
                                   
                           

                                                                                                                                                                                                                                                 

 االتصال وتقنية االعالمقسم 
 

 كلية اآلداب                  

 كلية اآلداب بالدمامعميدة                          وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                      رئيسة القسم                  منسقة وحدة االختبارات المركزية    
 
 

 د. مشاعل بنت علي العكلي                           د. جمال بنت مبارك المري                    فهد الغانمبنت  باسمةد.          ا. نوف بنت حمد الصانع                
  

 

 

 

 

 
 )خطة جديدة +الخطة المطورة( هـ  1444للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  الفصليختبار االجدول 

 )المقررات العامة + مقررات التخصص(األسبوع األول 

 المستوى الرابع  اليوم / التاريخ
 المستوى العاشر 

صحافة+ عالقات عامة + إذاعة 
 وتلفزيون

المستوى األول + الثاني 
 المستوى السابع  + الثالث

 (11:30 – 10:30) زمن االختبار

 هـ6/3/1444االحد 
 ----- ----- ----- (4)م3اإلنجليزية اللغة  م 2/10/2022

 هـ7/3/1444االثنين 
 ----- م 3/10/2022

اللغة اإلنجليزية  الصحافة المتخصصة
 )كتابة(

 (9)مالحضارة اإلسالمية
تاريخ الخليج العربي الحديث  تصميم وإنتاج المواد اإلعالمية

 التصوير التلفزيوني جديد(8)موالمعاصر

 هـ8/3/1444الثالثاء
 م 4/10/2022

جغرافية المملكة العربية 
 جديد(7)منظرية المعرفة ----- ----- (6)مالسعودية

 هـ9/3/1444االربعاء
 جديد(4)ماالتصاالت واالنترنت م 5/10/2022

اللغة اإلنجليزية  التصميم واإلخراج الصحفي
والنقد في اإلذاعة الدراما  (8)ماالعجاز في الكتاب والسنة )قراءة(

 والتلفزيون
 هـ10/3/1444الخميس 

 م 6/10/2022
العالقات العامة واإلعالن  (4)ممدخل الى االعالم

 ----- ----- الدولي
 جديد(5)ماالسالمي محاضر العال

 )مقررات التخصص( األسبوع الثاني

 المستوى العاشر  المستوى الرابع  اليوم / التاريخ
 المستوى السابع  عامة + إذاعة وتلفزيون صحافة+ عالقات

 (1:30 – 12:30الفترة الثالثة ) (11:30 – 10:30الفترة الثانية ) (9:30 – 8:30الفترة األولى ) زمن االختبار

 هـ13/3/1444االحد 
 قوانين اإلعالم واخالقياته م 9/10/2022

 المقال الصحفي
 التنظيمياالتصال  نصوص إعالمية باللغة االنجليزية

 إدارة المؤسسات اإلذاعة والتلفزيون

 هـ14/3/1444االثنين
 ----- م 10/10/2022

 العالقات العامة وإدارة االزمات
----- 

 التحقيق في اإلذاعة والتلفزيون

 هـ15/3/1444الثالثاء
 م 11/10/2022

اإلعالم واالتصال في المملكة العربية 
 السعودية

 المقابلة الصحفيةالتحقيق وفن 
 اإلعالم االلكتروني ونظم المعلومات

 البرامج الوثائقية

 هـ16/3/1444االربعاء
 ----- حمالت العالقات العامة واإلعالن ----- م 12/10/2022

 هـ17/3/1444الخميس
 مبادئ االتصال م 13/10/2022

 تحليل الخطاب الصحفي
 دراسة حالة في العالقات العامة واإلعالن مناهج البحث العلمي وبحوث االتصال

 المونتاج في اإلذاعة والتلفزيون



                                    
                            

                                                                                                                                                                                                                                                  

 العام والسياحة واآلثار  التاريخقسم 
 

 كلية اآلداب                   

 كلية اآلداب بالدمامعميدة                          وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                   رئيسة القسم                   منسقة وحدة االختبارات المركزية      
 د. مشاعل بنت علي العكلي                          د. جمال بنت مبارك المري                 محمد العثمانبنت بدور د. ا. نوف بنت حمد الصانع                        

                                                                           
 

  

 
 )خطة جديدة +الخطة المطورة(  هـ  1444للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  الفصليختبار االجدول 

 

 )المقررات العامة + مقررات التخصص( األسبوع األول  

 المستوى الرابع + الخامس  اليوم / التاريخ 
 + السادس 

 المستوى العاشر 
 تاريخ عام+ سياحة وآثار 

المستوى األول + الثاني  
 + الثالث 

 المستوى السابع 
 تاريخ عام+ سياحة وآثار 

 ( 11:30 – 10:30) زمن االختبار 

 هـ6/3/1444االحد 
 ( 4)م3اللغة اإلنجليزية  م  2/10/2022

 ( 10)م تاريخ العرب الحديث والمعاصر -
 جديد( 10)متاريخ العرب المعاصر 
 -----  -----  جديد( 10)متاريخ العرب الحديث 

 ( 10)مأعمال وكاالت السفر والسياحة

 هـ7/3/1444االثنين 
اإلنجليزية  اللغة  -----  -----  م  3/10/2022

 )كتابة( 

 ( 9م ) الحضارة اإلسالمية
تاريخ الخليج العربي الحديث  

 ( جديد8)موالمعاصر 

 هـ8/3/1444الثالثاء
 م  4/10/2022

جغرافية المملكة العربية  
 ( جديد7)مالمعرفةنظرية  -----  ( 10)مالعمارة والفنون اإلسالمية  ( 6)مالسعودية 

 هـ 9/3/1444االربعاء
 م  5/10/2022

االتصاالت  
اللغة اإلنجليزية   -----  ( جديد4)مواالنترنت 

 ( 8)موالسنةاالعجاز في الكتاب   )قراءة( 

 هـ10/3/1444الخميس 
 م  6/10/2022

 ( 4)ممدخل الى االعالم
 -----  ----- 

 ( 7)م المؤرخمهارات 
  محاضر العال

 جديد( 5)ماإلسالمي 
تاريخ الجزيرة العربية والخليج  

 ( 7)م اإلسالميالعربي في العصر 

 )مقررات التخصص(  األسبوع الثاني

 المستوى العاشر  المستوى الرابع + الخامس + السادس  اليوم / التاريخ 
 تاريخ عام+ سياحة وآثار 

 المستوى السابع 
 تاريخ عام+ سياحة وآثار 

 (1:30 – 12:30الفترة الثالثة ) (11:30 – 10:30الفترة الثانية ) ( 9:30 – 8:30الفترة األولى ) زمن االختبار 

 هـ13/3/1444االحد 
 م  9/10/2022

تاريخ وحضارات الشرق األدنى  -
 ( 4م )القديم

 تاريخ الشرق األدنى القديم 

 ( 10م )تاريخ المملكة العربية السعودية 

تاريخ وحضارة أوربا في العصور  -
 ( 7م )الوسطى

  4م)الوسطى  تاريخ أوروبا في العصور 
 جديد( 

 ية باللغة اإلنجليزيةحمصطلحات سيا ( 10م )مقدمة في علم المتاحف

 هـ14/3/1444االثنين
 -----  ( 10م )تسويق المقاصد السياحية -----  م  10/10/2022

 هـ15/3/1444الثالثاء
 ( 4م )تاريخ الجزيرة العربية القديم م  11/10/2022

 ( 10م)التاريخ البيئي -
 جديد(  5م )المدينة اإلسالمية 

 ( 7م )تاريخ المغرب واالندلس-
 جديد( 6م)اإلسالمي   تاريخ المغرب-
 جديد( 7تاريخ االندلس اإلسالمي)م -

 ( 7م )آثار وفنون الشرق األدنى القديم  ( 10م )مبادئ ترميم وصيانة اآلثار

 هـ16/3/1444االربعاء
 -----  -----  م  12/10/2022

 ( 9م )تاريخ الدولة العثمانية
 ( 7م)آثار ما قبل التاريخ في المملكة

 هـ17/3/1444الخميس
 ( 4م )مدخل الى علم التاريخ م  13/10/2022

 ( 10م)2تاريخ الدولة العباسية 
 ( 7م )تاريخ الدولة األموية جديد( 7)مةتاريخ الدويالت اإلسالمية المستقل -

 ( 7م)آثار الجزيرة العربية  ( 10م )التنقيب األثري



                                    
                            

                                                                                                                                                                                                                                                   الجغرافية نظم المعلومات قسم الجغرافيا و
 

 

 كلية اآلداب              

 كلية اآلداب بالدمام عميدة                          وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                       رئيسة القسم                   منسقة وحدة االختبارات المركزية      
 د. مشاعل بنت علي العكلي                          د. جمال بنت مبارك المري                     نورة بنت محمد العمري د. ا. نوف بنت حمد الصانع                       

 

                                                        

  

 
 )خطة جديدة +الخطة المطورة(  هـ   1444للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  فصليالجدول اختبار 

 

 )المقررات العامة + مقررات التخصص( األسبوع األول  

 المستوى الرابع + الخامس  اليوم / التاريخ 
 + السادس 

 المستوى العاشر +  
 الحادي عشر + الثاني عشر 

المستوى األول + الثاني +  
 الثالث 

 المستوى السابع + الثامن  
 + التاسع 

 ( 11:30 – 10:30) زمن االختبار 

 هـ6/3/1444االحد 
 -----  -----  -----  ( 4)م 3اللغة اإلنجليزية  م  2/10/2022

 هـ7/3/1444االثنين 
 -----  م  3/10/2022

مدخل الى طرق البحث  -
 ( 6)مالجغرافي 

 ( 10)م الجغرافيأصول البحث -
 اللغة اإلنجليزية )كتابة( 

 ( 9)م الحضارة اإلسالمية
تاريخ الخليج العربي الحديث  

 ( جديد8)موالمعاصر 

 هـ8/3/1444الثالثاء
 م  4/10/2022

جغرافية المملكة العربية  
 -----  - -----  ( 6)مالسعودية 

 ( جديد7)منظرية المعرفة
 ( 8)مجغرافية البيئة -

 ( 12)م الجغرافيا البيئية

 هـ 9/3/1444االربعاء
 م  5/10/2022

 ( جديد4)م االتصاالت واالنترنت
 ( 8)ماالعجاز في الكتاب والسنة اللغة اإلنجليزية )قراءة(  ----- 

 ( 5)ممبادئ المساحة والخرائط 

 هـ10/3/1444الخميس 
 م  6/10/2022

 ( 4)ممدخل الى االعالم
 ( 8)مالتربة جغرافية - -----  ----- 

  محاضر العال ( 7)مالجغرافيا الحيوية والتربة 
 ( جديد 5)ماالسالمي 

 )مقررات التخصص(  األسبوع الثاني

المستوى العاشر + الحادي عشر + الثاني  المستوى الرابع + الخامس + السادس  اليوم / التاريخ 
 المستوى السابع + الثامن + التاسع  عشر 

 (1:30 – 12:30الفترة الثالثة ) (11:30 – 10:30الفترة الثانية ) (9:30 – 8:30الفترة األولى ) زمن االختبار 

 هـ13/3/1444االحد 
 ( 7)م الجيومورفولوجيا (10)مموضوعات جغرافية معاصرة  ( 4)ممبادئ الجغرافيا البشرية  م  9/10/2022

 هـ14/3/1444االثنين
 م  10/10/2022

 (4م)  (1) نظم المعلومات الجغرافية -
 ( 7)م خرائط التوزيعات- ------  ( 7)ممقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 

 ( 6)م خرائط التوزيعات البشرية

 هـ15/3/1444الثالثاء
  ( 2نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية ) ( 4م)  (1)األساليب الكمية في الجغرافيا   م  11/10/2022

 ( 7م)  (3)  بعد ناالستشعار ع  ( 10م)

 هـ16/3/1444االربعاء
 ( 12)م جغرافية الموارد المائية- ( 4)م مبادئ الجغرافيا الطبيعية م  12/10/2022

 ( 9)مجغرافية المياه 
 ( 7)م جغرافية الصناعة-

 ( 7)موالطاقة جغرافية الصناعة

 هـ17/3/1444الخميس
 م  13/10/2022

 ( 4م)  (1) االستشعار عن بعد 
 ( 7م)  (3نظم معلومات جغرافية )  ( 10)م الجغرافيا التاريخية ( 5)م جوية واالستشعار عن بعد صور 



                                    
                            

                                                                                                                                                                                                                                                  

 سالمية الدراسات االقسم 
 

 كلية اآلداب                   

 كلية اآلداب بالدمام عميدة                          وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                  رئيسة القسم                  منسقة وحدة االختبارات المركزية        
 د. مشاعل بنت علي العكلي                                د. جمال بنت مبارك المري               محمد الكلثمبنت  فاطمةد. ا. نوف بنت حمد الصانع                         

 
 

  

 
 )خطة جديدة +الخطة المطورة(  هـ  1444للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  الفصليختبار االجدول 

 )المقررات العامة + مقررات التخصص( األسبوع األول  

 المستوى الرابع + الخامس  اليوم / التاريخ 
 + السادس 

 المستوى العاشر + 
 الحادي عشر + الثاني عشر 

المستوى األول + الثاني +  
 الثالث 

 المستوى السابع + الثامن 
 + التاسع 

 ( 11:30 – 10:30) زمن االختبار 

 هـ6/3/1444االحد 
 -----  -----  -----  ( 4م) 3اللغة اإلنجليزية  م  2/10/2022

 هـ7/3/1444االثنين 
 اللغة اإلنجليزية )كتابة(  ( 10م)أحاديث االحكام والفتن -----  م  3/10/2022

 ( 9م )الحضارة اإلسالمية
تاريخ الخليج العربي الحديث  

 ( جديد8م)والمعاصر 

 هـ8/3/1444الثالثاء
 م  4/10/2022

جغرافية المملكة العربية  
 ( جديد7م)نظرية المعرفة -----  -----  ( 6م)السعودية 

 هـ 9/3/1444االربعاء
 م  5/10/2022

 ( جديد4م )االتصاالت واالنترنت
 ( 8م)االعجاز في الكتاب والسنة اللغة اإلنجليزية )قراءة(  ----- 

 ( 4م )(2التالوة والتجويد )

 هـ10/3/1444الخميس 
 م  6/10/2022

 ( 4م)مدخل الى االعالم
 -----  -----  ( 10م) (2فقه المعامالت )

 ( 5م)االسالمي  محاضر العال

 )مقررات التخصص(  األسبوع الثاني

 المستوى السابع + الثامن + التاسع  الحادي عشر + الثاني عشر المستوى العاشر +  المستوى الرابع + الخامس + السادس  اليوم / التاريخ 

 (1:30 – 12:30الفترة الثالثة ) (11:30 – 10:30الفترة الثانية ) ( 9:30 – 8:30الفترة األولى ) زمن االختبار 

 هـ13/3/1444االحد 
 م  9/10/2022

 (4م)فقه الطهارة-
 ( 7م)النبوات- ( 10م)القضاء والقدر ( جديد 5)م (1فقه العبادات ) 

 هـ14/3/1444االثنين
 (4م)المدخل إلى العقيدة م  10/10/2022

 ( 10)م (2فقه األسرة )
 ( جديد 10م) النوازلالقضايا المعاصرة وفقه  ------ 

 هـ15/3/1444الثالثاء
 ( 10م)أصول التفسير ومناهجه- (4)م (1علوم القرآن ) م  11/10/2022

 ( جديد6م)المفسرينمناهج 
 ( 7م)فقه الصيام والمناسك

 ( جديد 6)م (2فقه العبادات ) 

 هـ16/3/1444االربعاء
 م  12/10/2022

 ( 6م)أحاديث العلم واآلداب
 ( 3الحديث )

 ( 10م)مطور (3التفسير )-
 (7)م (3أصول الفقه ) ( جديد8)م (2التفسير )

 ( جديد10م)( 3التفسير )-

 هـ17/3/1444الخميس
 (4)م (1علوم الحديث ) م  13/10/2022

 ( 10م)أحاديث المعامالت
 ( 7م) (1التفسير )

 (11م)األديان والفرق



                                    
                            

                                                                                                                                                                                                                                                  

 ليزية اللغة االنجقسم 
 

 كلية اآلداب                   

 كلية اآلداب بالدمام عميدة                          وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                 رئيسة القسم                   منسقة وحدة االختبارات المركزية      
 د. مشاعل بنت علي العكلي                           د. جمال بنت مبارك المري             حمد القحطاني  بنت  ليلىد. ا. نوف بنت حمد الصانع                        

 
 

  

 
 )خطة جديدة +الخطة المطورة(  هـ  1444للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  الفصليختبار االجدول 

 

 )المقررات العامة + مقررات التخصص( األسبوع األول  

 المستوى الرابع + الخامس  اليوم / التاريخ 
 + السادس 

 المستوى العاشر + 
 الحادي عشر + الثاني عشر 

المستوى األول + الثاني +  
 الثالث 

 المستوى السابع + الثامن 
 + التاسع 

 ( 11:30 – 10:30) زمن االختبار 

 هـ6/3/1444االحد 
 -----  -----  -----  ( 4)م3اللغة اإلنجليزية  م  2/10/2022

 هـ7/3/1444االثنين 
 اللغة اإلنجليزية )كتابة( -----  -----  م  3/10/2022

 ( 9)م الحضارة اإلسالمية
تاريخ الخليج العربي الحديث  

 ( 8)موالمعاصر 

 هـ8/3/1444الثالثاء
 م  4/10/2022

جغرافية المملكة العربية  
 ( 7)منظرية المعرفة -----  -----  ( 6)مالسعودية 

 هـ 9/3/1444االربعاء
 ( 8)ماالعجاز في الكتاب والسنة اللغة اإلنجليزية )قراءة(  -----  ( 4)م االتصاالت واالنترنت م  5/10/2022

 هـ10/3/1444الخميس 
 م  6/10/2022

 ( 4)ممدخل الى االعالم
 ( 8الصوتيات)م  -----  

 ( 5)ماالسالمي  محاضر العال

 )مقررات التخصص(  األسبوع الثاني

المستوى العاشر + الحادي عشر + الثاني  المستوى الرابع + الخامس + السادس  اليوم / التاريخ 
 المستوى السابع + الثامن + التاسع  عشر 

 (1:30 – 12:30الفترة الثالثة ) (11:30 – 10:30الفترة الثانية ) ( 9:30 – 8:30الفترة األولى ) زمن االختبار 

 هـ13/3/1444االحد 
 ( 7)منظرية الترجمة ( 10)معلم اللغة النفسي ( 4)م1انشاء  م  9/10/2022

 هـ14/3/1444االثنين
 م  10/10/2022

 (6)ممقدمة للغويات-
 ----  ( 11مناهج البحث)م (6)ممقدمة الى اللغويات   

 هـ15/3/1444الثالثاء
 ( 7)مالفكر والثقافة- ( 10)م الترجمة االبداعية ----  م  11/10/2022

 ( 7)مالفكر والثقافة االنجليزية

 هـ16/3/1444االربعاء
 (7)ماالدب في القرن السابع عشر ( 10)مالنقد األدبي ( 4)مالقراءة م  12/10/2022

 هـ17/3/1444الخميس
 ( 7)مالمقال ( 10)مالمسرحي الحديثاألدب  ----  م  13/10/2022



                                                                                                                                                                           
 كلية اآلداب                  القسم/ اللغة العربية وآدابها 

 عميدة كلية اآلداب بالدمام                            وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                      القسمرئيســـــة                     منسقة وحدة االختبارات المركزية
          د. مشاعل بنت علي العكلي                      د. جمال بنت مبارك المري                                   د. وضحى بنت مسفر القحطاني                     ا. نوف بنت حمد الصانع      

  

 

 
 

 + خطة مطورة(جديدة)خطة هـ  1444للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  الفصليختبار االجدول 

 )المقررات العامة + مقررات التخصص(األسبوع األول 

 المستوى الرابع + الخامس اليوم / التاريخ
 + السادس

 المستوى العاشر +
الحادي عشر + الثاني 

 عشر

المستوى األول + الثاني + 
 الثالث

 + الثامن المستوى السابع
 + التاسع

 (11:30 – 10:30) زمن االختبار

 هـ6/3/1444االحد 
 ----- ----- ----- (4)م3اللغة اإلنجليزية  م 2/10/2022

 هـ7/3/1444االثنين 
 اللغة اإلنجليزية )كتابة( ----- ----- م 3/10/2022

 (9)مالحضارة اإلسالمية
تاريخ الخليج العربي الحديث 

 (جديد8)موالمعاصر

 هـ8/3/1444الثالثاء
 م 4/10/2022

جغرافية المملكة العربية 
 (جديد7)منظرية المعرفة ----- ----- (6)مالسعودية

 هـ9/3/1444االربعاء
 (8)ماالعجاز في الكتاب والسنة اللغة اإلنجليزية )قراءة( ----- (جديد4)ماالتصاالت واالنترنت م 5/10/2022

الخميس 
 هـ10/3/1444
 م 6/10/2022

 (4)م مدخل الى االعالم
 (جديد5)ماالسالمي محاضر العال ----- ----- 

 )مقررات التخصص( األسبوع الثاني

المستوى العاشر + الحادي عشر + الثاني  المستوى الرابع + الخامس + السادس اليوم / التاريخ
 المستوى السابع + الثامن + التاسع عشر

 (1:30 – 12:30الفترة الثالثة ) (11:30 – 10:30الفترة الثانية ) (9:30 – 8:30الفترة األولى ) زمن االختبار

 هـ13/3/1444االحد 
 (4)م1النَّحو م 9/10/2022

 (10)م األدب العربي الحديث-
 (7)معلم المعاجم والدَّاللة- (9)م الشَّعر العربي الحديث

 (10)م النَّثر العربي الحديث (10)م المعجميَّة

 هـ14/3/1444االثنين
 ----- م 10/10/2022

 (7)م األدب العبَّاسي- (10)م2نصوص أدبيَّة 
عر   (7)مالعبَّاسيالش ِّ

 (8)مالمتتابعةوالدُّول  دب األندلسأ- (10)معند العربالتَّفكير النَّحوي 
 (9)ماألندلسياألدب 

 هـ15/3/1444الثالثاء
 (7)م3النَّحو (10)مقراءة في كتب األدب والبالغة (4)مفقه اللُّغة م 11/10/2022

 هـ16/3/1444االربعاء
 (10)م5النَّحو  (4)ماألدب الجاهلي م 12/10/2022

عرموسيقى   (7)مالش ِّ

 (8)ماألطفالأدب 

 هـ17/3/1444الخميس
 (10)مالبالغة النبويَّة- (4)معلم البيان م 13/10/2022

 (11)مبحث في البالغة والنقد

 (7)مالمعانيعلم -
 (5)مالمعاني( 1البالغة )

 (9)مالقرآنيَّةالبالغة -
 (8)مالمتتابعةاألدب في عصر الدول 



                                    
                            

                                                                                                                                                                                                                                                  

 لمعلومات وا قسم المكتبات 
 

 كلية اآلداب                   

 كلية اآلداب بالدمام عميدة                          وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                  رئيسة القسم                   منسقة وحدة االختبارات المركزية      
 د. مشاعل بنت علي العكلي                           د. جمال بنت مبارك المري             سامية بنت مسفر الهاجري د. ا. نوف بنت حمد الصانع                         

 
 

  

 
 )خطة جديدة +الخطة المطورة(  هـ  1444للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  الفصليختبار االجدول 

 )المقررات العامة + مقررات التخصص( األسبوع األول  

 المستوى الرابع + الخامس  اليوم / التاريخ 
 + السادس 

 المستوى العاشر + 
 الحادي عشر + الثاني عشر 

المستوى األول +  
 الثاني + الثالث 

 المستوى السابع + الثامن 
 + التاسع 

 ( 11:30 – 10:30) زمن االختبار 

 هـ6/3/1444االحد 
 -----  -----  -----  ( 4)م3اللغة اإلنجليزية  م  2/10/2022

 هـ 7/3/1444االثنين 
اللغة اإلنجليزية   -----  -----  م  3/10/2022

 )كتابة(

 ( 9)مالحضارة اإلسالمية
تاريخ الخليج العربي الحديث  

 ( 8)موالمعاصر 

 هـ 8/3/1444الثالثاء
 م  4/10/2022

جغرافية المملكة العربية  
 ( 7)منظرية المعرفة -----  -----  ( 6)مالسعودية 

 هـ9/3/1444االربعاء
اللغة اإلنجليزية   -----  ( 4)ماالتصاالت واالنترنت م  5/10/2022

 ( 8)ماالعجاز في الكتاب والسنة )قراءة( 

 هـ10/3/1444الخميس 
 م  6/10/2022

في   ةالمتكاملالنظم اآللية  - ( 4)ممدخل الى االعالم
 ( 10)مالمكتبات

النظم اآللية في المكتبات ومراكز  
 ( 11)م مصادر التعلم

 -----  ----- 
 ( 5)ماالسالمي  محاضر العال

 )مقررات التخصص(  األسبوع الثاني

المستوى العاشر + الحادي عشر + الثاني  المستوى الرابع + الخامس + السادس  اليوم / التاريخ 
 السابع + الثامن + التاسع المستوى  عشر 

 ( 1:30 – 12:30الفترة الثالثة ) (11:30 – 10:30الفترة الثانية ) ( 9:30 – 8:30الفترة األولى ) زمن االختبار 

 هـ 13/3/1444االحد 
 ( 10)م إدارة مواقع اإلنترنت - ( 4م)  (1تنظيم المعلومات ) م  9/10/2022

 ( 11)مالبوابات وإدارة مواقع اإلنترنت
 ( 7م )( 2)نصوص متخصصة باللغة اإلنجليزية 

 جديد( 7)م  مبادئ التربية

 هـ 14/3/1444االثنين
مصادر المعلومات لألطفال   ----  م  10/10/2022

 -----  ( 10)موالشباب

 هـ 15/3/1444الثالثاء
 ( 10)متشريعات ومعايير المكتبات  ( 4)ممدخل إلى علم األرشيف م  11/10/2022

 ( 7)م  المعلوماتخدمات 

 جديد( 7)م  تقنيات التعليم

 هـ 16/3/1444االربعاء
 ( 7)م النشر ومؤسساته ( 10)م خدمات المعلومات للفئات الخاصة  -----  م  12/10/2022

 هـ17/3/1444الخميس
 م  13/10/2022

المدخل إلى دراسات المكتبات  -
 ( 4)م  والمعلومات

 (4)ممدخل الى المعلومات والمكتبات 

 ( 7)مالمجموعات تنمية - ( 10)متسويق خدمات المعلومات 
تصميم وإنتاج الوسائط   جديد( 5)م   إدارة وتنمية مصادر المعلومات

 جديد( 10)مالمتعددة 
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