القعودأ.االحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 + أ.منى العجالن مناهل اليحيىد.نور الهدى شعبان+أ. G23 49 28137 د.نور الهدى شعبان ادا 302

 نوره الوتيدأ.ليلى الهاشم + أ. G24 40 45384 د.نور الهدى شعبان ادا 302

 بشرى العنقريأ.عذاري الواصل + أ. G25 15 44040 أ.عذاري الواصل نما 354

 أ.بشرى العنقريأ.عذاري الواصل +  G25 31 30069 د.نيزار حراثي قصد 425

 

 

 هـ(17/4/1439) الموافق الخميسيوم 

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )

  أ.عايشه العجروش + االحتياط : أ.مشاعل القصبي

 الشعبة مدرس الشعبة رقم ورمز المقرر
عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 أ.حنان بن محفوظ + أ.وفاء ال الشيخ G26 38 25864 محفوظبن حنان أ. حسب 202

 أ.مها الحربي + أ.هناء المغامس G25 41 25867 أ.مها الحربي حسب 202

 أ.إيمان العقيل + أ. ريم الصالحي G24 41 26228 أ.إيمان العقيل حسب 202

 اديبه العايدأ.ابو نيان +  رباأ. G30 27 49832 ابو نيان اأ.رب حسب 202

 ريم النعيمأ.سديم الفوازن + أ. G27 31 26136 الفوازنأ.سديم  حسب 202

 سجى السليمانأ.حياة اليافعي + أ. G23 22 25879 أ.حياة اليافعي حسب 311

 أ.حياة اليافعي + أ.سجى السليمان G23 23 38407 أ.حياة اليافعي حسب 311

 أ.منى الحماد + أ.سميرة المالكي G28 9 41459 أ.منى الحماد نما 350

 أ.منى الحماد + أ.سميرة المالكي G28 31 49770 أ.سميرة المالكي قصد 211

 + أ.مها الزيلعيأ.شرتاج فاطمه  أ. ندى السويلم+ G10 42 21005 أ. ندى السويلم قصد 211

 أ.ياسمين الكالبي + أ.ندى العتيبي G11 40 23239 أ. ندى السويلم قصد 211

 أ.سلوى طاهر + أ.سحر الشثري G13 38 29872 أ. ندى السويلم قصد 211

 د.علياء خضير + أ.عفراء القحطاني+ أ.الجوهره الفوزان G17 43 41829 د.علياء خضير قصد 211

 + أ.نوف الريسأ.غاده المنجم  G19 43 42847 د.علياء خضير قصد 211

 أ.مرام بن نمي + أ. اضوي النعيم G4 25 29515 أ.مرام بن نمي مال 363

 مناهل اليحيىد. الهام الشافعي + أ.  G7 29 37871 الهام الشافعي د. ادا 251

 

 

 

 هـ(17/4/1439) الموافق الخميسيوم 

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )الدراسات العليا 

  القصبي + أ.عايشه العجروشاالحتياط : أ.مشاعل 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 د.نادية سرحان + أ.عواطف المقبل (معمل) A20    9 47942 د.نادية سرحان كمي 502

 د.نادية سرحان + أ.عواطف المقبل )معمل( A20    17 48437 د.عبدالمحمود عبدالرحمن قصد 542

 

 

 

 



 19الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(17/4/1439) الموافق الخميسيوم 

 ( ظهرا  1ر30( إلى الساعة )10ر30الثانية( من الساعة )الفترة ) الدراسات العليا 

  القصبي + أ.عايشه العجروشاالحتياط : أ.مشاعل 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 غاده الشمرانيأ.بدور العميره + أ. A14 5 48491 علوي شاكر د. مال 551

 أ.بدور العميره + أ.غاده الشمراني A14 4 49438 د.معدي ال مذهب درع 603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(20/4/1439) الموافق الحديوم ا

 ( صباحا  10( الى الساعة )8الفترة ) األولى( من الساعة )

 حنان المتحميأ.االحتياط : 

 

 هـ(20/4/1439) الموافق الحديوم ا

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )

 مناهل اليحيى+ أ. أ.بسامه البسام+ االحتياط : أ.ندى الحمد 

 الشعبة مدرس الشعبة رقم ورمز المقرر
عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 أ.د. هديه الحشاش + أ.مها الحربي G23 18 27124 أ.د. هديه الحشاش حسب 318

 أ.د. هديه الحشاش + أ.مها الحربي G23 34 27256 أ.د. هديه الحشاش حسب 318

 أ.كيان البلوي + أ.سديم الفوزان G24 46 38397 أ.كيان البلوي حسب 471

 الراشد +  أ.يسرا الكماليوفاء أ. G25 21 33865 وفاء الراشدأ. حسب 471

 وفاء الراشد +  أ.يسرا الكماليأ. G25 29 51720 أ.يسرا الكمالي كمى 204

  مشاعل القصبي أ. +د.نادية سرحان  G27 39 25855 د.نادية سرحان كمى 204

 مناهل اليحيىأ. لبنى رضوي + أ.ساره ال الشيخ + أ. G26 50 25987 أ. لبنى رضوي ادا 211

 مروه البخيتأ.ندى الحمد + أ. G28 53 40762 أ. لبنى رضوي ادا 211

 أ.ليلى حجر + أ.نجالء باحميد G7 34 37885 أ.ليلى حجر نما 430

 منى العجالن   +أ. اديبه العايد أ. أ.نورة السبيعي +  G6 29 27538 أ.نورة السبيعي تسق 402

 أ.نورة السبيعي +  أ.اديبه العايد  +أ. منى العجالن    G6 31 46997 أ.نورة السبيعي تسق 402

 الشعبة مدرس الشعبة رقم ورمز المقرر
عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 عذاري الواصل+أ. نورا المزيني+ أ. سرحاند.نادية  G17 44 23963 د.نادية سرحان كمى 107

 + أ.بدور العميرهأ.اريج الفهيد  G19 35 23978 نادية سرحان.أ كمي 107

  + أ.نوره الوتيد حصة القحطاني. أ G10 35 23976 حصة القحطاني. أ كمي 107

 + أ.نوره الحربي أ.مشاعل الشهري G11 39 40781 حصة القحطاني أ. كمى 107

 سميره المالكيأ.مشاعل العبيد + أ. G13 43 40735 أ.مشاعل العبيد كمي 107

 نوف الريس+ أ.أ.غاده المنجم  + د.مناهل الطيب G25 40 23965 د.مناهل الطيب كمي 107

 سحر الشثريأ.هناء العقيل + أ. G26 41 43464 د.مناهل الطيب كمي 107

 + أ.منيره العتيبيأ.ليلى الهاشم  G30 29 44973 د.مناهل الطيب كمي 107

  أ.مروه البخيت +أ.نجود الهويشل G27 39 43466 د.مناهل الطيب كمي 107

 اديبه العايد +أ. سلوى طاهر + أ.ميادة الفواز  .أ G23 38 23968 ميادة الفواز.أ كمي 107

 العايداديبه  + أ.+أ. سلوى طاهر ميادة الفواز  .أ G23 12 34 23972 أ. ميادة الفواز كمي 107

12 G24  أ.حصه الجربوعأ.ساميه باخميس + 

 + أ.حصه الجربوعأ.ساميه باخميس  G24 38 23970 ميادة الفواز .أ كمي 107

 حصه العواد + أ.لولوه بن سعيدأ. G28 50 23974 حصه العوادأ. كمي 107

 + أ.هال العجمي أ.لبنى رضوي  A36 23 41515 أ.لبنى رضوي ادا 462

 أ.لبنى رضوي + أ.هال العجمي  A36 28 41516 أ.لبنى رضوي ادا 462

 أ.أمل الغانمي + أ.ساره الدخيل A34 31 28039 أ.أمل الغانمي قصد 323

 أ.عواطف المقبل + أ.بدور الحميد A38 20 29618 أ.عواطف المقبل قصد 323

 أ.عواطف المقبل + أ.بدور الحميد A38 24 51484 أ.عواطف المقبل قصد 323

 د. كريمة كمال + أ.هبه قطان A35 37 28010 د. كريمة كمال قصد 421

 د. نشوى مصطفى +أ.حصه الرتيق + أ.أمل ابوملحه A31 36 38779 د. نشوى مصطفى قصد 421

 أ.االء عبدالواحد + أ.الجوهره الفوزان A33 36 47499 د. نشوى مصطفى قصد 421

 عبدالواحد + أ.الجوهره الفوزان أ.االء A33 7 49395 أ.الجوهره الفوزان درع 372

 د. نشوى مصطفى +أ.حصه الرتيق + أ.أمل ابوملحه A31 6 47861 أ.حصه الرتيق درع 372



 21الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(20/4/1439) الموافق الحديوم ا

 ( ظهرا  12ر30الساعة )( إلى 10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )الدراسات العليا 

 

 + أ.مناهل اليحيى + أ.بسامه البساماالحتياط : أ.ندى الحمد 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 منى العجالنأ.نوره العويرضي + أ. A19 7 48262 د.احمد عابد عمق 527

 العويرضي + أ.منى العجالنأ.نوره  A19 12 51651 د.محمد االحمد كمي 553

 د.عبير السلوم + أ.شرتاج فاطمه A13 6 47948 د.حسن السكران نما 502

 د.عبير السلوم + أ.شرتاج فاطمه A13 5 48340 د.عبير السلوم حسب 535

 أ.غاده الشمراني + أ.فوزيه الكالبي A14 12 49407 د.عبدالرحمن الشمري درع 513

 أ.غاده الشمراني + أ.فوزيه الكالبي A14 14 49416 الشمريد.عبدالرحمن  درع 574

 أ.نجالء الخلف + أ.مروه السلمي A12 13 49418 أ.نجالء الخلف  درع  550

 

 

 

 هـ(20/4/1439) الموافق الحديوم ا

 ( ظهرا  1ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )الدراسات العليا 

 

 + أ.مناهل اليحيى + أ.بسامه البساماالحتياط : أ.ندى الحمد 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

  أ.ساره الداوود+  أ.عفراء القحطاني A15 5 48300 د.رضا سحابو مال 531

 أ.عفراء القحطاني + أ.ساره الداوود  A15 7 49742 د.دورقا براساد دار 521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(21/4/1439) الموافق االثنينيوم 

 ( صباحا  10( الى الساعة )8الفترة ) األولى( من الساعة )

 االحتياط :أ.مروه البخيت 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 أ.نورة الحربي + أ.منى العجالن G23 17 27774 الحربيأ.نورة  تسق 304

 أ.نورة الحربي + أ.منى العجالن G23 32 25905 أ.نوف الريس تسق 201

 أ.نوف الريس + أ.حصه الجربوع + أ.نوره الوتيد G24 48 25903 أ.نوف الريس تسق 201

 الهويشل أ.ياسمين الكالبي + أ.نجود G25 44 25904 أ.ياسمين الكالبي تسق 201

 أ. سارة الشيحة + أ.سلوى طاهر G26 39 25907 أ. سارة الشيحة تسق 201

  سديم الفوزان+أ. هناء العقيل د.أميرة حامد + أ. G17 46 41377 د.أميرة حامد حسب 414

 ابو نيان + أ.ساره الداوود اأ.رب G13 40 33846 د.أميرة حامد حسب414 

 أ. أضوى النعيم + أ.حياة اليافعي G11 11 41381 أ. أضوى النعيم حسب414 

 أ. أضوى النعيم + أ.حياة اليافعي G11 18 29430 أ.أضوى النعيم حسب414 

 

 

 هـ(21/4/1439) الموافق االثنينيوم 

 ( صباحا  10( الى الساعة )8الفترة ) األولى( من الساعة )الدراسات العليا 

 االحتياط :أ.مروه البخيت 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة الشعبةمدرس 

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 اديبه العايدأ.تماضر المشعل + أ. )معمل( A20 9 49995 د.محمد اليمنى نما 523

 

 

 

 هـ(21/4/1439) الموافق االثنينيوم 

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )

 االحتياط :أ.غاده الشمراني 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 المراقبات القاعة

  مروه السلمي .أ+  أديبه العايدأ. G11 28 27495 د.بشير العبد الرازق قصد314

 أ.بدور العميرهأ.نهى داغستاني +  G13 45 41680 أ.نهى داغستاني مال 361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(22/4/1439)الموافق الثالثاءيوم 

 ( صباحا  10( الى الساعة )8األولى( من الساعة ) الفترة )

 سلوى طاهرأ.االحتياط :

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 أ.هال العجمي +أ.ندى الحمد + أ.نجود الهويشل G23 51 25979 هال العجميأ. ادا102

 + أ.ساره الداوودأديبه العايدالعتيبي +أ.أ.منيره  G24 55 40907 أ.هال العجمي ادا 102

 حنان العنقريأ.حصه الجاسر +أ. G25 44 29491 .سميحة الحماميد ادا 330

 د.سميحة الحمامي+أ.نجاة المطيري +أ.سميره المالكي G26 47 41659 .سميحة الحماميد ادا 330

 + أ.مروه البخيت المتحميأ.فاطمه الشيحه + أ.حنان  G28 37 47465 أ.فاطمه الشيحه ادا 330

 بشرى العنقري+ أ. مناهل اليحيىأ. G27 17 47466 أ.فاطمه الشيحه ادا 330

 

 

 هـ(22/4/1439) الموافق الثالثاءيوم 

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )

 االحتياط :سميره المالكي 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 منيره العتيبي+أ. المتحميأ.سارة ال الشيخ + أ.حنان  G19 17 28138 أ.سارة ال الشيخ ادا 425

 بشرى العنقري+أ. مناهل اليحيىأ. G17 41 41563 أ.سارة ال الشيخ ادا 425

 

 

 

 هـ(22/4/1439) الموافق الثالثاءيوم 

 ( ظهرا  12ر30( إلى الساعة )10ر30الثانية( من الساعة )الفترة ) الفترة الدراسات العليا 

 االحتياط :سميره المالكي 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 نوره الوتيدأ.غاده الشمراني + أ. G10 12 49403 د.أحمد السناني درع 513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24الصفحة  لجنة المراقبات )القاعات + المراقبات (

 

 هـ(23/4/1439) الموافق االربعاءيوم 

 ( صباحا  10( الى الساعة )8الفترة ) األولى( من الساعة )

 حصه الجاسراالحتياط : أ.

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 مروه البخيتأ.أ.منيره العتيبي +  G26 41 25991 .تاج يونيساأ ادا 210

 أ.ندى الحمد + أ.حنان المتحمي G25 45 25992 أ.تاج يونيسا ادا 210

 أديبه العايدأ.+  بشرى العنقريأ. G24 48 40764 أ.تاج يونيسا ادا 210

 + أ.لبنى رضوي مناهل اليحيىأ. G23 48 43839 أ.تاج يونيسا ادا 210

 

 

 

 

 هـ(23/4/1439) الموافق االربعاءيوم 

 ( صباحا  10الساعة )( الى 8الفترة ) األولى( من الساعة )الدراسات العليا 

 االحتياط : أ.حصه الجاسر

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 القاعة

 المراقبات

 سلوى طاهرأ.سميره المالكي + أ. G10 7 48195 د.شاكر علوي دار 521

 

 هـ(23/4/1439) الموافق االربعاء يوم

 ( ظهرا  12ر30)( إلى الساعة 10ر30الفترة ) الثانية( من الساعة )

 

رقم ورمز 

 المقرر
 الشعبة مدرس الشعبة

عدد 

 الطالبات
 المراقبات القاعة

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 هللا الموفق ,,

 


