
 بمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز في كلية اللغة العربية قائمة أسماء الطالبات المستحقات الختبار التعارض

 0441الثاني من العام الجامعي  الفصل 

 

المقرر الذي ستختبره في اختبار  اسم الطالبة م
 التعارض

 1م111التوحيد عقد  ساره بنت دمحم بن عبدالرحمن الجريد 1

 4م 251النحو نحو  نوره بنت عبدالرحمن بن دمحم العيشان 2

 2م 212فقه اللغة نحو  تماني بنت بندر بن دمحم الشيباني العتيبي 1

 4م 254فقه العبادات فقه  افنان بنت حسين بن دمحم الكثيري 4

 2م 122النحو نحو  منال بنت عبد هللا بن ناصر الصقير 5

 5م 122البالغة بلغ  تهاني بنت سعد بن فيصل المغيري العتيبي 2

 2م 121تاريخ األدب أدب  خربوش السويدي السبيعيهياء بنت ناصر بن  7

 1م 211العروض والقافية نحو  امجاد بنت سيف بن ناصر ال قنفذ القحطاني 8

 2م 122تاريخ األدب أدب  ابتهال بنت حمد بن عبدالكريم الخطاف 9

 2م 121تاريخ األدب أدب  نوره بنت راشد بن بنيان العمري الحربي 11

 4م 251النحو التطبيقي نحو  رزان بنت دمحم بن هيف بن قرين 11

12 

 اشواق بنت تركي ماضي السويدي السبيعي

 2م 121تاريخ األدب أدب 

 1م 215فقه اللغة نحو 

 1م 211فقه العبادات فقه 

 1م 221تاريخ األدب أدب  اثير بنت عبدهللا بن سعود البيشي 12

 8م 414سنة  العنود بنت مشيجع بن عايض المطيري 14

15 

 نوره بنت مناحي بن  هايف السبيعي

 1م 142التحرير األدبي أدب 

 4م 215الحديث سنة 

 2م 121تاريخ األدب أدب  انوار بنت خالد بن دمحم لشلهوب 12

 4م 251النحو التطبيقي نحو  عبير بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن السكيرين 17

18 

 وداد بنت خلف بن سعد الدغفلي البقمي

 5م 229الصرف نحو 

 4م 215الحديث سنة 

 8م 451ترب 

 4م 215الحديث سنة 

 4م 251النصوص أدب  ريم بنت يحيى بن دمحم هزازي 19

21 

 الهنوف بنت مطيران بن مرشود الشاطري المطيري

 2م 151البالغة بلغ 

 2م 151اإلدارة العامة دار 

 5م 229الصرف نحو  رانيه بنت عبدهللا بن دمحم الشميمري 21

 8م 414سنة  هيلة بنت خالد بن ابراهيم الصانع 22

 2م 122النحو التطبيقي نحو  نوره بنت ثواب بن الحميدي المجمعي السبيعي 21

 2م 151اإلدارة العامة دار  نجود بنت دمحم بن مدلول العتيبي 24

 1م 211فقه العبادات فقه  ساره بنت علي بن ناصر جلي 25

 1م 121البالغة بلغ  ساره بنت ابراهيم بن عبدالرحمن ال جريد 22

 4م 111الصرف نحو  مها بنت خالد بن عبدالكريم الغريميل 27

 2م 121تاريخ األدب أدب  أميره بنت حسن بن حمد الحوشان 28

 2م 122النحو نحو  امالك بنت سعود بن بسيس الشيباني العتيبي 29

 4م 251النصوص أدب  بشايربنت باتع بن حميد العمري الحربي 11

 1م 121البالغة بلغ  منال بنت صفيان بن مطلق العصيمي 11

 1م 211فقه العبادات فقه  منال بنت صفيان بن مطلق العصيمي 12

 4م 254فقه العبادات فقه  ريم بنت عبدهللا بن صالح اليحياء 11

 4م 254فقه العبادات فقه  نوره بنت مسفر بن عبدهللا ال رشيد اليامي 14

 1م 221تاريخ األدب أدب  سمر بنت عبدهللا بن خفير ال سفر القرني 15



 1م 112تاريخ المملكة ترخ  تهاني بنت عايد بن علي السبيعي العنزي 12

 2م 212فقه اللغة نحو  ريم بنت عبدالعزيز بن عبدهللا المانع 17

 4م 111الصرف نحو  ساره بنت نايف بن حزام المسعري الدوسري 18

 1م 121البالغة بلغ  منيره بنت مساعد بن خميس بن عنبر 19

 7م 411منهج األدب اإلسالمي، بلغ  النجدي هاجربنت أشرف دمحم 41

 

 

 :تنبيهات

لقسم وتسجيل اسمك، علًما مراجعة إشراف افي حال استحقاقك الختبار التعارض وعدم وجود اسمك؛ فيجب عليك  -1 

 .بأنه انعقاد اختبارين في فترتين مختلفتين ال يُعد تعارَضا

، في تمام الساعة التاسعة صباًحا، وسيُعلن عن جدول االختبار  9/8/1441سيعقد اختبار التعارض يوم األحد الموافق  -2

 خالل هذا األسبوع


