
 هـ4214للعام اجلامعيثاين ال املقررات احلرة اخلاصة بطالبات لكية العلوم للفصل ادلرايس 

 

 

 

 الرمق املرجعي القاعةرمق  رمز الشعبة اليوم الوقت رمز املقرر امس املقرر م

 112مبىن  4M1 حدالا 1030-08:00 ت111غذت مبتدئ التغذية 1

 3.209القاعة 

24431 

 25/5/2021 الثالاثء 13:00-11:00 الاختبار الهنايئ

 121مبىن  7M1 يساخل  1530-13:00 ت111غذت مبتدئ التغذية 2

 1.419القاعة 

26754 

 25/5/2021 الثالاثء 13:00-11:00 الاختبار الهنايئ

 التغذية و الصحة 3

 
 112مبىن  6M1 الاحد 1140-10:00 212غذت

 القاعة 

26755 

 27/4/2021 الثالاثء 11:00-09:00 الاختبار الهنايئ

 التغذية و الصحة 4

 
 121مبىن  6M2 الثننيا 1440-13:00 212غذت

 0.512القاعة 

26756 

 27/4/2021 الثالاثء 11:00-09:00 الاختبار الهنايئ

 وطرق المناهج إلى مدخل 5
 التدريس

 121مبىن  7M2 الاربعاء 1530-1300 ت101هنج

 0.502القاعة 

26759 

 23/5/2021 الاحد 13:00-11:00 الاختبار الهنايئ



 هـ4214للعام اجلامعيثاين ال املقررات احلرة اخلاصة بطالبات لكية العلوم للفصل ادلرايس 

 

 الرمق املرجعي القاعةرمق  رمز الشعبة اليوم الوقت رمز املقرر امس املقرر م

1 

 مقدمه يف الرتبية الابتدائية

 
 م271ترب

10:30-8:00 

 
 7G1 االثنني

 112مبىن 

 1.221القاعة 
26790 

 م  2021-  4-27 الثالاثء  15:45 -13:45 الاختبار الهنايئ

2 
 ت272ترب تربية الطفل يف االإسالم

11:50-11:00 

14:40-13:00 
 6G1 االثنني

 121مبىن 

 0.419القاعة 
26777 

 م  2021-  4-27 الثالاثء  15:45 -13:45 الاختبار الهنايئ

3 
 6G2  الاربعاء 9:00 - 11:30 ت101هنج مدخل اىل املناجه وطرق التدريس

 121مبىن 

 1.401القاعة 
26776 

 م  2021-  5-23 الاحد 13:00-11:00 الاختبار الهنايئ

4 
 8:00-10:30 ت101هنج مدخل اىل املناجه وطرق التدريس

 
 7G2 اخليس

 121مبىن 

 1.200القاعة 
26783 

 م  2021-  5-23 الاحد 13:00-11:00 الاختبار الهنايئ

5 
 م401هنج اخالقيات همنة التدريس

11:40-10:00 

 
 8G1 االثنني

 121مبىن 

 0.502القاعة 
26791 

 م  2021-  4-29 اخليس  11:00 -9:00 الهنايئالاختبار 

6 
 م401هنج اخالقيات همنة التدريس

14:40-13:00 

 
 8G2 اخليس

 121مبىن 

 0.419القاعة 
26794 

 م  2021-  4-29 اخليس  11:00 -9:00 الاختبار الهنايئ



 هـ4214للعام اجلامعيثاين ال املقررات احلرة اخلاصة بطالبات لكية العلوم للفصل ادلرايس 

 

 

 

 الرمق املرجعي القاعةرمق  رمز الشعبة اليوم الوقت رمز املقرر امس املقرر م

1 
 4H1 االثنين 10.30-08.00 ت272ترب تربية الطفل في اإلسالم

 121مبنى
 1.702القاعة 

26747 

 م2021-4-27 الثالثاء 15.45-13.45 االختبار النهائي

2 
 DO1 الثالثاء 10.30-08.00 ت272ترب تربية الطفل في اإلسالم

 121مبنى
 1.200القاعة 

26751 

 م2021-4-27 الثالثاء 15.45-13.45 االختبار النهائي

3 
 DO2 األحد 15.30-13.00 ت111غذت مبادئ التغذية

 121مبنى
 0.415القاعة 

26739 

 م2021-5-25 الثالثاء 13.00-11.00 االختبار النهائي

4 
 5H2 األحد 09.40-08.00 ت212غذت والصحة التغذية

 121مبنى
 1.419القاعة 

24451 

 م2021-4-27 الثالثاء 11.00-09.00 االختبار النهائي

5 
 5H3 االثنين 11.40-10.00 ت212غذت والصحة التغذية

 121مبنى
 0.411القاعة 

26750 

 م2021-4-27 الثالثاء 11.00-09.00 االختبار النهائي

6 
 5H1 األحد 14.40-13.00 م401نهج أخالقيات مهنة التدريس

 121مبنى
 0.411القاعة 

26737 

 م2021-4-29 الخميس 11.00-09.00 االختبار النهائي



 هـ4214للعام اجلامعيثاين ال املقررات احلرة اخلاصة بطالبات لكية العلوم للفصل ادلرايس 

 

 الرمق املرجعي القاعةرمق  رمز الشعبة اليوم الوقت رمز املقرر امس املقرر م

 4y1 0.209 26729 الثالثاء 9:40-8:00 ت212غذت الصحة و التغذية 1

 27/04/2021 الثالثاء 11:00-9:00 االختبار النهائي

 4y2 0.502 26730 االثنين 14:40-13:00 ت230ترخ تاريخ السيرة النبوية  2

 23/5/2021 االحد 13:00-11:00 االختبار النهائي

 5y2 3.401 24433 االحد 10:30-8:00 ت111غذت  مبادئ التغذية  3

 25/05/2021 الثالثاء 13:00-11:00 االختبار النهائي

 م271ترب مقدمة في التربية االبتدائية 4
11:00-11:50 
13:00-14:40 

 5y1 0.510 26741 االثنين

 27/04/2021 الثالثاء 15:45-13:45 النهائياالختبار 

5 

 
 6y1 1.702 24429 الثالثاء 10:30-8:00 م271ترب مقدمة في التربية االبتدائية

 27/04/2021 الثالثاء 15:45-13:45 االختبار النهائي

 


