
 
 جامعة الملك سعود                                                    

   ةكلية اللغات والترجم           

 ع( 00:4/ ظ00:3  -   ظ00:1تبدأ من     3  الفترة        ظ30:12  -   ص 30:10تبدأ من     2  الفترة     ص  00:11/ ص 00:10  -  ص  00:8تبدأ من    1الفترة  = الدور األرضي  )    Gمالحظة: 
 

 هـ 1442 األولالدراسي جدول االختبارات النهائية للفصل 
      جميع أقسام الكلية - األسبوع األول 

 

 
 هـ 4/5/1442  السبت 

رمز 

 المقرر 
 الشعبة المقرر 

عدد 

 الطالب 
 2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة الفترة

 براهيم العايدإ إبراهيم  شادي إبراهيم  شادي 1012 1 34 71072 1الكتابة  ترج  111

  عبد الحميد فته  عبد الحميد فته  1003 1 3 53504 والعلمية التقنية الترجمة فرن   425

 طارق الهدلق  سمير دوكاني  سمير دوكاني  1012 2 35 83956 1الكتابة  ترج  111

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 جامعة الملك سعود                                                    

   ةكلية اللغات والترجم           

 ع( 00:4/ ظ00:3  -   ظ00:1تبدأ من     3  الفترة        ظ30:12  -   ص 30:10تبدأ من     2  الفترة     ص  00:11/ ص 00:10  -  ص  00:8تبدأ من    1الفترة  = الدور األرضي  )    Gمالحظة: 
 

 هـ 5/5/1442  األحد 

رمز 

 المقرر 
 الشعبة المقرر 

عدد 

 الطالب 
 2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة الفترة

 طارق الهدلق  عبد هللا الغامدي  عبد هللا الغامدي  1076 1 33 74541 الترجمة السياسية واإلعالمية  ترج  316

 محمد الجيالني عبد هللا الخميس عبد هللا الخميس 1003 1 32 74542 الترجمة السياسية واإلعالمية  ترج  316

 1 61 53524 التقابلية اللسانيات نجد  474
1012 

 فيصل القحطاني 
 رضا العرفي  فيصل القحطاني 

 محمد شريف  ابراهيم العايد 1013

 الهادي خليل  محمد الزهراني  محمد الزهراني  G074 1 18 82770 تطبيقات الحاسوب في الترجمة فرن   369

  عبد الحكيم السنان الحكيم السنان عبد  G023 1 14 73581 1القراءة  لمن   161

  لوه هوي لوه هوي 1036/1037 1 37 76355 2االستماع  صين   260

  عبد الحكيم السنان عبد الحكيم السنان  G010 1 9 82809 3االستماع والمحادثة  فرس   270

 الرحيم واحمان عبد  محمد البركاتي  محمد البركاتي  G024 1 8 53334 2الترجمة التحريرية  سبم  322

  حسانين فهمي حسين حسانين فهمي حسين G012 1 2 82735 4االستماع  صين   360

  فهيد الحماد فهيد الحماد G023 1 20 53398 قضايا ومشكالت الترجمة لمن   415

 عبد الرحيم واحمان  عبد الرحيم واحمان  G024 1 4 79681 2الترجمة التحريرية  سبم  460

 

 البركاتي محمد 

 

 عبد العزيز معيبد  شادي إبراهيم  شادي إبراهيم  1012 2 64 71073   1القراءة  ترج  112



 
 جامعة الملك سعود                                                    

   ةكلية اللغات والترجم           

 ع( 00:4/ ظ00:3  -   ظ00:1تبدأ من     3  الفترة        ظ30:12  -   ص 30:10تبدأ من     2  الفترة     ص  00:11/ ص 00:10  -  ص  00:8تبدأ من    1الفترة  = الدور األرضي  )    Gمالحظة: 
 

1013 

 محمد شريف  سمير دوكاني  سمير دوكاني  1014 2 29 71083 2القراءة  ترج  212

  غازي العتيبي  غازي العتيبي  1018 2 15 71084 2القراءة  ترج  212

  الحسن  عبدالعزيز عبد العزيز الحسن  1019 2 12 53528 2الترجمة الفورية  ترج  486

 منصور دوش عبد هللا آل هالل  عبد هللا آل هالل  G0073 2 20 71405 1االستيعاب الشفهي  فرن   153

 الصادق عثمان أحمد النادي  أحمد النادي  1017 2 13 74666 3التعبير الشفهي  فرن  264

  بالل يلمظ  بالل يلمظ  G007 2 9 79676 1 االستماع والمحادثة ترك   160

  بالل يلمظ  بالل يلمظ  G007 2 2 53771 ترجمة نصوص علمية وتقنية ترك  413

  سلطان العتيبي سلطان العتيبي G029 2 7 73666 1القواعد   روس  160

  لوه هوي لوه هوي G012 2 25 74382 1االستماع  صين   160

  مصطفى حسانين  مصطفى حسانين  G003 2 8 73852 1القواعد   عبر162

  شهاب عبد اللطيف شهاب عبد اللطيف 1062 2 26 72855 1القواعد   يبن  163

  محمد عبد الباري  محمد عبد الباري  G028 2 3 79523 3القواعد   روس  270

  تشن مينغ  تشن مينغ  1036/1037 2 29 82721 3االستماع  صين   270

  بدر عكاش بدر عكاش G028 2 1 53300 قضايا ومشكالت الترجمة روس  323

  محمد عبد الباري  محمد عبد الباري  1006 2 8 79529 4القواعد   روس  360

  عبد الحكيم السنان عبد الحكيم السنان  G010 2 9 82815 4 االستماع والمحادثة فرس   360



 
 جامعة الملك سعود                                                    

   ةكلية اللغات والترجم           

 ع( 00:4/ ظ00:3  -   ظ00:1تبدأ من     3  الفترة        ظ30:12  -   ص 30:10تبدأ من     2  الفترة     ص  00:11/ ص 00:10  -  ص  00:8تبدأ من    1الفترة  = الدور األرضي  )    Gمالحظة: 
 

  فايز الشهري  الشهري فايز  G007 2 5 82829 4القراءة  لمن   360

  شوتا ميزوتاني  شوتا ميزوتاني  1061 2 15 74610   4الكتابة  يبن  362

  مهند السراء مهند السراء 1061 2 10 79593 2الكتابة المتقدمة  يبن  472

  خلف الشمري  خلف الشمري  1064 3 5 43182 3 القراءة نجد  231

  أحمد النادي  الصادق عثمان 1004 3 18 53496 مهارات الكتابة المتخصصة  فرن   413

  عبد هللا آل هالل  منصور دوش G004 3 14 82785 كتابة المقال فرن   454

 عبد الرحيم واحمان  محمد البركاتي  محمد البركاتي  G024 3 8 71452 2القراءة والتعبير الكتابي  سبم  260

  العتيبي سليمان  سليمان العتيبي  G003 3 5 76353 2القواعد   عبر262

  مهند السراء   مهند السراء 1062 3 21 72863 1القراءة  يبن  265

  سعد بن نامي سعد بن نامي G010 3 7 53752 الترجمة العسكرية واألمنية   فرس  322

  سلمان المالكي  سلمان المالكي  G002 3 12 79691 4االستماع والمحادثة  عبر   361

 محمد البركاتي  عبد الرحيم واحمان  عبد الرحيم واحمان  G024 3 5 79634 الكتابي أساليب التعبير  سبم  373

  بدر عكاش بدر عكاش G028 3 2 53306 ة قراءات أدبي روس  411

  مهند السراء   مهند السراء 1062 3 15 79575 1الترجمة الشفوية  يبن  461

 أحمد الراشد مشرف اليوم: 

 هـ  6/5/1442  األثنين  
 



 
 جامعة الملك سعود                                                    

   ةكلية اللغات والترجم           

 ع( 00:4/ ظ00:3  -   ظ00:1تبدأ من     3  الفترة        ظ30:12  -   ص 30:10تبدأ من     2  الفترة     ص  00:11/ ص 00:10  -  ص  00:8تبدأ من    1الفترة  = الدور األرضي  )    Gمالحظة: 
 

رمز 

 المقرر 
 الشعبة المقرر 

عدد 

 الطالب 
 2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة الفترة

 سلمان المهنا خالد الدوسري  خالد الدوسري  1008 1 22 71090 2المفردات  ترج  215

 إبراهيم العايد عبد هللا األسمري عبد هللا األسمري 1074 1 21 71088 2المفردات  ترج  215

 رضا العرفي  ماجد الحربي  ماجد الحربي  1012 1 26 72959 2المفردات  ترج  215

  عبد هللا بن سعران  عبد هللا بن سعران  G007 1 12 73582 1االستماع  لمن   162

  تشن مينغ  تشن مينغ  1036/1037 1 35 76356 2الكتابة  صين   261

  تنيبيك فهد  فهد تنيبيك  G010 1 6 76373 االفتراض اللغوي  فرس   265

  لوه هوي لوه هوي G012 1 2 82736 4الكتابة  صين   361

  أسامة فتح الباب أسامة فتح الباب G027 1 9 82816 4الكتابة  فرس   361

  فايز الشهري  فايز الشهري  G009 1 18 53399 تطبيقات الحاسوب في الترجمة لمن   416

 محمد البركاتي  يونس أكناوى يونس أكناوى G024 1 4 53352 س أ-عر 4الترجمة التحريرية  سبم  424

 محمد البركاتي  يونس أكناوى يونس أكناوى G024 1 12 79680 4القواعد المتقدمة  سبم  462

 سلمان المهنا سمير دوكاني  سمير دوكاني  1012 2 32 71076 1المفردات  بناء ترج  115

 رضا العرفي  عبد العزيز معيبد  معيبد عبد العزيز  1013 2 30 83960 1المفردات  بناء ترج  115

 سلمان المهنا علي الربعي علي الربعي Lab G086 2 38 76669 1والثنائية  التتبعية الترجمة ترج  318

 عبدالسالم يخلف  أحمد المنصور أحمد المنصور Lab G068 2 39 76670 1والثنائية  التتبعية الترجمة ترج  318



 
 جامعة الملك سعود                                                    

   ةكلية اللغات والترجم           

 ع( 00:4/ ظ00:3  -   ظ00:1تبدأ من     3  الفترة        ظ30:12  -   ص 30:10تبدأ من     2  الفترة     ص  00:11/ ص 00:10  -  ص  00:8تبدأ من    1الفترة  = الدور األرضي  )    Gمالحظة: 
 

 2 50 53527 األدبية  النصوص ترجمة ترج  487
1069 

 طويرشعبد هللا 
 طارق الهدلق  طويرشعبد هللا 

 شافي القحطاني  محمد الجيالني 1070

 عبد هللا آل هالل  منصور دوش منصور دوش 1016 2 18 71406 1التعبير الشفهي  فرن   154

 أحمد حليس أحمد النادي  أحمد النادي  G004 2 14 74662 3االستيعاب الشفهي  فرن  263

 محمد دولت عبد الحميد فته  عبد الحميد فته  1016 2 10 82774 قراءات في ثقافة اللغة  فرن   363

 أحمد زغلول  خميس الجويني  خميس الجويني  G024 2 24 71445 1القراءة والتعبير الكتابي  سبم  160

  حامد خان  حامد خان  G007 2 9 79677 1الكتابة  ترك  161

  حامد خان  حامد خان  G007 2 1 53766 نصوص إسالميةترجمة  ترك  321

  حامد خان  حامد خان  G007 2 1 53772 قضايا ومشكالت الترجمة والتعريب  ترك  415

  كيسيلوف  فاسيلي كيسيلوف  فاسيلي 1006 2 7 73667 1القراءة  روس  161

  لوه هوي لوه هوي G012 2 23 74383 1الكتابة  صين   161

  أكيهيسا يونيدا أكيهيسا يونيدا 1062 2 27 72851 1 االستماع والمحادثة يبن  161

  خالد أبو المجد  خالد أبو المجد  G003 2 8 73853 1بناء المفردات  عبر163

  سلطان العتيبي سلطان العتيبي 1006 2 3 79526 3القراءة  روس  271

  أسامة فتح الباب أسامة فتح الباب G010 2 9 82810 3الكتابة  فرس   271

  تشن مينغ  تشن مينغ  1036/1037 2 28 82722 3الكتابة  صين   273

  خالد أبو المجد  خالد أبو المجد  G003 2 3 79706 1الصرف العبري  عبر   275



 
 جامعة الملك سعود                                                    

   ةكلية اللغات والترجم           

 ع( 00:4/ ظ00:3  -   ظ00:1تبدأ من     3  الفترة        ظ30:12  -   ص 30:10تبدأ من     2  الفترة     ص  00:11/ ص 00:10  -  ص  00:8تبدأ من    1الفترة  = الدور األرضي  )    Gمالحظة: 
 

  عبدالرحيم واحمان  عبدالرحيم واحمان  1001 2 8 73458 4القراءة والتعبير الكتابي  سبم  360

  بدر عكاش بدر عكاش G028 2 8 79530 مقدمة في علم اللسانيات  روس  361

  مالك الوادعي  مالك الوادعي  G007 2 4 82830 4االستماع  لمن   361

  مهند السراء   مهند السراء 1018 2 15 74616 مقدمة في علم الترجمة  يبن  367

  وائل عبد المقصود  وائل عبد المقصود  1019 2 10 79590 2الترجمة الشفوية  يبن  471

  عبد العزيز الحسن  عبد العزيز الحسن  1064 3 11 82986 واألمنية  العسكرية النصوص ترجمة ترج  366

  عبد العزيز معيبد  عبد العزيز معيبد  1068 3 11 43185 والتلخيص المقال كتابة نجد  235

  سيد سرور سيد سرور 1071 3 8 62543 اإلنجليزية ماجستير الكليات العلمية نجم   055

  عبد الحكيم السنان  عبد الحكيم السنان  G027 3 3 44280 ترجمة نصوص إعالمية فرس   277

  سلمان المالكي  سلمان المالكي  G022 3 5 76354 2بناء المفردات  عبر   263

  شهاب فارس       شهاب فارس 1062 3 23 72861 2القواعد   يبن  263

  أحمد زغلول  أحمد زغلول  G024 3 7 79637 مقدمة في علم اللسانيات  سبم  374

  بدر عكاش بدر عكاش G028 3 4 53308 ترجمة النصوص األدبية  روس  412

  محمد الغبان محمد الغبان G022 3 11 53417 قضايا ومشكالت الترجمة والتعريب  عبر   415

  إبراهيم كعبي  إبراهيم كعبي  G010 3 10 53763 تطبيقات الحاسوب في الترجمة فرس   422

  خميس الجويني  أحمد زغلول  G024 3 3 53354 األسلوبية والترجمة األدبية سبم  425



 
 جامعة الملك سعود                                                    

   ةكلية اللغات والترجم           

 ع( 00:4/ ظ00:3  -   ظ00:1تبدأ من     3  الفترة        ظ30:12  -   ص 30:10تبدأ من     2  الفترة     ص  00:11/ ص 00:10  -  ص  00:8تبدأ من    1الفترة  = الدور األرضي  )    Gمالحظة: 
 

  أكيهيسا يونيدا أكيهيسا يونيدا 1055 3 12 79577 1المتقدمة الكتابة  يبن  462

 منصور الدوشمشرف اليوم: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 جامعة الملك سعود                                                    

   ةكلية اللغات والترجم           

 ع( 00:4/ ظ00:3  -   ظ00:1تبدأ من     3  الفترة        ظ30:12  -   ص 30:10تبدأ من     2  الفترة     ص  00:11/ ص 00:10  -  ص  00:8تبدأ من    1الفترة  = الدور األرضي  )    Gمالحظة: 
 

 هـ  7/5/1442    ثالثاء ال
 

رمز 

 المقرر 
 الشعبة المقرر 

عدد 

 الطالب 
 2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة الفترة

  السلميسامي  سامي السلمي 1069 1 18 71118 2القواعد   ترج  213

  سلطان الحربي  سلطان الحربي  1068 1 10 72957 2القواعد   ترج  213

 إبراهيم العايد سلمان المهنا سلمان المهنا 1077 1 36 71117 2القواعد   ترج  213

 سعد القحطاني دولتمحمد  محمد دولت 1004 1 12 71439 2بناء المفردات  فرن   258

  محمد الزهراني  محمد الزهراني  1016 1 2 53501 الترجمة القانونية فرن  421 

  مالك الوادعي  مالك الوادعي  G009 1 14 73583 1القواعد    لمن   163

  عبد الحكيم السنان   عبد الحكيم السنان   G010 1 2 76370 2استماع و محادثة  فرس   260

  العبد القادر محمد  محمد العبد القادر  1036/1037 1 34 76357 2القراءة  صين   262

 أحمد زغلول  يونس إكناوي يونس إكناوي G024 1 7 73452 1القواعد المتقدمة  سبم  274

  فهيد الحماد فهيد الحماد G009 1 4 82825 3القواعد   لمن    274

  حسانين فهمي حسين حسانين فهمي حسين G012 1 4 82739 4القراءة  صين   362

  فهد تنيبيك  فهد تنيبيك  G010 1 10 82817 4القراءة  فرس   362

  عبد هللا بن سعران  عبد هللا بن سعران  G007 1 19 53400 3ترجمة نصوص انسانية  لمن   417

  أحمد زغلول  أحمد زغلول  G024 1 14 79667 أنماط النصوص والكتابة سبم  463



 
 جامعة الملك سعود                                                    

   ةكلية اللغات والترجم           

 ع( 00:4/ ظ00:3  -   ظ00:1تبدأ من     3  الفترة        ظ30:12  -   ص 30:10تبدأ من     2  الفترة     ص  00:11/ ص 00:10  -  ص  00:8تبدأ من    1الفترة  = الدور األرضي  )    Gمالحظة: 
 

 العايدإبراهيم  سلمان المهنا سلمان المهنا 1076 2 31 83957 1القواعد   ترج  113

 ريف محمد ش شافي القحطاني  شافي القحطاني  1003 2 31 71074 1القواعد   ترج  113

 عبد هللا آل هالل  منصور دوش منصور دوش G025 2 21 71409 1التعبير الكتابي  فرن   155

 أحمد حليس أحمد النادي  أحمد النادي  1004 2 13 74668 3التعبير الكتابي  فرن  265 

  خليل  الهادي خليل  الهادي 1003 2 4 46983 إلى علم الداللة مدخل  فرن   315

 سعد القحطاني فايز الشهري  فايز الشهري  1003 2 13 82779 مدخل إلى علم الداللة  فرن   453

 يونس إكناوي أحمد زغلول  أحمد زغلول  G007 2 9 79678 1القراءة  ك تر 162

  كيسيلوف  فاسيلي كيسيلوف  فاسيلي 1006 2 7 73670 1اإلستماع و الحديث  روس  162

   لوه هوي  لوه هوي G012 2 24 74384 1القراءة  صين   162

  ميزوتاني شوتا  شوتا ميزوتاني  1062 2 25 72853 1الكتابة  يبن  162

  محمد العبد القادر  محمد العبد القادر  1036/1037 2 28 82723 3القراءة  صين   274

  بدر عكاش بدر عكاش G029 2 2 47041 مقدمة في علم االسلوب روس  312

  أسامة فتح الباب  أسامة فتح الباب  G023 2 15 47023 مقدمة في علم الداللة  فرس   316

 عبد الرحيم واحمان  أحمد زغلول  أحمد زغلول  G024 2 8 73460 2المتقدمة القواعد   سبم  362

  معتز مغاوري  معتز مغاوري  G007 2 4 82831 4القواعد   لمن    362

  سلمان المالكي  سلمان المالكي  G003 2 11 79696 2النحو العبري  عبر   363



 
 جامعة الملك سعود                                                    

   ةكلية اللغات والترجم           

 ع( 00:4/ ظ00:3  -   ظ00:1تبدأ من     3  الفترة        ظ30:12  -   ص 30:10تبدأ من     2  الفترة     ص  00:11/ ص 00:10  -  ص  00:8تبدأ من    1الفترة  = الدور األرضي  )    Gمالحظة: 
 

  عبد اللطيفشهاب  شهاب عبد اللطيف 1018 2 16 74611 4القواعد   يبن  363

  سلمان المالكي  سلمان المالكي  G003 2 5 53427 عبري( - )عربي 4-ترجمة تحريرية عبر422

  وائل عبد المقصود  وائل عبد المقصود  1055 2 12 79610 تطبيقات الحاسب في الترجمة  يبن   477

  خالد النفيسة  خالد النفيسة  1015 3 20 82762 الترجمة الطبية  ترج  416

  محمد شريف  مشعل الشمري 1063 3 30 82763 الترجمة الطبية  ترج  416

  سلمان المهنا سلمان المهنا 1068 3 2 43183 3القواعد   نجد  233

  محمد طجو  محمد طجو  1003 3 4 53492 الترجمة الثنائية والتتبعية  فرن  324 

  الهادي خليل  الهادي خليل  G025 3 5 53494 مدخل إلى علم األسلوب  فرن  411

  أكيهيسا يونيدا أكيهيسا يونيدا 1062 3 22 72860 2االستماع والمحادثة  يبن  261

 خميس الجويني  محمد البركاتي  محمد البركاتي  G024 3 6 71454 2القواعد وبناء المفردات  سبم  262

  فهد تنيبيك  فهد تنيبيك  G010 3 9 82811 3القراءة  فرس   272

  أسامة فتح الباب أسامة فتح الباب G027 3 7 53754 علم األسلوبمقدمة في  فرس   324

 محمد البركاتي  خميس الجويني  خميس الجويني  G024 3 3 79613 3القواعد المتقدمة  سبم  372

  حامد خان   حامد خان   G007 3 2 53770 1ترجمة شفوية  ترك  412

  إبراهيم كعبي  إبراهيم كعبي  G023 3 13 53760 قضايا ومشكالت الترجمة فرس   415

  شهاب عبد اللطيف شهاب عبد اللطيف 1055 3 12 79579 1التراكيب اللغوية المتقدمة  يبن  463
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 ثامر الشمري مشرف اليوم:  
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 هـ 8/5/1442  ربعاءاأل
 

 الشعبة المقرر  رمز المقرر 
عدد 

 الطالب 
 2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة الفترة

  الهادي خليل  الهادي خليل  G073 1 3 53502 الترجمة الفورية   فرن  422

  فهد تنيبيك  فهد تنيبيك  G010 1 2 37540 2الكتابة  فرس123

  معتز مغاوري  معتز مغاوري  G009 1 12 73584 1الكتابة   لمن   165

  سعران  عبد هللا بن عبد هللا بن سعران  G009 1 4 82832 4الكتابة  لمن   363

  محمد العبدالقادر محمد العبدالقادر 1036/1037 1 36 76358 2القواعد   صين   263

 خميس الجويني  عبد الرحيم واحمان  عبد الرحيم واحمان  G024 1 4 73456 3القراءة والتعبير الكتابي  سبم  270

  حسانين فهمي حسين حسانين فهمي حسين G012 1 3 82740 4القواعد   صين   363

  أسامة فتح الباب أسامة فتح الباب G027 1 7 82818 4القواعد   فرس   363

         

 عبد الرحيم واحمان  خميس الجويني  خميس الجويني  G024 1 14 79669 قضايا ومشكالت الترجمة والتعريب  سبم  464

 دوكاني سمير  محمد الجيالني محمد الجيالني 1001 2 31 71075 1والحديث  االستماع ترج  114

 محمد الدعجاني  سلمان المهنا طارق الهدلق  1012 2 31 83959 1والحديث  االستماع ترج  114

  طارق الهدلق  طارق الهدلق  1068 2 15 72958 2والحديث  االستماع ترج  214

 محمد شريف  يزيد المجلي يزيد المجلي 1003 2 29 71086 2والحديث  االستماع ترج  214
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 براهيم العايدإ عبد العزيز معيبد  عبد العزيز معيبد  1013 2 34 71087 2والحديث  االستماع ترج  214

  علي الربعي علي الربعي 1015 2 18 82757 الترجمة المالية واألقتصادية  ترج   326

 العرفي رضا  شافي القحطاني  شافي القحطاني  1014 2 30 882756 الترجمة المالية واألقتصادية  ترج   326

 منصور دوش عبد هللا آل هالل  عبد هللا آل هالل  G025 2 19 71410 1 الكتابي االستيعاب فرن   156

 أحمد حليس أحمد النادي  أحمد النادي  1004 2 12 74670 3االستيعاب الكتابي  فرن  266

  يونس إكناوي أحمد زغلول  G024 2 23 71449 1القواعد وبناء المفردات  سبم  162

  بالل يلمظ  بالل يلمظ  G007 2 10 79679 1القواعد   ترك  163

  بالل يلمظ  بالل يلمظ  G007 2 1 53768 ترجمة نصوص سياسية وقانونية  ترك  323

  بالل يلمظ  بالل يلمظ  G007 2 1 53773 ترجمة نصوص أدبية ترك  416

  معتز مغاوري  معتز مغاوري  G009 1 19 53401 2ترجمة نصوص علمية وتقنية  لمن   418

  كيسيلوف  فاسيلي كيسيلوف  فاسيلي 1006 2 6 73671 1الكتابة   روس  163

  حسانين فهمي حسين حسانين فهمي حسين G012 2 23 74385 1القواعد   صين   163

  شوتا ميزوتاني  شوتا ميزوتاني  1062 2 25 72857 1بناء المفردات  يبن  165

  سلطان العتيبي سلطان العتيبي G028 2 5 79527 3الكتابة  روس  273

  فهد تنيبيك  فهد تنيبيك  G010 2 10 82812 3القواعد   فرس   273

  محمد العبدالقادر محمد العبدالقادر 1036/1037 2 30 82724 3القواعد   صين   275

  ناميبن  سعد  ناميبن سعد  G027 2 8 47021 والقانونية سياسيةالترجمة ال فرس   312
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  أكيهيسا يونيدا أكيهيسا يونيدا 1018 2 18 74609 4االستماع والمحادثة  يبن  361

  كيسيلوف  فاسيلي كيسيلوف  فاسيلي 1006 2 6 79533 4الكتابة  روس  363

 خميس الجويني  عبد الرحيم واحمان  عبد الرحيم واحمان  1011 2 7 73461 مقدمة في علم الترجمة  سبم  363

 خميس الجويني  عبد الرحيم واحمان  عبد الرحيم واحمان  1011 2 5 79609 عر  -أس  1التحريرية الترجمة  سبم  370

  محمد الغلبان محمد الغلبان G003 2 17 53421 ترجمة شفوية عبر417

  وائل عبد المقصود  وائل عبد المقصود  1055 2 9 79612 المشروع يبن  479

 محمد الدعجاني  خالد النفيسة  خالد النفيسة  1003 3 31 82765 الترجمة اإلسالمية ترج  417

 سمير دوكاني  عبد العزيز الحسن  عبد العزيز الحسن  1063 3 32 82764 الترجمة اإلسالمية ترج  417

  يزيد المجلي يزيد المجلي 1068 3 6 43184 3والحديث  االستماع نجد  234

  الحميد فته عبد  محمد دولت 1004 3 12 71437 2القواعد   فرن  257

 أحمد النادي  الصادق عثمان الصادق عثمان 1016 3 8 82778 القواعد المتقدمة فرن   365

 أكرم السيسي  أحمد حليس أحمد حليس 1017 3 21 53499 الترجمة اإلدارية واإلقتصادية  فرن   417

 الصادق عثمان محمد طجو  محمد طجو  1017 3 16 82782 الترجمة اإلدارية واإلقتصادية  فرن   417

  سليمان العتيبي  سليمان العتيبي  G002 3 6 76351 2االستماع والمحادثة  عبر   260

  شوتا ميزوتاني  شوتا ميزوتاني  1062 3 20 72862 2بناء المفردات  يبن  264

  مصطفى حسانين  مصطفى حسانين  G022 3 10 79694 4القراءة والكتابة  عبر   362

  محمد الغلبان محمد الغلبان G022 3 16 53415 مقارنةثقافة  عبر   418
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  وائل عبد المقصود  وائل عبد المقصود  1019 3 14 79583 2الترجمة التحريرية  يبن  468

 الراشد  مشرف اليوم: أحمد 
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 هـ 9/5/1442  خميسال
 

رمز 

 المقرر 
 الشعبة المقرر 

عدد 

 الطالب 
 2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة الفترة

 محمد شريف  عبد العزيز أبانمي عبد العزيز أبانمي 1077 1 38 53513 والنفطية الهندسية النصوص ترجمة ترج  474

 سمير دوكاني  عبد العزيز الحسن  عبد العزيز الحسن  1003 1 29 69103 والنفطية الهندسية النصوص ترجمة ترج  474

 عبد السالم يخلف  عبد هللا األسمري عبد هللا األسمري 1014 1 33 74472 األكاديمية  الكتابة ترج  221

 يزيد المجلي محمد الجيالني محمد الجيالني 1001 1 33 74473 األكاديمية  الكتابة ترج  221

 منصور دوش عبد هللا آل هالل  عبد هللا آل هالل  1016 1 15 71435 2 الكتابي االستيعاب فرن   256

  أسامة فتح الباب  أسامة فتح الباب  G023 1 6 53762 المشروع فرس   421

  أسامة فتح الباب أسامة فتح الباب G023 1 2 37534 2القراءة  فرس   124

  معتز مغاوري  معتز مغاوري  G007 1 11 73585 1المحادثة  لمن   166

  تشن مينغ  تشن مينغ  1036/1037 1 33 76359 2الصوتيات  صين   264

 عبد الرحيم واحمان  محمد البركاتي  محمد البركاتي  G024 1 4 73457 2ثقافة اللغة االسبانية  سبم  275

  تشن مينغ  تشن مينغ  1036/1037 1 4 82742 4المحادثة  صين   364

  فهيد الحماد فهيد الحماد G009 1 19 53397 ترجمة نصوص اسالمية لمن   419

 محمد البركاتي  عبد الرحيم واحمان  عبد الرحيم واحمان  G024 1 16 79682 سالميةإلنصوص االترجمة  سبم  465

 محمد شريف  محمد الدعجاني  محمد الدعجاني  1012 2 62 53516 التعريب  ترج  473
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 سمير دوكاني  براهيم العايدإ 1013

 أحمد النادي  دولتمحمد  محمد دولت G025 2 22 71411 1القواعد   فرن   157

 الصادق عثمان   أحمد النادي  أحمد النادي  1004 2 10 74673 3القواعد   فرن   267

  خالد أبو المجد  خالد أبو المجد  G003 2 11 73851 1القراءة والكتابة  عبر161

  كيسيلوف  فاسيلي كيسيلوف  فاسيلي 1006 2 7 73672 الصوتيات الروسية روس  164

  محمد العبدالقادر لوه هوي  G012 2 22 74386 1الصوتيات  صين   165

  خالد أبو المجد  خالد أبو المجد  G003 2 4 79704 3القراءة والكتابة  عبر   273

  محمد العبدالقادر محمد العبدالقادر 1036/1037 2 29 82725 3المحادثة  صين   276

  بدر عكاش بدر عكاش G028 2 7 79532 علم االشتقاق روس  362

 أحمد زغلول  محمد البركاتي  محمد البركاتي  G024 2 7 73462 تطبيقات الحاسب في الترجمة  سبم  364

  فهيد الحماد فهيد الحماد G007 2 4 82833 4 المحادثة لمن   364

  شوتا ميزوتاني  شوتا ميزوتاني  1062 2 15 74614 1ثقافة اللغة اليابانية  يبن  366

 محمد البركاتي  أحمد زغلول  أحمد زغلول  G024 2 4 53356 المشروع سبم  421

  ناميبن  سعد  ناميبن سعد  G010 2 10 53765 2إلى الفارسية   ترجمة من العربية فرس   424

  مهند السراء مهند السراء 1055 2 11 79604 2الثقافة المقارنة   يبن  476

 براهيم العايدإ عبد هللا طويرش هللا طويرشعبد  1008 3 24 78269 قراءات متقدمة في اللغة والثقافة  ترج  324

 عبد السالم يخلف  هيثم بكري  هيثم بكري  1074 3 25 82748 قراءات متقدمة في اللغة والثقافة  ترج  324
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 معيبد عبد العزيز  يزيد المجلي يزيد المجلي 1012 3 34 74544 بمساعدة الحاسب  ترجمةال ترج  317

 شافي القحطاني  محمد الدعجاني  محمد الدعجاني  1013 3 33 74545 الحاسب بمساعدة  ترجمةال ترج  317

  الحسين المهدية  الحسين المهدية  G074 3 2 53489 مهارات المحادثة المتخصصة  فرن   321

 الهادي خليل  الصادق عثمان الصادق عثمان 1017 3 25 53495 قضايا في الترجمة والتعريب فرن  412 

  محمد طجو  الصادق عثمان 1017 3 12 82781 الترجمة والتعريبقضايا في  فرن  455 

  مصطفى حسانين  مصطفى حسانين  G003 3 5 76352 2القراءة والكتابة  عبر261

  شوتا ميزوتاني  شوتا ميزوتاني  1062 3 21 72859 2الكتابة  يبن  262

 يونس إكناوي   أحمد زغلول  أحمد زغلول  G024 3 10 71455 1ثقافة اللغة االسبانية  سبم  263

 أحمد زغلول  يونس إكناوي   يونس إكناوي   G024 3 12 79611 منهجية البحث العلمي سبم  371

  بدر عكاش بدر عكاش G028 3 2 53668 ترجمة النصوص العلمية و التقنية روس  410

  يونيداأكيهيسا   أكيهيسا يونيدا 1018 3 15 79581 1الثقافة المقارنة   يبن  466

 


