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 ھـ 1444 األولالدراسي جدول االختبارات النھائیة للفصل 
     قسم اللغة اإلنجلیزیة - األسبوع األول 

 

 
 هـ   19/4/1444      حد األ 

 

رمز  
عدد  الشعبة المقرر  المقرر 

 2مراقب  1مراقب  أستاذ المقرر  القاعة الفترة الطالب 

 إبراه�م العا�د  ثامر الشمري  ثامر الشمري  1004 1 35 71073 1القراءة  ت�ج   112

 ماجد بن ماجد براه�م إشادي  براه�م إشادي  1013 1 24 98014 1القراءة  ت�ج   112

ي  ثامر الشمري  1012 1 27 72957 2القواعد  ت�ج   213
ي القحطايف

 عبد الع��ز معيبد شا�ف

ي  1014 1 30 71118 2القواعد  ت�ج   213
ي محمد  محمد الج�اليف

ي  الج�اليف
 رضا العر�ف

ي  1076 1 16 71117 2القواعد  ت�ج   213 ي  سالم البح�ي ي سالم البح�ي ف  خالد الع�ف

جمة الس�اس�ة واألعالم�ة  ت�ج   316  -----------  عبد هللا األسمري  عبد هللا األسمري  1077 2 13 74541 ال�ت

جمة الس�اس�ة واألعالم�ة  ت�ج   316  -----------  طارق الهدلق  هللا األسمري عبد  1077 2 21 74542 ال�ت

جمة ت�ج   427  عبد الع��ز معيبد هللا الغامديعبد  هللا الغامديعبد  1014 2 27 86255 القانون�ة ال�ت

ي قاعة واحدة. : مالحظات
ف تخت�ب �ف ي أن الشعبتني  التظل�ل األصفر �عيف



 
 جامعة الملك سعود                                                    
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 هـ   20/4/1444      ثنني األ 
 

رمز  
عدد  الشعبة المقرر  المقرر 

 2مراقب  1مراقب  أستاذ المقرر  القاعة الفترة الطالب 

ي  *1077 1 35 72958 2والحد�ث  االستماع ت�ج   214
ي  محمد الج�اليف

ي  محمد الج�اليف
 محمد الدعجايف

ي  سعد الض��ان سعد الض��ان *1013 1 16 71087 2والحد�ث  االستماع ت�ج   214
 رضا العر�ف

 طارق الهدلق  براه�م العا�د إ سعد الض��ان *1014 1 29 71086 2والحد�ث  االستماع ت�ج   214

ي  سا�ي السل�ي  سا�ي السل�ي  1012 1 18 74475 اللسان�ات علم إ� مدخل ت�ج   222
ي القحطايف

 شا�ف

 ماجد بن ماجد سا�ي بن سلمه سا�ي بن سلمه 1076 1 19 74476 اللسان�ات علم إ� خلمد ت�ج   222

ا��ب وال�ف ت�ج   312 ي  خلف الشمري  خلف الشمري  1012 2 22 74489 مدخل إ� علم ال�ت
 محمد الدعجايف

ا��ب وال�ف ت�ج   312 ي رضا  ر�اض الدخ�ل  ر�اض الدخ�ل  1013 2 11 74490 مدخل إ� علم ال�ت
 العر�ف

ا��ب وال�ف ت�ج   312 ي  ق��ب مضوي  ق��ب مضوي  1014 2 30 89037 مدخل إ� علم ال�ت
ي القحطايف

 شا�ف

 -----------  خلف الشمري  خلف الشمري  1076 2 9 89032 مدخل إ� علم الداللة والتداول�ة ت�ج   322

 -----------  ر�اض الدخ�ل  الدخ�ل ر�اض  1076 2 10 78070 مدخل إ� علم الداللة والتداول�ة ت�ج   322

 البد من التأ�د من وجود جهاز حاسب بالقاعة وجاه��ة السماعات.    *
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 هـ   21/4/1444       ثالثاء ال 
 

رمز  
عدد  الشعبة المقرر  المقرر 

 2مراقب  1مراقب  أستاذ المقرر  القاعة الفترة الطالب 

ي شادي إبراه�م  إبراه�م شادي  1013 1 18 71076 1 بناء المفردات ت�ج   115 ف  خالد الع�ف

جمة ت�ج   317 ي   Lab 68 1 28 74545 بمساعدة الحاسب ال�ت
ي القحطايف

ي  شا�ف
ي القحطايف

 عبد الع��ز معيبد شا�ف

جمة ت�ج   317 ي  Lab 86 1 28 74544 بمساعدة الحاسب ال�ت
ي القحطايف

 ماجد بن ماجد إبراه�م العا�د  شا�ف

ي  1012 2 30 82768 لتح��ر والتنقيحا ت�ج    413
ي  ف�صل القحطايف

 -----------  ف�صل القحطايف

 -----------  بندر آل حمدان بندر آل حمدان 1012 2 4 82769 التح��ر والتنقيح ت�ج    413
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 هـ   22/4/1444   ربعاء األ 
 

رمز  
عدد  الشعبة المقرر  المقرر 

 2مراقب  1مراقب  أستاذ المقرر  القاعة الفترة الطالب 

ي  1012 1 30 71074 1 القواعد  ت�ج   113
ي  مفلح القحطايف

ي  مفلح القحطايف
 رضا العر�ف

ي  عبد الرحمن المنصور  عبد الرحمن المنصور  1013 1 31 89015 1 القواعد  ت�ج   113
 محمد الدعجايف

جمة ت�ج   328  طارق الهدلق  الرش�د عبد القادر  القادر الرش�د عبد   Lab 68 1 27 82760 2والثنائ�ة   التتبع�ة ال�ت

جمة ت�ج   328 ي  الرش�د عبد القادر  Lab 86 1 31 82761 2والثنائ�ة   التتبع�ة ال�ت
ي القحطايف

 إبراه�م العا�د  شا�ف

ي  حمد الشلوي  حمد الشلوي  1012 2 20 82754 تحل�ل الخطاب ت�ج    412
 رضا العر�ف

ي  1013 2 17 77943 تحل�ل الخطاب ت�ج    412 ي  بدر الحريب  -----------  بدر الحريب

جمة اإلسالم�ة  ت�ج   417 ي عبد هللا الخم�س عبد هللا الخم�س 1014 2 27 82764 ال�ت ف  خالد الع�ف

جمة اإلسالم�ة  ت�ج   417 ي  1013 2 4 82765 ال�ت
ي القحطايف

ي  شا�ف
ي القحطايف

 -----------  شا�ف
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 هـ   23/4/1444   ميس اخل
 

رمز  
عدد  الشعبة المقرر  المقرر 

 2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة الفترة الطالب 

ي  قراءات ت�ج   314
ي  هللا ط��رش عبد  هللا ط��رش عبد  1012 1 31 74487  اللغة والثقافة �ف

 محمد الج�اليف

ي  قراءات ت�ج   314
ي  1013 1 29 74486  اللغة والثقافة �ف

ي  ف�صل القحطايف
 طارق الهدلق  ف�صل القحطايف

جمة  دراسات إ� مدخل ت�ج   224  -----------  عبد الع��ز أبان�ي  عبد الع��ز أبان�ي  1012 2 5 74482 ال�ت

جمة  دراسات إ� مدخل ت�ج   224  -----------  ع�ي ال���ي  ع�ي ال���ي  1012 2 13 74481 ال�ت

جمة و�شكاالتها  ت�ج   425 ي  ق��ب مضوي  ق��ب مضوي  1013 2 33 86245 قضا�ا ال�ت
 محمد الج�اليف

جمة و�شكاالتها  ت�ج   425 ي  الرش�د عبد القادر  الرش�د عبد القادر  1014 2 32 86248 قضا�ا ال�ت
 رضا العر�ف

 
 
 
 
 

 



 
 جامعة الملك سعود                                                    

   ةكلیة اللغات والترجم           

ة  مالحظة:         ة  ص           11:00ص/  10:00   - ص   8:00تبدأ من     1الف�ت ة   ظ         12:30  - ص   10:30تبدأ من     2الف�ت  ظ  4:00ظ/ 3:00   -ظ   1:00تبدأ من    3الف�ت
 

 
 

 ھـ 1444 الدراسي األولجدول االختبارات النھائیة للفصل 
 األسبوع الثاني  - قسم اللغة اإلنجلیزیة
 

 هـ   25/4/1444   سبت ال
 

رمز  
عدد  الشعبة المقرر  المقرر 

 2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة الفترة الطالب 

جمة األدب�ة  ت�ج   426  عبد الع��ز معيبد هللا ط��رش عبد  عبد هللا ط��رش  1013 1 32 86252 ال�ت

 -----------  ماجد الماجد ماجد الماجد *1013 2 2 56940 4والحد�ث  االستماع نجم   230

 البد من التأ�د من وجود جهاز حاسب بالقاعة وجاه��ة السماعات.    *
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 هـ   26/4/1444   حد األ 

 

رمز  
عدد  الشعبة المقرر  المقرر 

 2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة الفترة الطالب 

 إبراه�م العا�د  شادي إبراه�م  شادي إبراه�م  *1013 1 19 89016 1والحد�ث  االستماع ت�ج   114

ي  *1014 1 30 71075 1والحد�ث  االستماع ت�ج   114
ي  محمد الج�اليف

ي محمد الج�اليف ف  خالد الع�ف

ي  المعاجم استخدام ت�ج   223
جمة  �ف  طارق الهدلق  بندر آل حمدان بندر آل حمدان 1076 1 27 74479 ال�ت

ي  المعاجم استخدام ت�ج   223
جمة  �ف ي  عبد الع��ز معيبد بندر آل حمدان 1077 1 38 74480 ال�ت

 محمد الدعجايف

ي  المعاجم استخدام ت�ج   223
جمة  �ف ي  ماجد بن ماجد ماجد بن ماجد 1012 1 29 89042 ال�ت

 رضا العر�ف

ي  1012 2 7 72959 2بناء المفردات  ت�ج   215 ي  ماجد الحريب  -----------  ماجد الحريب

ي  1012 2 13 71088 2بناء المفردات  ت�ج   215  -----------  إبراه�م العا�د  ماجد الحريب

 -----------  سا�ي بن سلمه سا�ي بن سلمه 1013 2 3 71090 2بناء المفردات  ت�ج   215

جمة المال�ة  ت�ج    326 ي 1013 2 11 82756 واألقتصاد�ة ال�ت ف ي عودة الع�ف ف  -----------  عودة الع�ف

جمة المال�ة واألقتصاد�ة  ت�ج    326 ي 1013 2 3 82757 ال�ت ف  -----------  -----------  عودة الع�ف

 البد من التأ�د من وجود جهاز حاسب بالقاعة وجاه��ة السماعات.    *
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 هـ   27/4/1444   ثنني األ 
 

رمز  
عدد  الشعبة المقرر  المقرر 

 2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة الفترة الطالب 

 ماجد بن ماجد راشد التم��ي  راشد التم��ي  1012 1 36 71084 2القراءة  ت�ج   212

ي  1013 1 14 72961 2القراءة  ت�ج   212
ي  محمد الج�اليف

 عبد الع��ز معيبد محمد الج�اليف

 طارق الهدلق  ثامر الشمري  ثامر الشمري  1014 1 21 71083 2قراءة ال ت�ج   212

جمة ت�ج   318 ي  ع�ي ال���ي  ع�ي ال���ي   Lab 68 1 33 76669 1والثنائ�ة   التتبع�ة ال�ت
 محمد الدعجايف

جمة ت�ج   318 ي  ق��ب مضوي  ق��ب مضوي  Lab 86 1 30 76670 1والثنائ�ة   التتبع�ة ال�ت
ي القحطايف

 شا�ف

جمة الطب�ة  ت�ج   416  ماجد بن ماجد مشعل الشمري مشعل الشمري 1012 2 21 82763 ال�ت

جمة الطب�ة  ت�ج   416 ي  مشعل الشمري 1013 2 25 82762 ال�ت
ي  محمد الج�اليف

 محمد الدعجايف
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هـ   28/4/1444ثالثاء ال 

رمز  
عدد  الشعبة المقرر  المقرر 

 2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة الفترةالطالب 

 ماجد بن ماجد س�د �ور  س�د �ور  1012 1 31 72956 2ال�تابة ت�ج  211

ي  س�د �ور  1013 1 13 71081 2ال�تابة ت�ج  211
ي محمد الج�اليف ف  خالد الع�ف

 عبد الع��ز معيبد إبراه�م العا�د  س�د �ور  1014 1 24 74473 األ�اد�م�ة ال�تابةت�ج  221

ي  طارق الهدلق  س�د �ور  1004 1 22 74472 األ�اد�م�ة ال�تابةت�ج  221
 رضا العر�ف

 -----------  خالد الدو�ي  خالد الدو�ي  1012 2 4 56939 4وال�تابة   القراءةنجم  220

جمة الفور�ة ت�ج  428 ي محمد  ق��ب مضوي  ق��ب مضوي  Lab 74  2 32 86259 2ال�ت
 الدعجايف

جمة الفور�ة ت�ج  428  -----------  أحمد المنصور  أحمد المنصور  Lab 86 2 2 86257 2ال�ت
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هـ   29/4/1444ربعاء األ 

رمز  
عدد  الشعبة المقرر  المقرر 

 2مراقب  1مراقب  أستاذ المقرر  القاعة الفترةالطالب

 -----------  خالد الدو�ي  خالد الدو�ي  1012 1 3 53741 2وال�تابة   القراءةنجم  180

 -----------  الرش�د عبد القادر  الرش�د عبد القادر  1012 1 15 77941 لسان�ات النص ت�ج  323

 إبراه�م العا�د  طارق الهدلق  الرش�د عبد القادر  1013 1 26 82755 لسان�ات النص ت�ج  323

جمة العلم�ة والتقن�ة ت�ج  327 ي عبد الع��ز أبان�ي  عبد الع��ز أبان�ي  1014 1 15 82758 ال�ت ف  خالد الع�ف

ي  خالد النف�سة  النف�سة خالد  1012 2 15 56939 1ال�تابة نجم  220
ي القحطايف

 شا�ف

ي اللغة والثقافةت�ج  324
 إبراه�م العا�د  عبد هللا ط��رش  عبد هللا ط��رش  1013 2 32 82748 قراءات متقدمة �ف

ي اللغة والثقافةت�ج  324
ي  1014 2 32 78069 قراءات متقدمة �ف

ي  ف�صل القحطايف
ي ف�صل القحطايف ف  خالد الع�ف
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هـ   30/4/1444ميساخل

رمز  
عدد  الشعبة المقرر  المقرر 

 2مراقب  1مراقب  أستاذ المقرر  القاعة الفترةالطالب

�ة من عامة ترجمةت�ج  225 ف ي  نف�سة خالد ال نف�سة خالد ال 1012 1 25 74477الع���ة إ�  اإلنجل�ي
 محمد الدعجايف

�ة من عامة ترجمةت�ج  225 ف  طارق الهدلق  ماجد بن ماجد ماجد بن ماجد 1013 1 24 74478الع���ة إ�  اإلنجل�ي

�ة الع���ة إ�  من عامة ترجمةت�ج  315 ف  عبد الع��ز معيبد عبد هللا الغامدي عبد هللا الغامدي 1076 1 22 74483 اإلنجل�ي

�ة الع���ة إ�  من عامة ترجمةت�ج  315 ف يخالد  عبد هللا الخم�س عبد هللا الخم�س 1014 1 36 74484 اإلنجل�ي ف  الع�ف

 -----------  سا�ي السل�ي  سا�ي السل�ي  1012 2 9 77942 مهارات البحث العل�ي ت�ج  411

 -----------  عبد الع��ز معيبد سا�ي السل�ي  1012 2 8 86244 مهارات البحث العل�ي ت�ج  411

جمة الفور�ة ت�ج  418  ماجد بن ماجد ع�ي ال���ي  ع�ي ال���ي   Lab 68 2 15 82766 1ال�ت

جمة الفور�ة ت�ج  418 ي ق��ب مضوي  ق��ب مضوي Lab 74  2 29 82767 1ال�ت ف  خالد الع�ف


