
هـ9331-هـ 9341لصٌدلة للفصل الدراسً االول اكلٌة جدول االختبارات النهائٌة لمقررات   

 التارٌخ
المقرر 
 ورمزه

 المستوى الشعبة
عدد 

 الطالبات
 المراقبات القاعة الوقت

 االحد
 هـ2/3/9331

 Phmd 67 9-4 S33سابع  41119 صكل 393
 امل السبٌتً  -لٌنا عاشور-د/ نورة الخضٌر 

 العبودنوف 

 االثنٌن
 هـ4/3/9331

 S05 4-9 21 خامس 29549 صٌد 494
سارة الراجح -د/ فلوة القحطانً  -د/فضٌلة العنزي  

 S06 4-9 43 سابع 24851 صكل 397
لبنى المزٌن –نهلة العقٌل   

 االربعاء
 هـ5/3/9331

 كمص299
41141 
52692 

 Phmd 912 9-4 F01-F02ثالث 

منال الجندي -حنان الشبل   -مشاعل العنزي  -هالة المطٌري -د/ ابتهال العبدهللا   
اٌمان السعٌد -هناء التوٌجري   

 

سامٌة الحبردي -لمٌاء البكر  -العتود الطالل  -د/ العنود المرشدي  -د/لبنى العشري Phmd 67 9-4 S33سابع  41118 صٌد 396  

بسمة كنتاب –نورة قلعجً  Phmd 59 1-99 S05تاسع  43114 صكل 343  

 S95 99-1 41 تاسع 25761 صٌد 343
سارة الراجح  -العنود المرشدي  -بشرى القضٌب    

 
 الخمٌس

 هـ7/3/9331
 

 دوى495
21996 
52825 

 Phmd 11 9-4 S05-S95خامس 
 عبٌر العبٌداء -لمى فرعون     -  د/امٌرة بدر  - د/نورة البكٌري  - د/نوف الرشٌد 

 هناء الحربً -  الدامري نوف  -  هند العتٌبً 

 S04 4-9 98 خامس 29376 دوى 494

 حنٌن المزروع - د/ امٌرة بدر  - د/ نورة البكٌري -د/نوف الرشٌد 

 
 صٌد 395

 
24854 

 
 سابع

 
43 

 
9-4 

 
S06 

العنود الطالل  -امال الساٌح    -دعاء الشورى   



 المستوى الشعبة المقرر التارٌخ
عدد 

 الطالبات
 المراقبات القاعة الوقت

 
 االحد
 

 هـ1/3/9331

 عقر499
21999-
52821 

 Phmd 11 1-99 F01+F02   خامس 
           بسمةالعنزي    - د/ شذى المعصرانى  - د/ابتسام الشدي -د/ حنان الٌوسف 

 نجالء الزٌد - ربا الصباغ  - الحزٌمًغادة 

 Phmd 66 9-4 S33 سابع    41113 صٌد 397
 لمٌاء البكر  -  سارة الراجح  -  د/ فلوة القحطانً  - العنزيد/ فضٌلة 

 سامٌة الحبردي

 سجى المزروع – نهلة العقٌل  –  د/ سٌناء العقٌل  Phmd 59 9-4 S95 تاسع    44111 صكل349

 S05 4-9 45 سابع 24839 دوى 391
 الدامرينوف   -  د/ هتون العمر -  د/ نورة البكٌري -  د/ نجالء العرابً

 العتٌبًهند 

 لمٌاء البكر -   دعاء الشورى -   اٌمان الفقٌه S05 99-1 41 تاسع 25766 صٌد 342

االثنٌن 
 هـ91/3/9331

 S04 4-9 97 خامس 29539 كمص499
 هناء التوٌجري  - د/ مها المطٌري

 
 الثالثاء
 
 

 هـ9331/ 99/3

 Phmd 11 1-99 F01+F02 ثالث   53176 شرح 292
         هند العتٌبً  - عبٌرالعنزي -نوف الدامري   -هناء الحربً  -د/ جمٌلة مدنً 

 االءالعنٌت -  العبٌداءعبٌر 

 صكل 492
21992-
52849 

 Phmd 88 1-99 G32+G33 خامس 
 

 لبنى المزٌن –نوف العبود  -نورة قلعجً    -صالحه جوخب
 

 مرام التمٌمً - غاده الخمٌس - د/ شذى المعصرانى- د/ ارٌج الطوٌل  Phmd 66 1-99 S33 سابع   41112 عقر 395

 نوف المشعل –  د/ هدٌل القفٌدي Phmd 59 9-4 S05 تاسع    43113 صكل 345

 امل السبٌتً –  د/ نوف العوده  S05 99-1 43 سابع 24856 صكل 395

 سارة الراجح  - دعاء الشورى  -بسمة الدوسري   S95 4-9 31 تاسع 25765 صٌد 344

االربعاء 
 هـ92/3/9331

 S95 4-9 97 خامس 29599 كمص494
 حنٌن مارنقا  -د/ مها المطٌري -د/ فاطمة العمري 

 
 
 

الخمٌس 
 هـ94/3/9331

 صٌد291
27633-
52894 

 Phmd 16 1-99 F01+F02 ثالث  
 ةلمٌاء البكر  -سارة الراجح   -العنود الطالل   -لبنى العشري   -امال الساٌح 

 سامٌة الحبردي

 صكل 494
21995-
52844 

 Phmd 81 9-4 F01+F02 خامس 
 لبنى المزٌن –نوف السالم     -نوف المشعل   -    د/ نوره الخضٌر

 نوف السالم  -  نهلة العقٌل   –   د/ غادة باوزٌر  Phmd 67 1-99 S33 سابع   21111 صكل 394

 سعٌدانالجمٌله  –    د/لبنى الجفالً Phmd 59 9-4 S05 تاسع    43117 صكل 347

 هٌفاءالظاهري -اٌمان التركً        -د/ابتسام الشدي     د/ارٌج الطوٌل   S05 99-1 43 سابع 24834 عقر 394

 نوف العبود –      امل السبٌتً  S95 4-9 31 تاسع 25763 صكل 348



 

 ابتهال –تهانً 

 المستوى الشعبة المقرر التارٌخ
عدد 

 الطالبات
 المراقبات القاعة الوقت

 
 
 االحد

 هـ97/3/9331

 Phmd 11 1-99 F01+F02 ثالث  29355 دوى 295
 عبٌرالعبٌداء-هناء الحربً -لمى الخضر  -عبٌرالعنزي -د/ منان الحقبانً

 نوف الدامري

 كمص492
21993-
52841 

 Phmd 81 9-4 F01+F02 خامس 
 منال الجندي  -شروق الطوٌل  -هالة المطٌري   - مشاعل العنزي  - د/ هدى السالم  

 هناء التوٌجري -  حنٌن مارنقا   

 Phmd 67 1-99 S33 سابع  41117 دوى 396
 لمى فرعون -حنٌن المزروع   - د/لٌلى الخراشً -د/قمراء القخطانً  

 مروة السمهري

 العنود الطالل   - بشرى القضٌب     - بسمة  الدوسري  S04 4-9 97 خامس 29315 صٌد 492

 لمٌاء البكر   -    لبنى العشري    -  بسمة الدوسري  S05 99-1 43 سابع 24831 صٌد 393

 S05 4-9 32 تاسع 26771 كمص326
          فاطمة البلوي  - د/ علٌاء المؤمن    -   د/ هٌا الجوهر     -د/ هدٌر شلبً 

 حنان الشبل -  اٌمان السعٌد

االثنٌن 
 هـ96/3/9331

 Phmd 59 1-99 S05 تاسع  27931 صكل 341
 نهله العقٌل –   د/ نوف العوده 

 
الثالثاء 

 هـ98/3/9331

 دوى 294
29359-
41134 

 Phmd 11 1-99 F01+F02 ثالث 
 عبٌر العبٌداء  - هٌا الراجح  - د/ هالة ابوالفتوح  -  د/لٌلى فضه

 لمى فرعون    - العنٌت  االء   -  لمى الخضر     - عبٌر العنزي

 صٌد 499
21911-
52897 

 Phmd 11 1-99 G32+G33 خامس 
 سارة الراجح - لمٌاء البكر  -العنود الطالل   -فقٌه  اٌمان  - العنود المرشدي

 سامٌة الحبردي
 امتنان الحربً –  د/ لٌنا عاشور  S04 4-9 97 خامس 29528 صكل 499

 S05 4-9 31 تاسع 25769 كمص 327
تبٌان   -فاطمة البلوي  -هالة المطٌري -  د/ علٌاء المؤمن   -د/ سارة الرشود 

 مرغنً

االربعاء 
 هـ91/3/9331

 Phmd 66 1-99 S33 سابع  21116 صكل 399
 نوف السالم –   نهله العقٌل  –    د/ نهى العلوال

 نوف العبود –  نوف المشعل  Phmd 59 9-4 S95 تاسع  45971 صكل 318

 S05 99-1 43 سابع 24841 دوى 398
 هٌا الراجح -هناء الحربً   -د/ قمراء القحطانً  -د/ لٌلى الخراشً  - د/ٌلدز بسٌونً

 هٌا الراجح -هناء الحربً 


