
   

                  القسم/ االتصال وتقنیة اإلعالم                                                                                                                   
                                                                                                لية اآلداب       
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 )خطة جدیدة +الخطة المطورة( ھـ  ١٤٤٤جدول االختبار النھائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
 

 
 

 
 
 
 

 الیوم / التاریخ 

 ٣٠:١إلى  ٣٠:١١الفترة الثانیة من  ٣٠:١٠إلى  ٣٠:٨الفترة األولى من 

 المستوى الرابع 
 العاشر المستوى 

 المستوى
مسار الصحافة   المستوى السابع +الثالث  األول + الثاني

 مسار اإلذاعة والتلفزیون  واإلعالن  مسار العالقات العامة االلكتروني  والنشر

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ١٣االثنین 
التصمیم واإلخراج   االسالمي  محاضر العال م  ١١/٢٠٢٢/ ٧

 الصحفي 
دراسة حالة في العالقات  

 العامة واإلعالن 
الدراما والنقد في اإلذاعة  

 ----- ----- والتلفزیون 

 ھـ  ٤/١٤٤٤/ ١٤ثاءالثال
 م  ١١/٢٠٢٢/ ٨

 ٣اللغة اإلنجلیزیة 
تصمیم وإنتاج المواد   -----

 ----- ----- اإلعالمیة 
 الحضارة اإلسالمیة 

 تاریخ الخلیج العربي الحدیث والمعاصر  مدخل الى االعالم

 ھـ  ٤/١٤٤٤/ ١٥األربعاء 
 م  ١١/٢٠٢٢/ ٩

الصحافة   جغرافیة المملكة العربیة السعودیة 
 المتخصصة 

العالقات العامة وإدارة  
 االزمات 

المونتاج في اإلذاعة  
 ----- والتلفزیون 

 االعجاز في الكتاب والسنة

 نظریة المعرفة  االتصاالت واالنترنت 

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ١٩االحد 
 م  ١٣/١١/٢٠٢٢

إدارة المؤسسات اإلذاعة   االتصال التنظیمي  المقال الصحفي  قوانین اإلعالم واخالقیاتھ 
 نصوص إعالمیة باللغة االنجلیزیة  ----- والتلفزیون 

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٠ین االثن
 م  ١٤/١١/٢٠٢٢

 ---- اللغة اإلنجلیزیة )كتابة(  البرامج الوثائقیة  ----- ----- ----

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢١ثاء الثال
 م  ١٥/١١/٢٠٢٢

اإلعالم واالتصال في المملكة  
 العربیة السعودیة 

التحقیق وفن  
 المقابلة الصحفیة 

العالقات العامة واإلعالن  
 الدولي 

التحقیق في اإلذاعة  
 اإلعالم االلكتروني ونظم المعلومات  ----- والتلفزیون 

 ھـ  ٤/١٤٤٤/ ٢٢عاء األرب
 م  ١٦/١١/٢٠٢٢

 ---- اللغة اإلنجلیزیة )قراءة(  ---- ----- ----- ----

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٣س الخمی
 م  ١٧/١١/٢٠٢٢

تحلیل الخطاب   مبادئ االتصال 
 الصحفي 

حمالت العالقات العامة  
 مناھج البحث العلمي وبحوث االتصال  ----- التصویر التلفزیوني  واإلعالن 
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                   لية اآلداب                           
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 )خطة جدیدة +الخطة المطورة(  ھـ   ١٤٤٤جدول االختبار النھائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
 

 الیوم / التاریخ 

 ١:٣٠إلى  ١١:٣٠من الفترة الثانیة  ١٠:٣٠إلى   ٨:٣٠من الفترة األولى 

+السادس  +الخامس الرابعالمستوى   
+الثاني عشر  العاشر +الحادي عشرالمستوى   المستوى 

+الثالث  الثاني+األول   

+التاسع  السابع +الثامنالمستوى   

واآلثار  مسار السیاحة مسار التاریخ العام  واآلثار  مسار السیاحة مسار التاریخ العام    

  ٤/١٤٤٤/  ١٣االثنین 
 ھـ

 م  ١١/٢٠٢٢/ ٧
أعمال وكاالت السفر   -----  االسالمي محاضر العال

 -----  -----  والسیاحة 
تاریخ الجزیرة العربیة  
والخلیج العربي في  

 العصر اإلسالمي 
  ٤/١٤٤٤/ ١٤الثالثاء

 ھـ
 م  ١١/٢٠٢٢/ ٨

 تاریخ العرب الحدیث والمعاصر - ٣اللغة اإلنجلیزیة 
 تاریخ العرب المعاصر 
 تاریخ العرب الحدیث 

 -----  ----- 
 الحضارة اإلسالمیة 

 العربي الحدیث والمعاصرتاریخ الخلیج  مدخل الى االعالم

 ھـ ١٤٤٤/ ٤/ ١٥االربعاء
 م ١١/٢٠٢٢/ ٩

 جغرافیة المملكة العربیة السعودیة 

العمارة والفنون   ----- 
 -----  اإلسالمیة 

 االعجاز في الكتاب والسنة
 نظریة المعرفة 

 االتصاالت واالنترنت 
 تاریخ المغرب واالندلس -
 اإلسالمي   تاریخ المغرب-
 االندلس اإلسالمي تاریخ -

آثار وفنون الشرق  
 األدنى القدیم 

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ١٩االحد 
 -----  مقدمة في علم المتاحف  تاریخ المملكة العربیة السعودیة  تاریخ الجزیرة العربیة القدیم  م  ١٣/١١/٢٠٢٢

تاریخ وحضارة أوربا في العصور  -
 الوسطى 

 تاریخ أوروبا في العصور الوسطى  

 آثار الجزیرة العربیة 
 

  ٤/١٤٤٤/  ٢٠االثنین 
 ھـ

 م  ١٤/١١/٢٠٢٢
تسویق المقاصد   -----  ----- 

 ------  -----  اللغة اإلنجلیزیة )كتابة(  السیاحیة 

  ٤/١٤٤٤/  ٢١الثالثاء 
 ھـ

 م  ١٥/١١/٢٠٢٢

تاریخ وحضارات الشرق األدنى  -
 القدیم 

 األدنى القدیم تاریخ الشرق 

 ( ١٠م)التاریخ البیئي -
 جدید(  ٥م )المدینة اإلسالمیة 

مبادئ ترمیم وصیانة  
یة  حمصطلحات سیا مھارات المؤرخ  -----  اآلثار 

 باللغة اإلنجلیزیة 

  ٤/١٤٤٤/ ٢٢األربعاء 
 ھـ

 م  ١٦/١١/٢٠٢٢
اللغة اإلنجلیزیة   -----  -----  ----- 

قبل التاریخ في  آثار ما  تاریخ الدولة العثمانیة  )قراءة( 
 المملكة 

  ٤/١٤٤٤/  ٢٣الخمیس 
 ھـ

 م  ١٧/١١/٢٠٢٢
 مدخل الى علم التاریخ 

 ٢تاریخ الدولة العباسیة 
تاریخ الدویالت اإلسالمیة  -

 جدید( ٧المستقلة)م 
 -----  تاریخ الدولة األمویة  -----  التنقیب األثري 

 



   القسم/ اللغة اإلنجلیزیة                                                                                                       
 

 لية اآلداب                   

قة           ة م ارات ال ة االخ ـ                                           وح ـــــة الق ة                                          رئ ون األكاد ة لل ل لة ال م                                                                 و ال ة اآلداب  ل ة                                                                          ام  ع
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 )خطة جدیدة +الخطة المطورة(  ھـ  ١٤٤٤جدول االختبار النھائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
 

 
 
 

 الیوم / التاریخ 
 ٣٠:١إلى  ٣٠:١١الفترة الثانیة من  ٣٠:١٠إلى   ٣٠:٨الفترة األولى من  

 +التاسع  السابع +الثامنالمستوى  +الثالث  لثانيا المستوى األول +  +الثاني عشر  +الحادي عشر العاشرالمستوى  +السادس  +الخامس المستوى الرابع

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ١٣االثنین 
 االدب في القرن السابع عشر  -----  -----  االسالمي محاضر العال م  ١١/٢٠٢٢/ ٧

 ھـ  ٤/١٤٤٤/ ١٤الثالثاء
 م  ١١/٢٠٢٢/ ٨

 ٣اللغة اإلنجلیزیة 
 -----  ----- 

 الحضارة اإلسالمیة 
 تاریخ الخلیج العربي الحدیث والمعاصر مدخل الى االعالم

 ھـ  ٤/١٤٤٤/ ١٥األربعاء 
 م  ١١/٢٠٢٢/ ٩

 جغرافیة المملكة العربیة السعودیة
 -----  ----- 

 االعجاز في الكتاب والسنة
 نظریة المعرفة االتصاالت واالنترنت

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ١٩االحد 
 نظریة الترجمة ----  النقد األدبي ١انشاء  م  ١٣/١١/٢٠٢٢

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٠االثنین 
 م  ١٤/١١/٢٠٢٢

 مقدمة للغویات -
 المقال  اللغة اإلنجلیزیة )كتابة( مناھج البحث اللغویات مقدمة الى    

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢١الثالثاء 
 الفكر والثقافة- ----  الترجمة االبداعیة  ----  م  ١٥/١١/٢٠٢٢

 الفكر والثقافة االنجلیزیة

 ھـ  ٤/١٤٤٤/ ٢٢األربعاء 
 الصوتیات  اللغة اإلنجلیزیة )قراءة(   القراءة  م  ١٦/١١/٢٠٢٢

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٣الخمیس 
 -----  ----  األدب المسرحي الحدیث ----  م  ١٧/١١/٢٠٢٢



                                    
                            

 لمعلومات واقسم المكتبات                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 لية اآلداب                   

 كلیة اآلداب بالدمام عمیدة                                               وكیلة الكلیة للشؤون األكادیمیة                                       رئیسة القسم                             منسقة وحدة االختبارات المركزیة                        
 د. مشاعل بنت علي العكلي                                                 د. جمال بنت مبارك المري                              سامیة بنت مسفر الھاجريد.  ا. نوف بنت حمد الصانع                                                         

 
 

  

 )خطة جدیدة +الخطة المطورة(  ھـ  1444جدول االختبار النھائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  
 

 
 

 الیوم / التاریخ 
 1:30إلى  11:30من الفترة الثانیة  10:30إلى  8:30من الفترة األولى 

+السادس  +الخامس الرابعالمستوى  عشر  عشر +الثاني+الحادي  العاشرالمستوى   +الثالث  المستوى األول + الثاني  +التاسع  +الثامن السابعالمستوى    

 ھـ  4/1444/ 13االثنین
 في المكتبات  ةالنظم اآللیة المتكامل - االسالمي  م حاضر العال م  7/11/2022

 -----  -----  النظم اآللیة في المكتبات ومراكز مصادر التعلم 

 ھـ  4/1444/ 14الثالثاء
 م  8/11/2022

 3اإلنجلیزیة اللغة  
 -----  ----- 

 الحضارة اإلسالمیة 

تاریخ الخلیج العربي الحدیث   مدخل الى االعالم 
 والمعاصر 

 ھـ  4/1444/ 15األربعاء 
 م  9/11/2022

 -----  -----  جغرافیة المملكة العربیة السعودیة 
 االعجاز في الكتاب والسنة 

 نظریة المعرفة  االتصاالت واالنترنت 

 ھـ   4/1444/ 19االحد
 إدارة مواقع اإلنترنت - ( 1تنظیم المعلومات ) م  13/11/2022

 -----  البوابات وإدارة مواقع اإلنترنت
 (2نصوص متخصصة باللغة اإلنجلیزیة )

 مبادئ التربیة

 ھـ  4/1444/ 20االثنین
 -----  اإلنجلیزیة )كتابة( اللغة  مصادر المعلومات لألطفال والشباب  ----  م  14/11/2022

 ھـ   4/1444/ 21الثالثاء 
 -----  تشریعات ومعاییر المكتبات مدخل إلى علم األرشیف  م  15/11/2022

 تنمیة المجموعات -
 إدارة وتنمیة مصادر المعلومات 

 تقنیات التعلیم 

 ھـ  4/1444/ 22األربعاء 
 النشر ومؤسساتھ اللغة اإلنجلیزیة )قراءة(  خدمات المعلومات للفئات الخاصة -----  م  16/11/2022

 ھـ  4/1444/ 23الخمیس
 م  17/11/2022

 المدخل إلى دراسات المكتبات والمعلومات -
 مدخل الى المعلومات والمكتبات 

 تسویق خدمات المعلومات 
 خدمات المعلومات  ----- 

 تصمیم وإنتاج الوسائط المتعددة 



  االجتماعیة قسم الخدمة                                                                                                                                                                                                                                  
  لية اآلداب                     

  كلیة اآلداب بالدمام عمیدة                                                وكیلة الكلیة للشؤون األكادیمیة                                                  رئیسة القسم                                      منسقة وحدة االختبارات المركزیة          
  د. مشاعل بنت علي العكلي                                                د. جمال بنت مبارك المري                                          علي آل صاحببنت مي  د.ا. نوف بنت حمد الصانع                                                            

  

  

  
 خطة جدیدة +الخطة المطورة)( ھـ  ١٤٤٤جدول االختبار النھائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

  

 الیوم / التاریخ 
  ١:٣٠إلى  ١١:٣٠من الفترة الثانیة   ١٠:٣٠إلى   ٨:٣٠من الفترة األولى 

+السادس  +الخامس الرابعالمستوى  عشر  الثانيعشر الحادي +  العاشرالمستوى   + الثالث المستوى األول + الثاني  +التاسع الثامن+  السابعالمستوى    

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ١٣االثنین 
  للخدمة االجتماعیة المھارات المھنیة  -----   -----   االسالمي محاضر العال  م  ١١/٢٠٢٢/ ٧

  ھـ١٤٤٤/ ٤/ ١٤الثالثاء
  م ١١/٢٠٢٢/ ٨

  اإلسالمیة الحضارة   -----   -----   ٣اللغة اإلنجلیزیة 
  تاریخ الخلیج العربي الحدیث والمعاصر  مدخل الى االعالم

  ھـ ١٤٤٤/ ٤/ ١٥االربعاء
  م ١١/٢٠٢٢/ ٩

  االعجاز في الكتاب والسنة  -----   -----   جغرافیة المملكة العربیة السعودیة
  نظریة المعرفة  االتصاالت واالنترنت

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ١٩االحد 
مصطلحات ونصوص اجتماعیة باللغة   ------   الخدمة االجتماعیة في مجال المسنین االجتماع مدخل الى علم   م  ١٣/١١/٢٠٢٢

  ) ٢اإلنجلیزیة (

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٠االثنین 
ممارسة الخدمة االجتماعیة مع االفراد   اللغة اإلنجلیزیة (كتابة)  -----  ------   م  ١٤/١١/٢٠٢٢

  واالسر

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢١الثالثاء 
المنظمات   معممارسة الخدمة االجتماعیة  العالقات العامة  م  ١٥/١١/٢٠٢٢

  ممارسة الخدمة االجتماعیة مع الجماعات   ------   والمجتمعات

 ھـ  ٤/١٤٤٤/ ٢٢األربعاء 
  -----   اللغة اإلنجلیزیة (قراءة)   القیادة وتنمیة المجتمعات المحلیة ------   م  ١٦/١١/٢٠٢٢

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٣الخمیس 
 مدخل الى الخدمة االجتماعیة   م  ١٧/١١/٢٠٢٢

قضایا ومشكالت اجتماعیة في المجتمع -
  السعودي 

  المشكالت االجتماعیة -
 السیاسة االجتماعیة-  ------ 

  سیاسات الرعایة االجتماعیة

  
 



  جتماع قسم علم اال                                                                                                                                                                                                                                                       
  لية اآلداب                          

  كلیة اآلداب بالدمام عمیدة                                           وكیلة الكلیة للشؤون األكادیمیة                                            رئیسة القسم                                  منسقة وحدة االختبارات المركزیة                  
  لي د. مشاعل بنت علي العك                                             د. جمال بنت مبارك المري                                           ال صاحب عليبنت   ميد. ا. نوف بنت حمد الصانع                                                     

  
 

  

 (خطة جدیدة +الخطة المطورة)  ھـ  ١٤٤٤جدول االختبار النھائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 الیوم / التاریخ 
  ١:٣٠إلى  ١١:٣٠من الفترة الثانیة   ١٠:٣٠إلى   ٨:٣٠من الفترة األولى 

+السادس  +الخامس الرابع المستوى +الثاني عشر  +الحادي عشر  العاشرالمستوى   +الثالث  المستوى األول + الثاني  +التاسع +الثامن السابعالمستوى    

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ١٣االثنین 
  -----   -----   - ----   االسالمي محاضر العال  م  ١١/٢٠٢٢/ ٧

  ھـ١٤٤٤/ ٤/ ١٤الثالثاء
  م ١١/٢٠٢٢/ ٨

  ٣اللغة اإلنجلیزیة 
  -----   علم االجتماع االقتصادي 

  الحضارة اإلسالمیة 

  تاریخ الخلیج العربي الحدیث والمعاصر  الى االعالممدخل 

  ھـ ١٤٤٤/ ٤/ ١٥االربعاء
  م ١١/٢٠٢٢/ ٩

  علم اجتماع السیاحة والترفیة -  جغرافیة المملكة العربیة السعودیة
  -----   علم اجتماع السیاحة 

  االعجاز في الكتاب والسنة

  نظریة المعرفة  االتصاالت واالنترنت

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ١٩االحد 
 علم االجتماع الصناعي   مدخل الى علم االجتماع  م  ١٣/١١/٢٠٢٢

�Å�@È�Ì¤AÁt¸@�§A½MTÙ@�¾¹¤   ------   السیاسي علم االجتماع  

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٠االثنین 
  علم اجتماع البیئة   اللغة اإلنجلیزیة (كتابة)  علم اجتماع الشیخوخة  ------  م  ١٤/١١/٢٠٢٢

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢١الثالثاء 
�-----  علم النفس االجتماعي م  ١٥/١١/٢٠٢٢   علم اجتماع االنحراف والجریمة-  ------ �

  االنحراف االجتماعي 

 ھـ  ٤/١٤٤٤/ ٢٢األربعاء 
  ------   اللغة اإلنجلیزیة (قراءة)   التغیر االجتماعي   علم االجتماعي العائلي  م  ١٦/١١/٢٠٢٢

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٣الخمیس 
  حضري علم االجتماع ال  ------   المسئولیة االجتماعیة والعمل التطوعي  علم االجتماع الطبي   م  ١٧/١١/٢٠٢٢

  



   

 الجغرافیة قسم الجغرافیا ونظم المعلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  لية اآلداب                      

 
لة                                       رئیسة القسم                                       منسقة وحدة االختبارات المركزیة                  ةو ون األكاد ة لل ل م                                           ال ال ة اآلداب  ل ة            ام   ع
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 )خطة جدیدة +الخطة المطورة(  ھـ  ١٤٤٤جدول االختبار النھائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 
 

 الیوم / التاریخ 
 ١:٣٠إلى  ١١:٣٠  الفترة الثانیة من ١٠:٣٠إلى   ٨:٣٠من  الفترة األولى 

+السادس  +الخامس الرابع المستوى +الثاني عشر  +الحادي عشر العاشر المستوى  +الثالث  + الثاني األول المستوى  +التاسع  السابع +الثامن المستوى   

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ١٣االثنین 
 جغرافیة التربة  -----  ----  االسالمي محاضر العال م  ١١/٢٠٢٢/ ٧

 الجغرافیا الحیویة والتربة 

 ھـ  ٤/١٤٤٤/ ١٤الثالثاء
 م  ١١/٢٠٢٢/ ٨

 ٣اللغة اإلنجلیزیة 
 -----  التاریخیة الجغرافیا 

 الحضارة اإلسالمیة 

 تاریخ الخلیج العربي الحدیث والمعاصر مدخل الى االعالم

 ھـ  ٤/١٤٤٤/ ١٥األربعاء 
 م  ١١/٢٠٢٢/ ٩

 جغرافیة المملكة العربیة السعودیة

 ----- ------- 

 االعجاز في الكتاب والسنة

 االتصاالت واالنترنت
 نظریة المعرفة

 البیئة جغرافیة 
 الجغرافیا البیئیة 

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ١٩االحد 
 الجیومورفولوجیا  ------  موضوعات جغرافیة معاصرة  مبادئ الجغرافیا البشریة  م  ١٣/١١/٢٠٢٢

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٠االثنین 
 م  ١٤/١١/٢٠٢٢

 ( ١) نظم المعلومات الجغرافیة -
 خرائط التوزیعات - اإلنجلیزیة )كتابة( اللغة  ------  مقدمة في نظم المعلومات الجغرافیة 

 خرائط التوزیعات البشریة 

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢١الثالثاء 
 ( ٣)  بعد ناالستشعار ع  ------  ( ٢نصوص جغرافیة باللغة اإلنجلیزیة ) ( ١)األسالیب الكمیة في الجغرافیا   م  ١٥/١١/٢٠٢٢

 ھـ  ٤/١٤٤٤/ ٢٢األربعاء 
 جغرافیة الموارد المائیة - الطبیعیة مبادئ الجغرافیا  م  ١٦/١١/٢٠٢٢

 جغرافیة الصناعة - اللغة اإلنجلیزیة )قراءة(  جغرافیة المیاه 
 والطاقة جغرافیة الصناعة

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٣الخمیس 
 م  ١٧/١١/٢٠٢٢

 ( ١) االستشعار عن بعد 
 صور جویة واالستشعار عن بعد 

 البحث الجغرافي -
 مدخل الى طرق البحث الجغرافي 

 الجغرافي أصول البحث 
 ( ٣نظم معلومات جغرافیة )  ------ 
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 )خطة جدیدة +الخطة المطورة(  ھـ  1444جدول االختبار النھائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  
 

 الیوم / التاریخ 
 1:30إلى  11:30من  الفترة الثانیة  10:30إلى  8:30من الفترة األولى 

الرابع +الخامس+ السادس المستوى  الثاني عشر العاشر +الحادي عشر+ المستوى   المستوى األول + الثاني+   
السابع +الثامن +التاسعالمستوى  الثالث   

 ھـ 4/1444/ 13االثنین
 -----  -----  األدیان والفرق  االسالمي محاضر العال م  7/11/2022

 ھـ  4/1444/  14الثالثاء
 م  8/11/2022

 3اللغة اإلنجلیزیة 
 -----  أحادیث االحكام والفتن        

 الحضارة اإلسالمیة 

 تاریخ الخلیج العربي الحدیث والمعاصر مدخل الى االعالم

 ھـ  4/1444/  15األربعاء 
 م  9/11/2022

 -----  ( 2فقھ المعامالت ) جغرافیة المملكة العربیة السعودیة
 االعجاز في الكتاب والسنة

 االتصاالت واالنترنت نظریة المعرفة

 ھـ  4/1444/ 19االحد
 م  13/11/2022

 فقھ الطھارة -
 فقھ الصیام والمناسك  ------  القضاء والقدر  ( 1فقھ العبادات )

 ( 2فقھ العبادات )

 ھـ 20/4/1444االثنین
 المدخل إلى العقیدة  م 14/11/2022

 ( 2فقھ األسرة )
 القضایا المعاصرة وفقھ النوازل  النبوات اللغة اإلنجلیزیة )كتابة(

 ھـ  4/1444/  21الثالثاء 
 أصول التفسیر ومناھجھ- ( 1علوم القرآن ) م  15/11/2022

 -----  ------  مناھج المفسرین

 ھـ  22/4/1444االربعاء
 م  16/11/2022

 أحادیث العلم واآلداب
 ( 3الحدیث )

 مطور    (3التفسیر )-
 ( 3أصول الفقھ )     اللغة اإلنجلیزیة )قراءة(  ( 2التفسیر )

 ( جدید 3التفسیر )-

 ھـ 23/4/1444الخمیس
 ( 1التفسیر )                  ------  أحادیث المعامالت  ( 1علوم الحدیث ) م  17/11/2022
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                                                                 عمیدة كلیة اآلداب بالدمام                                                  وكیلة الكلیة للشؤون األكادیمیة                                                                 رئیســـــة القسـم                             منسقة وحدة االختبارات المركزیة
          د. مشاعل بنت علي العكلي                           د. جمال بنت مبارك المري                                                        د. وضحى بنت مسفر القحطاني                                    ا. نوف بنت حمد الصانع      

 

 

 
 )خطة جدیدة +الخطة المطورة(  ھـ  ١٤٤٤جدول االختبار النھائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 

 

 لیوم / التاریخ ا

 ٣٠:١إلى  ٣٠:١١الفترة الثانیة من  ٣٠:١٠إلى  ٣٠:٨الفترة األولى من 

 +التاسع الثامن السابع+المستوى  المستوى األول + الثاني +الثاني عشر  +الحادي عشر  العاشرالمستوى  +السادس  +الخامس الرابعالمستوى 

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ١٣االثنین 
 -----  -----  -----  االسالمي محاضر العال م  ١١/٢٠٢٢/ ٧

 ھـ  ٤/١٤٤٤/ ١٤الثالثاء
 م  ١١/٢٠٢٢/ ٨

 الحضارة اإلسالمیة  -----  -----  ٣اللغة اإلنجلیزیة 
 الخلیج العربي الحدیث والمعاصرتاریخ  مدخل الى االعالم

 ھـ  ٤/١٤٤٤/ ١٥األربعاء 
 م  ١١/٢٠٢٢/ ٩

 البالغة النبویَّة- جغرافیة المملكة العربیة السعودیة
 االعجاز في الكتاب والسنة -----  بحث في البالغة والنقد 

 نظریة المعرفة االتصاالت واالنترنت

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ١٩االحد 
 المعاجم والدَّاللةعلم - -----  األدب العربي الحدیث - ١النَّحو م  ١٣/١١/٢٠٢٢

 النَّثر العربي الحدیث  المعجمیَّة 

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٠االثنین 
 -----  م  ١٤/١١/٢٠٢٢

 ٢نصوص أدبیَّة 
 اللغة اإلنجلیزیة )كتابة(

 األدب العبَّاسي-
عر العبَّاسي   الش ِّ

 والدُّول المتتابعة دب األندلسأ- عند العرب التَّفكیر النَّحوي 
 األندلسي األدب 

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢١الثالثاء 
 ٣النَّحو -----  قراءة في كتب األدب والبالغة  فقھ اللُّغة  م  ١٥/١١/٢٠٢٢

 ھـ  ٤/١٤٤٤/ ٢٢األربعاء 
 اللغة اإلنجلیزیة )قراءة(  ٥النَّحو  األدب الجاھلي م  ١٦/١١/٢٠٢٢

عر   موسیقى الش ِّ
 أدب األطفال 

 ھـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٣الخمیس 
 -----  -----  علم البیان  م  ١٧/١١/٢٠٢٢

 علم المعاني -
 ( علم المعاني١البالغة )

 البالغة القرآنیَّة -
 األدب في عصر الدول المتتابعة 


