
 
 جامعة الملك سعود                                                    

   ةكلية اللغات والترجم           
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 هـ 1442 الدراسي األولجدول االختبارات النهائية للفصل 
 األسبوع الثاني  -جميع أقسام الكلية 
 

 هـ 11/5/1442   سبتال

رمز 

 المقرر 
 الشعبة المقرر 

عدد 

 الطالب 
 2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة الفترة

 رضا العرفي  طارق الهدلق  طارق الهدلق  1003 1 30 74480 الترجمة  في  المعاجم استخدام ترج  223

 سمير دوكاني  محمد الجيالني محمد الجيالني 1012 1 35 74479 الترجمة  في  المعاجم استخدام ترج  223

 حمد الطريف أكرم السيسي  أكرم السيسي  G025 1 19 71413 الصوتيات فرن   159

  عباد العباد  العباد  عباد 1068 2 11 47053 1والكتابة  القراءة نجم  160

 عبد الحميد فته  دولت حمدم دولت حمدم G025 2 21 71412 1بناء المفردات  فرن   158

 رضا العرفي  راشد التميمي راشد التميمي 1004 3 42 74476 اللسانيات علم  إلى مدخل ترج  222

 ريف محمد ش الشمري خلف  خلف الشمري  1013 3 34 74475 اللسانيات علم  إلى مدخل نجد  236

 3 50 53746 3والكتابة  القراءة نجم  200
1059 

 سعد الضويان 
 يزيد المجلي سعد الضويان 

 عبد العزيز معيبد  محمد الجيالني 1070

 

  



 
 جامعة الملك سعود                                                    

   ةكلية اللغات والترجم           

 ظ 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 12/5/1442   حداأل
 

رمز 

 المقرر 
 الشعبة المقرر 

عدد 

 الطالب 
 2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة الفترة

 سلمان المهنا أحمد المنصور أحمد المنصور Lab G068 1 48 82766 1الترجمة الفورية   ترج  418

  عبد العزيز الحسن  عبد العزيز الحسن  1004 1 49 82767 1الترجمة الفورية   ترج  418

 الدعجاني محمد  عباد العباد  عباد العباد  1001 1 29 74484 اإلنجليزية العربية إلى من عامة ترجمة ترج  315

 عبد العزيز معيبد  عبد هللا الغامدي  عبد هللا الغامدي  1014 1 30 74483 اإلنجليزية العربية إلى من عامة ترجمة ترج  315

 سعد القحطاني فايز الشهري  فايز الشهري  1017 1 8 82773 مدخل إلى علم اللسانيات فرن   366

  فهد تنيبيك  فهد تنيبيك  G027 1 2 37532 2القواعد   فرس   125

  أسامة فتح الباب  أسامة فتح الباب  G010 1 4 76666 2بناء المفردات  فرس   264

  أسامة فتح الباب  أسامة فتح الباب  G010 1 3 44279 مقدمة في علم اللسانيات  فرس   226

  تشن مينغ  تشن مينغ  1036/1037 1 36 76360 2المحادثة  صين   256

  يونس إكناوي   يونس إكناوي   G024 1 5 73453 3والتعبير الشفوي االستماع  سبم  273

  مالك الوادعي  مالك الوادعي  G009 1 19 53402 1الترجمة الشفوية  لمن   420

 سمير دوكاني  شافي القحطاني  شافي القحطاني  1012 2 32 74478 العربية إلى اإلنجليزية من عامة ترجمة ترج  225

 رضا العرفي  عبد السالم يخلف  عبد السالم يخلف  1013 2 30 74477 العربية إلى اإلنجليزية من عامة ترجمة ترج  225

 طارق الهدلق  يزيد المجلي يزيد المجلي 1003 2 28 82750 مدخل إلى علم الداللة والتداولية  ترج  322



 
 جامعة الملك سعود                                                    
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  الدخيل  رياض رياض الدخيل  1071 2 12 78070 مدخل إلى علم الداللة والتداولية  ترج  322

 محمد دولت احمد التريمي احمد التريمي G073 2 17 74677 4 الشفهي االستيعاب فرن  353

 أكرم السيسي  حمد الطريف حمد الطريف G025 2 8 82771 مدخل إلى علم الترجمة  فرن   367

  سليمان العتيبي  سليمان العتيبي  G002 2 11 73850 1االستماع والمحادثة  عبر160

  محمد البركاتي  محمد البركاتي  G024 2 25 71446 1اإلستماع والتعبير الشفوي  سبم  161

  محمد العبدالقادر محمد العبدالقادر 1036/1037 2 22 74387 1المحادثة  صين   166

  عبد الحكيم السنان  عبد الحكيم السنان  G023 2 13 82813 ثقافة اللغة الفارسية  فرس   274

  محمد الغبان محمد الغبان G003 2 6 47049 علم الترجمة  مقدمة في عبر312

  فهد تنيبيك  فهد تنيبيك  G010 2 3 47025 الترجمة العلمية والتقنية فرس   314

  حسانين فهمي حسين حسانين فهمي حسين G012 2 6 82743 مقدمة في علم اللسانيات  صين   365

  مالك الوادعي  مالك الوادعي  G007 2 5 82834 مقدمة في علم الترجمة  لمن   365

  عبد الحكيم السنان  عبد الحكيم السنان  G027 2 8 53756 الترجمة األدبية فرس    412

  شوتا ميزوتاني  شوتا ميزوتاني  1055 2 10 79603 2التراكيب اللغوية المتقدمة  يبن  473

 شافي القحطاني  عبد العزيز أبانمي عبد العزيز أبانمي 1012 3 35 74482 الترجمة دراسات إلى مدخل ترج  224

 عبد السالم يخلف  الرشيد عبد القادر  الرشيد عبد القادر  1013 3 34 74481 الترجمة دراسات إلى مدخل ترج  224

 حمد الطريف أكرم السيسي  أكرم السيسي  G025 3 18 53497 ثقافة مقارنة فرن  415

  محمد البركاتي  محمد البركاتي  G024 3 7 71453 2والتعبير الشفوي  اإلستماع سبم  261
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  سلمان المالكي  سلمان المالكي  G022 3 14 79697 2الصرف العبري  عبر   364

   416  
 عبر

 G022 3 14 53419 عربي( -)عبري 3-ترجمة تحريرية
 مصطفى حسانين  مصطفى حسانين 

 

422  
 53312 المشروع روس

2 3 
G028 

 محمد عبد الباري  عبد الباري محمد 
 

  مهند السراء   مهند السراء 1062 3 16 79585 مقدمة في علم األسلوب يبن  469

364  
 79535 1النحو  روس

 سلطان العتيبي سلطان العتيبي 1006 3 9
 

 

 
 

  



 
 جامعة الملك سعود                                                    

   ةكلية اللغات والترجم           

 ظ 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 13/5/1442   ثنيناأل
 

رمز 

 المقرر 
 الشعبة المقرر 

عدد 

 الطالب 
 2مراقب   1مراقب   المقرر  أستاذ القاعة الفترة

  خالد الدوسري  خالد الدوسري  1068 1 15 72961 2القراءة  ترج  212

 رضا العرفي  قريب مضوي قريب مضوي 1012 1 32 53515 قضايا ومشكالت في الترجمة ترج  476

  سامي بن سلمه سامي بن سلمه 1064 1 4 73187 قضايا ومشكالت في الترجمة ترج  476

 عبد السالم يخلف  محمد الدعجاني  محمد الدعجاني  1003 1 26 56940 4والحديث  االستماع نجم  230

   ثامر الشمري ثامر الشمري 1071 1 14 69105 4والحديث  االستماع نجم  230

 يزيد المجلي رياض الدخيل  رياض الدخيل  1014 1 28 74489 مدخل إلى علم التراكيب والصرف ترج  312

 سلمان المهنا غازي العتيبي  غازي العتيبي  1077 1 38 74490 مدخل إلى علم التراكيب والصرف ترج  312

 عبد الحميد فته  محمد طجو  محمد طجو  1016 1 13 82772 ترجمة في مجاالت العلوم اإلنسانية فرن   368

  سعد بن نامي سعد بن نامي G023 1 16 82820 الترجمة  مقدمة في علم  فرس   365

 رضا العرفي  الرشيد عبد القادر  الرشيد عبد القادر  1069 2 21 77941 لسانيات النص ترج  323

  عبد السالم يخلف  عبد السالم يخلف  1068 2 14 82755 لسانيات النص ترج  323

 حمد الطريف    هاللآل  عبدهللا    هاللآل  عبدهللا   1016 2 16 71428 2التعبير الشفهي  فرن   254

 سعد القحطاني احمد التريمي احمد التريمي G025 2 18 74679 4التعبير الشفهي  فرن  354

  إبراهيم كعبي  إبراهيم كعبي  G027 2 5 47027 الترجمة التجارية واألقتصادية  فرس   315
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  فهد تنيبيك  فهد تنيبيك  G010 2 7 53751 علم المصطلح  فرس   321

 زغلول  أحمد عبدالرحيم واحمان  عبدالرحيم واحمان  G024 2 6 73459 4والتعبير الشفوي  اإلستماع سبم  361

  فايز الشهري  فايز الشهري  G007 2 6 82835 1ترجمة النصوص اإلنسانية  لمن   366

  خميس الجويني  خميس الجويني  1011 2 13 79663 عر  -اس 1الترجمة الشفوية  سبم  461

 محمد الدعجاني  فيصل القحطاني  فيصل القحطاني  1012 3 33 74487  ثقافةوالاللغة  في قراءات ترج  314

 يزيد المجلي عبد هللا طويرش عبد هللا طويرش 1013 3 35 74486  ثقافةوالاللغة  في قراءات ترج  314

 الزهراني محمد   الهادي خليل  الهادي خليل  1017 3 17 53498 مدخل إلى مناهج البحث العلمي  فرن  416

 الهادي خليل  محمد  الزهراني  محمد  الزهراني  1017 3 16 82780 مناهج البحث العلمي فرن   456

  سليمان العتيبي  سليمان العتيبي  G022 3 19 53413 تطبيقات نحوية عبر    324

  مهند السراء مهند السراء 1062 3 14 79582 قضايا ومشكالت في الترجمة يبن  467

  عبد الحكيم السنان  عبد الحكيم السنان  G010 3 9 53759 1الترجمة من العربية إلى الفارسية  فرس   413
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 هـ 14/5/1442   ثالثاء ال

رمز 

 المقرر 
 الشعبة المقرر 

عدد 

 الطالب 
 2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة الفترة

 1 46 82761 2والثنائية  التتبعية الترجمة ترج  328

Lab 
G074 

  سيد سرور قريب مضوي

Lab 
G073 

 سيد سرور قريب مضوي
 

 1 34 82760 2والثنائية  التتبعية الترجمة ترج  328
Lab 

G068 
 عبد العزيز معيبد  أحمد المنصور أحمد المنصور

 أحمد النادي  أحمد حليس  أحمد حليس  1017 1 22 53503 الترجمة النصوص اإلسالمية فرن   423

  يونس إكناوي   يونس إكناوي   G024 1 4 53350 اس  -عر  2الترجمة الشفوية  سبم  422

 طارق الهدلق  سامي السلمي سامي السلمي 1004 2 44 77942 البحث العلميمهارات  ترج  411

 منصور دوش  هاللآل  عبدهللا    هاللآل  عبدهللا   G023 2 12 71432 2التعبير الكتابي  فرن  255

 محمد طجو  احمد التريمي احمد التريمي 1017 2 18 74680 4التعبير الكتابي  فرن   355

 عبد الحميد فته  حمد الطريف   حمد الطريف   1017 2 17 82786 الترجمة االعالمية والسياسية  فرن   457

  مهند السراء مهند السراء 1062 2 15 74613 مقدمة في علم اللسانيات  يبن  365

 طارق الهدلق  علي الربعي علي الربعي 1069 3 23 82759 الترجمة العلمية والتقنية ترج  327

  عبد السالم يخلف  عبد السالم يخلف  1068 3 13 82758 الترجمة العلمية والتقنية ترج  327

 3 27 53514 القانونية النصوص ترجمة ترج  471
Lab 

G068 
 عبد العزيز معيبد  أحمد المنصور أحمد المنصور
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 محمد شريف  هيثم بكري  هيثم بكري  1077 3 40 72866 القانونية النصوص ترجمة ترج  471

 
  



 
 جامعة الملك سعود                                                    

   ةكلية اللغات والترجم           

 ظ 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 15/5/1442  ربعاءاأل
 

رمز 

 المقرر 
 الشعبة المقرر 

عدد 

 الطالب 
 2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة الفترة

 محمد الجيالني سعد الضويان  الضويان سعد  1003 1 26 53741 2والكتابة  القراءة نجم  180

 محمد الدعجاني  سلمان المهنا سلمان المهنا 1014 1 35 71082  2الكتابة  ترج  211

  سمير دوكاني  سمير دوكاني  1070 1 22 71081  2الكتابة  ترج  211

  راشد التميمي راشد التميمي 1068 1 11 72956  2الكتابة  ترج  211

 محمد دولت منصور دوش منصور دوش G004 1 16 53506 2مهارات اللغة الفرنسية  فرن   102

 محمد الجيالني الرشيد عبد القادر  الرشيد عبد القادر  1077 2 39 77943 تحليل الخطاب ترج   412

 يزيد المجلي ماجد الحربي  ماجد الحربي  1012 2 30 82754 تحليل الخطاب ترج   412

  حمد الشلوي  حمد الشلوي  1071 2 7 82808 4والكتابة  القراءة نجم  220

  بندر ال حمدان  بندر ال حمدان  1072 2 12 56939 4والكتابة  القراءة نجم  220

  الحسين المهديه  الحسين المهديه  G004 2 4 46985 1مهارات اللغة الفرنسية  فرن   101

 محمد دولت منصور دوش منصور دوش G004 2 7 64898 1مهارات اللغة الفرنسية  فرن   101

 سعد القحطاني احمد التريمي احمد التريمي 1004 2 18 74681 4االستيعاب الكتابي  فرن  356 

 سلمان المهنا سامي السلمي سامي السلمي 1069 3 22 82769 التحرير والتنقيح  ترج   413
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 إبراهيم العايد عبد هللا األسمري عبد هللا األسمري 1013 3 33 82768 التحرير والتنقيح  ترج   413
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 هـ 16/5/1442  خميسال
 

رمز 

 المقرر 
 الشعبة المقرر 

عدد 

 الطالب 
 2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة الفترة

  محمد الجيالني الجيالنيمحمد  1064 1 9 47057 1والحديث  االستماع نجم  170

  ثامر الشمري ثامر الشمري 1069 2 20 53744 2والحديث  االستماع نجم  190

 2 63 53512 3مهارات اللغة الفرنسية  فرن   103
1012 

1013 

 عبد هللا ال هالل  منصور دوش منصور دوش

  الدعجاني محمد  محمد الدعجاني  1070 3 22 73675 3والحديث  االستماع نجم  210

  ثامر الشمري ثامر الشمري 1068 3 9 82983 3والحديث  االستماع نجم  210

 الصادق عثمان منصور دوش منصور دوش G004 3 9 53530 4مهارات اللغة الفرنسية  فرن   104

 محمد  الزهراني  الهادي خليل  الهادي خليل  1003 3 9 53491 مدخل إلى تحليل الخطاب  فرن   323

 

 

 

 


