القسم /االتصال وتقنية اإلعالم

كلية اآلداب

جدول اختبار الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1443هـ ( -خطة جديدة  +مط ّورة)
الفترة الثانية من  11:30إلى 1:30

الفترة األولى من  8:30إلى 10:30
المستوى السابع

اليوم  /التاريخ

المستوى األول  +الثاني

المستوى الخامس

يبدأ االختبار الساعة 8:30

مناهج البحث العلمي وبحوث
االتصال
نصوص إعالمية باللغة
االنجليزية

المستوى الثالث

مسار الصحافة والنشر
االلكتروني

مسار العالقات العامة

مسار اإلذاعة والتلفزيون

الخميس  1443/5/19هـ
 2021/12/23م

---

الصحافة المتخصصة

تنظيم المؤتمرات والندوات

التحقيق في اإلذاعة
والتلفزيون

األحد  1443/5/22هـ
 2021/12/26م

قوانين اإلعالم وأخالقياته

---

---

---

مدخل إلى تقنية المعلومات-النحو التطبيقي ()1

االثنين  1443/5/23هـ
 2021/12/27م

---

التحقيق وفن المقابلة
الصحفية

العالقات العامة في
المؤسسات العامة والخاصة

إدارة مؤسسات اإلذاعة
والتلفزيون

اللغة اإلنجليزية (قراءة)

----

الثالثاء  1443/5/24هـ
 2021/12/28م

اإلعالم واالتصال في
المملكة العربية السعودية

---

---

---

----

الرأي العام والدعاية

األربعاء  1443/5/25هـ
 2021/12/29م

---

المقال الصحفي

العالقات العامة واإلعالن
الدولي

التصوير التلفزيوني

مبادئ اإلحصاء

---

الخميس  1443/5/26هـ
 2021/12/30م

مبادئ الكتابة اإلعالمية

---

تصميم وانتاج المواد
اإلعالمية

---

اللغة اإلنجليزية العامة

اإلعالم الجديد والوسائط
المتعددة

األحد  1443/5/29هـ
 2022/1/2م

مبادئ االتصال

التصميم واإلخراج
الصحفي

العالقات العامة وإدارة
األزمات

الدراما والنقد في اإلذاعة
والتلفزيون

مبادئ اإلدارة

اإلعالم االلكتروني ونظم
المعلومات

االثنين  1443/5/30هـ
 2022/1/3م

----

---

----

البرامج الوثائقية

فقه السيرة

----

الثالثاء  1443/6/1هـ
 2022/1/4م

اإلعالن في وسائل
االتصال

صحافة وكاالت األنباء

االتصال التنظيمي

المونتاج في اإلذاعة
والتلفزيون

اللغة اإلنجليزية (كتابة)

اإلعالم والتنمية

مبادئ علم االجتماع

*يوجد جدول خاص للمقررات العامة.
منسقة وحدة االختبارات المركزية
ا .نوف بنت حمد الصانع

رئيســـــة القسـم

وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية

عميدة كلية اآلداب بالدمام

د .باسمة بنت فهد الغانم

د .جمال بنت مبارك المري

د .مشاعل بنت علي العكلي

القسم /اللغة اإلنجليزية

كلية اآلداب

جدول اختبار الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1443هـ ( -خطة جديدة  +مطورة)
الفترة األولى من  8:30إلى 10:30
اليوم  /التاريخ

الفترة الثانية من  11:30إلى 1:30

المستوى الثالث  +المستوى الرابع

المستوى السابع  +المستوى الثامن

المستوى األول  +المستوى الثاني

المستوى الخامس  +المستوى السادس

الخميس  1443/5/19هـ
 2021/12/23م

القراءة

النقد األدبي

مبادئ علم االجتماع
يبدأ االختبار الساعة 8:30

----

األحد  1443/5/22هـ
 2021/12/26م

مقدمة للغويات

علم اللغة االجتماعي

مدخل إلى تقنية المعلومات-النحو التطبيقي ()1

نظرية الترجمة

االثنين  1443/5/23هـ
 2021/12/27م

----

أدب األطفال

اللغة اإلنجليزية (قراءة)

----

الثالثاء  1443/5/24هـ
 2021/12/28م

انشاء ()1

----

----

الصوتيات

األربعاء  1443/5/25هـ
 2021/12/29م

----

الترجمة اإلبداعية

مبادئ اإلحصاء

المقال

الخميس  1443/5/26هـ
 2021/12/30م

تراكيب نحوية

األدب المسرحي الحديث

اللغة اإلنجليزية العامة

نشأة الرواية

األحد  1443/5/29هـ
 2022/1/2م

----

علم اللغة النفسي

مبادئ اإلدارة

الفكر والثقافة اإلنجليزية

االثنين  1443/5/30هـ
 2022/1/3م

أنظمة وتراكيب نحوية
القواعد واألنظمة النحوية

اللغة والتقنية
اللغة اإلنجليزية وتكنلوجيا المعلومات

فقه السيرة

----

الثالثاء  1443/6/1هـ
 2022/1/4م

----

مناهج البحث

اللغة اإلنجليزية (كتابة)

األدب في القرن السابع عشر

**يوجد جدول خاص للمقررات العامة.
منسقة وحدة االختبارات المركزية
ا .نوف بنت حمد الصانع

رئيســـــة القسـم
د .ليلى بنت حمد القحطاني

وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية
د .جمال بنت مبارك المري

عميدة كلية اآلداب بالدمام
د .مشاعل بنت علي العكلي

القسم /اللغة العربية وآدابها
كلية اآلداب

مطورة)
جدول اختبار الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1443هـ ( -خطة جديدة +
ّ
اليوم  /التاريخ

الفترة األولى من  8:30إلى 10:30

الفترة الثانية من  11:30إلى 1:30

المستوى الثالث  +المستوى الرابع

المستوى السابع  +المستوى الثامن

المستوى األول  +المستوى الثاني

المستوى الخامس  +المستوى السادس

الخميس  1443/5/19هـ
 2021/12/23م

النحو ()1

النحو ()5

مبادئ علم االجتماع
يبدأ االختبار الساعة 8:30

النحو ()3

األحد  1443/5/22هـ
 2021/12/26م

فقه اللغة

مناهج تحليل النص الشعري

مدخل إلى تقنية المعلومات-النحو التطبيقي ()1

علم المعاجم والداللة-المعجمية

االثنين  1443/5/23هـ
 2021/12/27م

علما العروض والقافية
العروض والقافية

اللغة اإلنجليزية (قراءة)

النقد العربي القديم-الصرف ()3

الثالثاء  1443/5/24هـ
 2021/12/28م

التفكير البالغي
التفكير البالغي عند العرب (م)6

----

التحرير الكتابي

األربعاء  1443/5/25هـ
 2021/12/29م

علم البيان

مبادئ اإلحصاء

الصرف ()2
تصريف األسماء

الخميس  1443/5/26هـ
 2021/12/30م

األدب الجاهلي

اللغة اإلنجليزية العامة

علم المعاني

األحد  1443/5/29هـ
 2022/1/2م

الصرف ()1
الصرف ( )1تصريف األفعال

االثنين  1443/5/30هـ
 2022/1/3م

األدب في صدر اإلسالم

الثالثاء  1443/6/1هـ
 2022/1/4م

النحو ()2

األدب العربي الحديثالشعر العربي الحديث (م)6النثر العربي الحديثنصوص أدبية ()2علم اللغة التطبيقياللسانيات (م)6قراءة في كتب األدب والبالغةقراءة في كتب النحو واللغةالتدقيق اللغوي
التفكير النحوي عند العرب
النقد األدبي الحديثالنقد العربي الحديث (م)6البالغة القرآنية (م)6مناهج تحليل النص السردياألدب في عصر الدول المتتابعةالبالغة النبوية-تحليل الخطاب

مبادئ اإلدارة
فقه السيرة
اللغة اإلنجليزية (كتابة)

النحو ()4نصوص أدبية ()1األدب العباسيالشعر العباسيالنثر العباسيموسيقى الشعر

**يوجد جدول خاص للمقررات العامة.

منسقة وحدة االختبارات المركزية
أ .نوف بنت حمد الصانع

رئيســـــة القسـم
د .وضحى بنت مسفر القحطاني

وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية
د .جمال بنت مبارك المري

عميدة كلية اآلداب بالدمام
د .مشاعل بنت علي العكلي

كلية آلاداب

جذول اخخببر انفصم انذراسٍ األول نهعبو انجبيعٍ  4113هـ
قسى انًكخببث وانًعهىيبث (انخطت انًطىرة)

انًسخىي انثبنث  +انرابع

انًسخىي انسببع

انفخرة انثبَُت
يٍ  44338إنً 4338
انًسخىي انخبيس

انخًُس  4113/5/49هـ
 3834/43/33و

انًذخم إنً دراسبث انًعهىيبث
وانًكخببث

األحذ  4113/5/33هـ
 3834/43/32و

حُظُى انًعهىيبث ()4

إدارة انًعرفت
حصًُى وإدارة قىاعذ انبُبَبث
يهبراث انبحث انعهًٍ فٍ
يجبل انًكخببث وانًعهىيبث

انخحهُم انًىضىعٍ وانخكشُف
واالسخخالص
انًُخبداحب (يب وراء انبُبَبث)
-انفهرست اِنُت (و)1

االثٍُُ  4113/5/33هـ
 3834/43/32و

---

---

---

انثالثبء  4113/5/31هـ
 3834/43/30و

َصىص يخخصصت ببنهغت
اإلَجهُزَت ()4

انُظى اِنُت انًخكبيهت فٍ
انًكخببث

-خذيبث انًعهىيبث

األربعبء  4113/5/35هـ
 3834/43/39و

---

---

---

انخًُس  4113/5/32هـ
 3834/43/38و

يجخًع انًعهىيبث

حشرَعبث ويعبَُر انًكخببث

يراكز يصبدر انخعهى

األحذ  4113/5/39هـ
 3833/4/3و

يصبدر انًعهىيبث

حطبُقبث انحىسبت انسحببُت فٍ
انًكخببث

األرشفت االنكخروَُت

االثٍُُ  4113/5/38هـ
 3833/4/3و

ححهُم وحصًُى َظى انًعهىيبث

خذيبث انًعهىيبث نهفئبث
انخبصت

---

انثالثبء  4113/2/4هـ
 3833/4/1و

---

---

حًُُت انًجًىعبث

انُىو  /انخبرَخ

انفخرة األونً يٍ  0338إنً 48338

**َىجذ جذول خبص نهًقرراث انعبيت.
يُسقت وحذة االخخببراث انًركزَت
اَ .ىف بُج حًذ انصبَع

رئُست انقسى
د .سبيُت بُج يسفر انهبجرٌ

وكُهت انكهُت نهشؤوٌ األكبدًَُت
د .جًال بُج يببرك انًرٌ

عًُذة انكهُت
د .يشبعم بُج عهٍ انعكهٍ

القسم/المكتبات والمعلومات
كلية آلاداب

خذول اخخبار انفصم انذراصي األول نهؼاو انذراصي 4113هـ
انفخرة األونً ين  0338إنً 48338
انيىو  /انخاريخ

انًضخىي انثانث  +انًضخىي انرابغ

انًضخىي انضابغ  +انًضخىي انثاين

انخًيش  4113/5/41هـ
 3834/43/33و

يذخم إنً انًؼهىياث وانًكخباث

انبىاباث وإدارة يىاقغ االنخرنج

األحذ  4113/5/33هـ
 3834/43/32و

أصش حنظيى انًؼهىياث

االثنين  4113/5/33هـ
 3834/43/32و

---

اننظى االنيت في انًكخباث ويراكز
يصادر انخؼهى
يصادر انًؼهىياث نألطفال
وانشباب

انفخرة انثانيت ين  44338إنً 4338
انًضخىي األول  +انًضخىي انثاني

يبادئ ػهى االخخًاع
يبذأ االخخبار انضاػت 0338
يذخم إنً حقنيت انًؼهىياث-اننحى انخطبيقي ()4

انًضخىي انخايش  +انًضخىي انضادس

حقنياث انخؼهيى
انفهرصت اآلنيت

انهغت اإلندهيزيت (قراءة)

---

انثالثاء  4113/5/31هـ
 3834/43/30و

---

---

----

يبادئ انخربيت

األربؼاء  4113/5/35هـ
 3834/43/31و

---

حصًيى وإنخاج انىصائط انًخؼذدة

يبادئ اإلحصاء

---

انخًيش  4113/5/32هـ
 3834/43/38و

اصخرخاع انًؼهىياث

---

انهغت اإلندهيزيت انؼايت

يراكز يصادر انخؼهى

األحذ  4113/5/31هـ
 3833/4/3و

يصادر انًؼهىياث

انخاج واصخخذاو انىصائم انخؼهيًيت

يبادئ اإلدارة

خذياث ويصادر انًؼهىياث انًرخؼيت

ححهيم وحصًيى نظى انًؼهىياث

بناء وحطىير انًناهح

فقه انضيرة

---

---

االنخرنج ويرافق انًؼهىياث (و)0

انهغت اإلندهيزيت (كخابت)

---

االثنين  4113/5/38هـ
 3833/4/3و
انثالثاء  4113/2/4هـ
 3833/4/1و

**يىخذ خذول خاص نهًقرراث انؼايت.

منسقة وحدة االختبارات المركزية
ا .نوف بنت حمد الصانع

رئيســـــة القسـم

د .سامية بنت مسفر الهاجري

وكيمة الكمية لمشؤون األكاديمية
د .جمال بنت مبارك المري

عميدة كمية اآلداب بالدمام
د .مشاعل بنت عمي العكمي

كلية اآلداب

جدول اختبار الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  1443هـ  -قسم التاريخ (الخطة المطورة)
الفترة األولى من  8:30إلى 10:30

اليوم  /التاريخ

المستوى الثالث

الفترة الثانية من  11:30إلى 1:30
المستوى الخامس  +السادس

المستوى السابع  +الثامن
مسار التاريخ العام

مسار السياحة واآلثار

مسار التاريخ العام

مسار السياحة واآلثار

الخميس  1443/5/19هـ
 2021/12/23م

تاريخ وحضارات الشرق األدنى
القديم

تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر

أعمال وكاالت السفر والسياحة

تاريخ وحضارة أوروبا في
العصور الوسطى

آثار وفنون الشرق األدنى القديم

األحد  1443/5/22هـ
 2021/12/26م

تاريخ وحضارة اليونان والرومان

تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر

العمارة والفنون اإلسالمية

حركة االستشراق

مصطلحات سياحية باللغة
اإلنجليزية

االثنين  1443/5/23هـ
 2021/12/27م

----

تاريخ العرب الحديث والمعاصر

----

تاريخ األيوبيين والمماليك

األنماط السياحية

الثالثاء  1443/5/24هـ
 2021/12/28م

تاريخ السيرة النبوية

التاريخ البيئي

التنقيب األثري

تاريخ الخليج العربي في
العصر اإلسالمي

----

األربعاء  1443/5/25هـ
 2021/12/29م

----

التاريخ االقتصادي واالجتماعي

----

----

األنثروبولوجيا الطبيعية والثقافية

الخميس  1443/5/26هـ
 2021/12/30م

----

تاريخ المملكة العربية السعودية

إدارة موارد التراث الطبيعي
والثقافي

مناهج البحث التاريخي

آثار ما قبل التاريخ في المملكة

األحد  1443/5/29هـ
 2022/1/2م

تاريخ الجزيرة العربية القديم

تاريخ العالقات والمنظمات
الدولية

مقدمة في علم المتاحف

تاريخ الدولة األموية

-----

االثنين  1443/5/30هـ
 2022/1/3م

----

------

----

مهارات المؤرخ

تاريخ الجزيرة العربية والخليج
العربي في العصر اإلسالمي

الثالثاء  1443/6/1هـ
 2022/1/4م

المدخل إلى علم التاريخ

تاريخ الدولة العباسية 2

مبادئ ترميم وصيانة اآلثار

تاريخ التعليم في الدولة
اإلسالمية

آثار الجزيرة العربية

**يوجد جدول خاص للمقررات العامة.
منسقة وحدة االختبارات المركزية
م .نوف بنت حمد الصانع

رئيســـــة القسـم

وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية

عميدة كلية اآلداب بالدمام

د .بدور بنت محمد العثمان

د .جمال بنت مبارك المري

د .مشاعل بنت علي العكلي

القسم /التاريخ

كلية اآلداب

جدول اختبار الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1443هـ
اليوم  /التاريخ

الفترة الثانية من  11:30إلى 1:30

الفترة األولى من  8:30إلى 10:30
المستوى الثالث  +المستوى الرابع

المستوى السابع  +المستوى الثامن

المستوى األول  +المستوى الثاني

المستوى الخامس  +المستوى السادس

الخميس  1443/5/19هـ
 2021/12/23م

-------

تاريخ أوروبا المعاصر (م)8

مبادئ علم االجتماع
يبدأ االختبار الساعة 8:30

-------

األحد  1443/5/22هـ
 2021/12/26م

-------

-------

مدخل إلى تقنية المعلومات-النحو التطبيقي ()1

-------

االثنين  1443/5/23هـ
 2021/12/27م

-----

-------

اللغة اإلنجليزية (قراءة)

-------

الثالثاء  1443/5/24هـ
 2021/12/28م

الجغرافيا السياسية

تاريخ الدولة العثمانية
المدينة اإلسالمية (م)5

-----

-------

األربعاء  1443/5/25هـ
 2021/12/29م

-------

تاريخ النظم اإلسالمية

مبادئ اإلحصاء

-------

الخميس  1443/5/26هـ
 2021/12/30م

-------

-----

اللغة اإلنجليزية العامة

-------

األحد  1443/5/29هـ
 2022/1/2م

-------

-----

مبادئ اإلدارة

-------

االثنين  1443/5/30هـ
 2022/1/3م

-------

تاريخ األندلس اإلسالمي

فقه السيرة

-------

الثالثاء  1443/6/1هـ
 2022/1/4م

-------

-----

اللغة اإلنجليزية (كتابة)

تاريخ الحروب الصليبية

**يوجد جدول خاص للمقررات العامة.
**موعد اختبار مقرر (المدينة اإلسالمية) لطالبات المستوى الخامس بنفس موعد اختبار مقرر (التاريخ البيئي) في المستوى الثامن – مسار التاريخ العام في جدول الخطة المطورة.
**بقية المقررات تمت معادلتها مع مقررات الخطة المطورة.
منسقة وحدة االختبارات المركزية
ا .نوف بنت حمد الصانع

رئيســـــة القسـم

وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية

عميدة كلية اآلداب بالدمام

د .بدور بنت محمد العثمان

د .جمال بنت مبارك المري

د .مشاعل بنت علي العكلي

كلية اآلداب

جدول اختبار الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  1443هـ
قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية (الخطة المطورة)
الفترة األولى من  8:30إلى 10:30

اليوم  /التاريخ

الفترة الثانية
من  11:30إلى 1:30

المستوى الثالث  +الرابع

المستوى السابع  +الثامن

المستوى الخامس

الخميس  1443/5/19هـ
 2021/12/23م

مبادئ الجغرافيا الطبيعية

موضوعات جغرافية معاصرة

جغرافية النقل واالتصاالت

األحد  1443/5/22هـ
 2021/12/26م

مبادئ المساحة والخرائط

نصوص جغرافية باللغة
االنجليزية ()2

جغرافية الصناعة

االثنين  1443/5/23هـ
 2021/12/27م

الجغرافيا االقليمية

البحث الجغرافي

جغرافية التربة

الثالثاء  1443/5/24هـ
 2021/12/28م

مبادئ الجغرافيا االقتصادية

الجغرافيا السياسية

خرائط التوزيعات

األربعاء  1443/5/25هـ
 2021/12/29م

االستشعار عن بعد ()1

----

----

الخميس  1443/5/26هـ
 2021/12/30م

االساليب الكمية في الجغرافيا ()1

جغرافية التخطيط والتنمية
المستدامة

الجيومورفولوجيا

األحد  1443/5/29هـ
 2022/1/2م

----

جغرافية الموارد المائية
جغرافية المياه (م)5

جغرافية الزراعة
الجغرافية الزراعة (م)8
جغرافية البيئة
الجغرافية البيئية(م)8

االثنين  1443/5/30هـ
 2022/1/3م

نظم المعلومات الجغرافية ()1

----

نظم المعلومات الجغرافية ()3

الثالثاء  1443/6/1هـ
 2022/1/4م

مبادئ الجغرافيا البشرية

الجغرافيا التاريخية

االستشعار عن بعد ()3

**يوجد جدول خاص للمقررات العامة.
منسقة وحدة االختبارات المركزية
ا .نوف بنت حمد الصانع

رئيسة القسم
د .مريم بنت غانم القحطاني

وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية
د .جمال بنت مبارك المري

عميدة الكلية
د .مشاعل بنت علي العكلي

القسم /اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية

كلية اآلداب

جدول اختبار الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1443هـ
الفترة األولى من  8:30إلى 10:30
اليوم  /التاريخ

الفترة الثانية من  11:30إلى 1:30

المستوى الثالث  +المستوى الرابع

المستوى السابع  +المستوى الثامن

المستوى األول  +المستوى الثاني

المستوى الخامس  +المستوى السادس

الخميس  1443/5/19هـ
 2021/12/23م

مبادئ الجغرافيا الطبيعية

موضوعات جغرافية معاصرة

مبادئ علم االجتماع
يبدأ االختبار الساعة 8:30

جغرافية النقل والتجارة

األحد  1443/5/22هـ
 2021/12/26م

مبادئ المساحة والخرائط

نصوص جغرافية باللغة االنجليزية
()2

مدخل إلى تقنية المعلومات-النحو التطبيقي ()1

جغرافية الصناعة والطاقة

االثنين  1443/5/23هـ
 2021/12/27م

جغرافيا العالم

أصول البحث الجغرافي

اللغة اإلنجليزية (قراءة)

----

الثالثاء  1443/5/24هـ
 2021/12/28م

الجغرافيا االقتصادية

الجغرافيا السياسية

----

خرائط التوزيعات البشرية

األربعاء  1443/5/25هـ
 2021/12/29م

----

الجغرافيا االجتماعية

مبادئ اإلحصاء

----

الخميس  1443/5/26هـ
 2021/12/30م

االساليب الكمية في الجغرافيا

----

اللغة اإلنجليزية العامة

----

األحد  1443/5/29هـ
 2022/1/2م

---

جغرافية السكان

مبادئ اإلدارة

جغرافية االخطار الطبيعية

االثنين  1443/5/30هـ
 2022/1/3م

----

----

فقه السيرة

---

الثالثاء  1443/6/1هـ
 2022/1/4م

مبادئ الجغرافيا البشرية

الجغرافيا التاريخية

اللغة اإلنجليزية (كتابة)

مقدمة في نظم المعلومات
الجغرافية

**يوجد جدول خاص للمقررات العامة.
**جغرافية المياه (مستوى خامس  -خطة جديدة) معادلة مع جغرافية الموارد المائية (خطة مطورة) وسيكون اختبارها بنفس التوقيت.
منسقة وحدة االختبارات المركزية
ا .نوف بنت حمد الصانع

رئيســـــة القسـم
د .مريم بنت غانم القحطاني

وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية

د .جمال بنت مبارك المري

عميدة كلية اآلداب بالدمام
د .مشاعل بنت علي العكلي

"ﻠﻴﺔ اﻵداب

ﺟﺪول اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  1443ھـ
ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻄﻮرة(

اﻟﯿﻮم  /اﻟﺘﺎرﯾﺦ

اﻟﻔ ﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻣﻦ  11:30إﻟﻰ 1:30

اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ  8:30إﻟﻰ 10:30
ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺘ ﻮ ى ا ﻟ ﺜ ﺎ ﻟ ﺚ  +ا ﻟﺮ ا ﺑﻊ

ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺘ ﻮ ى ا ﻟ ﺴ ﺎ ﺑﻊ  +ا ﻟ ﺜ ﺎﻣ ﻦ

ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺘ ﻮ ى ا ﻟﺨ ﺎ ﻣ ﺲ

اﻟﺨﻤﯿﺲ  1443/5/19ھـ
 2021/12/23م

ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع

ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﺤﻮث
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻊ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت

اﻷﺣﺪ  1443/5/22ھـ
 2021/12/26م

ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻊ
اﻷﻓﺮاد واﻷﺳﺮ

اﻻﺛﻨﯿﻦ  1443/5/23ھـ
 2021/12/27م

---

اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ

اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

اﻟﺜﻼﺛﺎء  1443/5/24ھـ
 2021/12/28م

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

---

---

اﻷرﺑﻌﺎء  1443/5/25ھـ
 2021/12/29م

---

ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت

اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻷﺳﺮة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

اﻟﺨﻤﯿﺲ  1443/5/26ھـ
 2021/12/30م

اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي

---

اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

اﻷﺣﺪ  1443/5/29ھـ
 2022/1/2م

اﻹﺣﺼﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

---

اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ

اﻻﺛﻨﯿﻦ  1443/5/30ھـ
 2022/1/3م

---

اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل
اﻟﺒﯿﺌﻲ

----

اﻟﺜﻼﺛﺎء  1443/6/1ھـ
 2022/1/4م

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻗﻀﺎﯾﺎ وﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت وﻧﺼﻮص اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ )(2

**ﯾﻮﺟﺪ ﺟﺪول ﺧﺎص ﻟﻠﻤﻘﺮرات اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﻨﺴﻘﺔ وﺣﺪة اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
ا .ﻧﻮف ﺑﻨﺖ ﺣﻤﺪ اﻟﺼﺎﻧﻊ

رﺋﯿﺴﺔ اﻟﻘﺴﻢ
د .ﻣﻲ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ آل ﺻﺎﺣﺐ

وﻛﯿﻠﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ
د .ﺟﻤﻼ ﺑﻨﺖ ﻣﺒﺎرك اﻟﻤﺮي

ﻋﻤﯿﺪة اﻟﻜﻠﯿﺔ
د .ﻣﺸﺎﻋﻞ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻜﻠﻲ

"ﻠﻴﺔ اﻵداب

ﺟﺪول اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  1443ھـ
ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع )اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻄﻮرة(
اﻟﯿﻮم  /اﻟﺘﺎرﯾﺦ

اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ  8:30إﻟﻰ 10:30

اﻟﻔ ﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻣﻦ  11:30إﻟﻰ 1:30
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎﻣﺲ  +اﻟﺴﺎدس

اﻟﻤ ﺴ ﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺘ ﻮ ى ا ﻟ ﺴ ﺎ ﺑﻊ

اﻟﺨﻤﯿﺲ  1443/5/19ھـ
 2021/12/23م

ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع

ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﺤﻮث
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻷﺣﺪ  1443/5/22ھـ
 2021/12/26م

ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻜﺎن

ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻻﻋﻼم

اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ
)(1

اﻻﺛﻨﯿﻦ  1443/5/23ھـ
 2021/12/27م

---

ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺸﺒﺎب

---

اﻟﺜﻼﺛﺎء  1443/5/24ھـ
 2021/12/28م

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

----

----

اﻷرﺑﻌﺎء  1443/5/25ھـ
 2021/12/29م

---

ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

---

اﻟﺨﻤﯿﺲ  1443/5/26ھـ
 2021/12/30م

ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻻﻧﺤﺮاف واﻟﺠﺮﯾﻤﺔ

اﻷﺣﺪ  1443/5/29ھـ
 2022/1/2م

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع إدارة اﻷزﻣﺎت

---

اﻻﺛﻨﯿﻦ  1443/5/30ھـ
 2022/1/3م

---

اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

----

اﻟﺜﻼﺛﺎء  1443/6/1ھـ
 2022/1/4م

ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺒﻲ

اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت وﻧﺼﻮص اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ )(2

**ﯾﻮﺟﺪ ﺟﺪول ﺧﺎص ﻟﻠﻤﻘﺮرات اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﻨﺴﻘﺔ وﺣﺪة اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
ا .ﻧﻮف ﺑﻨﺖ ﺣﻤﺪ اﻟﺼﺎﻧﻊ

رﺋﯿﺴﺔ اﻟﻘﺴﻢ
د .ﻣﻲ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ آل ﺻﺎﺣﺐ

وﻛﯿﻠﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ
د .ﺟﻤﻼ ﺑﻨﺖ ﻣﺒﺎرك اﻟﻤﺮي

ﻋﻤﯿﺪة اﻟﻜﻠﯿﺔ
د .ﻣﺸﺎﻋﻞ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻜﻠﻲ

اﻟﻘ ﺴ ﻢ /ﻋ ﻠﻢ اﻻ ﺟ ﺘﻤ ﺎع و اﻟﺨ ﺪﻣ ﺔ اﻻ ﺟ ﺘﻤ ﺎﻋ ﯿﺔ
"ﻠﻴﺔ اﻵداب

ﺟﺪول اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 1443ھـ
اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ  8:30إﻟﻰ 10:30
اﻟﯿﻮم  /اﻟﺘﺎرﯾﺦ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ  11:30إﻟﻰ 1:30

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ  +اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺑﻊ  +اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻣﻦ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول  +اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎﻣﺲ  +اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎدس

اﻟﺨﻤﯿﺲ  1443/5/19ھـ
 2021/12/23م

----

-----

ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﯾﺒﺪأ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﺎﻋﺔ 8:30

----

اﻷﺣﺪ  1443/5/22ھـ
 2021/12/26م

أﺳﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ)م(5

ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت-اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ )(1

اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ)م(7

اﻻﺛﻨﯿﻦ  1443/5/23ھـ
 2021/12/27م

----

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ

اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ )ﻗﺮاءة(

----

اﻟﺜﻼﺛﺎء  1443/5/24ھـ
 2021/12/28م

----

----

----

ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ

اﻷرﺑﻌﺎء  1443/5/25ھـ
 2021/12/29م

----

ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻤﮭﻨﻲ

ﻣﺒﺎدئ اﻹﺣﺼﺎء

----

اﻟﺨﻤﯿﺲ  1443/5/26ھـ
 2021/12/30م

ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻷﺳﺮة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ-اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي)م(5

اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

-----

اﻷﺣﺪ  1443/5/29ھـ
 2022/1/2م

----

-----

ﻣﺒﺎدئ اﻹدارة

----

اﻻﺛﻨﯿﻦ  1443/5/30ھـ
 2022/1/3م

----

----

ﻓﻘﮫ اﻟﺴﯿﺮة

----

اﻟﺜﻼﺛﺎء  1443/6/1ھـ
 2022/1/4م

----

اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﺸﺒﺎب

اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ )ﻛﺘﺎﺑﺔ(

----

*ﯾﻮﺟﺪ ﺟﺪول ﺧﺎص ﻟﻠﻤﻘﺮرات اﻟﻌﺎﻣﺔ.
**ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرات ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎدﻟﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺮرات اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻄﻮرة
ﻣ"#ﻘﺔ وﺣ)ة اﻻﺧ/.ﺎارت اﻟ87654ﺔ

ا .ﻧMف ﺑ" Pﺣ )4اﻟQﺎﻧﻊ

رﺋ#:ـــــﺔ اﻟﻘ#ـ<

د .ﻣﻲ ﺑ" Pﻋﻠﻲ آل ﺻﺎﺣW

و:6ﻠﺔ اﻟ>ﻠ:ﺔ ﻟﻠ?@ون اﻷ ﻛﺎد:4Eﺔ
د .ﺟ4ﻼ ﺑ" Pﻣ/ﺎرك اﻟ[54

ﻋ):4ة 6ﻠ:ﺔ اﻵداب Iﺎﻟ)ﻣﺎم

د .ﻣ?ﺎﻋﻞ ﺑ" Pﻋﻠﻲ اﻟﻌ^ﻠﻲ

كلية اآلداب

جدول اختبار الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  1443هـ
قسم الدراسات اإلسالمية (الخطة المطورة)

اليوم  /التاريخ

الفترة األولى من  8:30إلى 10:30

الفترة الثانية
من  11:30إلى 1:30
المستوى الخامس  +السادس

المستوى الثالث

المستوى السابع  +الثامن

الخميس  1443/5/19هـ
 2021/12/23م

علوم حديث ()1

أحاديث المعامالت
فقه الفرائض

أصول الفقه ()3

األحد  1443/5/22هـ
 2021/12/26م

أصول الفقه ()1

فقه المعامالت ()2

فقه الصيام والمناسك

االثنين  1443/5/23هـ
 2021/12/27م

المدخل إلى العقيدة

التفسير ()3

أحاديث اإليمان واالعتصام

الثالثاء  1443/5/24هـ
 2021/12/28م

-----

فقه األسرة ()2

التفسير ()1

األربعاء  1443/5/25هـ
 2021/12/29م

علوم القرآن ()1

القضاء والقدر

النبوات

الخميس  1443/5/26هـ
 2021/12/30م

مناهج البحث

أحاديث األحكام والفتن

فقه المعامالت ()1

األحد  1443/5/29هـ
 2022/1/2م

فقه الطهارة

فقه الجنايات والحدود
مسائل اإليمان واألحكام

فقه الجهاد وأهل الذمة

االثنين  1443/5/30هـ
 2022/1/3م

النحو التطبيقي ()1

األديان والفرق

مسائل الوالء واإلمامة

الثالثاء  1443/6/1هـ
 2022/1/4م

-----

أصول التفسير ومناهجه

أحاديث العبادات

**يوجد جدول خاص للمقررات العامة.
منسقة وحدة االختبارات المركزية
ا .نوف بنت حمد الصانع

رئيسة القسم
د .فاطمة بنت محمد الكلثم

وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية
د .جمال بنت مبارك المري

عميدة الكلية
د .مشاعل بنت علي العكلي

القسم /الدراسات اإلسالمية

كلية اآلداب

جدول اختبار الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1443هـ
اليوم  /التاريخ
الخميس  1443/5/19هـ
 2021/12/23م
األحد  1443/5/22هـ
 2021/12/26م
االثنين  1443/5/23هـ
 2021/12/27م
الثالثاء  1443/5/24هـ
 2021/12/28م
األربعاء  1443/5/25هـ
 2021/12/29م
الخميس  1443/5/26هـ
 2021/12/30م
األحد  1443/5/29هـ
 2022/1/2م
االثنين  1443/5/30هـ
 2022/1/3م
الثالثاء  1443/6/1هـ
 2022/1/4م

الفترة األولى من  8:30إلى 10:30

الفترة الثانية من  11:30إلى 1:30

المستوى الثالث  +المستوى الرابع

المستوى السابع  +المستوى الثامن

المستوى األول  +المستوى الثاني

المستوى الخامس  +المستوى السادس

-----

القضايا المعاصرة وفقه النوازل
فقه المواريث ( )1م5

مبادئ علم االجتماع
يبدأ االختبار الساعة 8:30

-----

-----

التحرير اإلداري

مدخل إلى تقنية المعلومات-النحو التطبيقي ()1

-----

-----

التفسير ()3

اللغة اإلنجليزية (قراءة)

-----

تاريخ التشريع

أصول البحث العلمي

----

التفسير ()1

-----

-----

مبادئ اإلحصاء

-----

نحو تطبيقي ()3

الحديث ()3

اللغة اإلنجليزية العامة

-----

فقه العبادات ()1

فقه الجنايات والحدود
العقيدة ( )2م5

مبادئ اإلدارة

-----

-----

األديان والفرق

فقه السيرة

-----

-----

-----

اللغة اإلنجليزية (كتابة)

الحديث ()1

**يوجد جدول خاص للمقررات العامة.
**موعد اختبار مقرر االعجاز في الكتاب والسنة لطالبات المستوى السابع مع جدول المقررات العامة.
** بقية المقررات تمت معادلتها مع مقررات الخطة المطورة.
منسقة وحدة االختبارات المركزية
ا .نوف بنت حمد الصانع

رئيســـــة القسـم
د .فاطمة بنت محمد الكلثم

وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية
د .جمال بنت مبارك المري

عميدة كلية اآلداب بالدمام
د .مشاعل بنت علي العكلي

