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 هـ   ١٤٤٢ – ١٤٤١للعام الجامعي  ثانيجدول اختبار الفصل الدراسي ال                   
 (  ة)الخطة المطور   اللغة اإلنجليزية قسم 

 

 الفترة الثانية  ١٢:٢٠إلى  ١٠:٢٠من الفترة األولى  اليوم / التاريخ 
 ٢:٥٠إلى  ١٢:٥٠من 

الرابع   الثالث + المستوى ثامن ال السابع + المستوى   سادس ال  الخامس + المستوى   

 هـ  ١٠/٩/١٤٤٢الخميس  
 اللغويات التطبيقية النقد األدبي قراءة ال م  ٢٢/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٣/٩/١٤٤٢األحد  
 ترجمة أنواع النصوص اللغة اإلنجليزية والتقنية مقدمة للغويات  م  ٢٥/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٤٤٢/ ١٤/٩االثنين  
 ---- ---- ---- م  ٢٦/٤/٢٠٢١

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ١٥الثالثاء 
 م  ٢٧/٤/٢٠٢١

 ( ١انشاء )
 النحو والصرف  تحليل الخطاب  ( ٢انشاء )

 هـ  ١٤٤٢/ ٩/ ١٦األربعاء 
 ---- ---- ---- م  ٢٨/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٧/٩/١٤٤٢الخميس  
 القصة القصيرة  وتراكيب نحوية أنظمة م  ٢٩/٤/٢٠٢١

 الرواية الحديثة أدب األطفال 

 هـ  ٢٠/٩/١٤٤٢األحد  
الشعر اإلنجليزي من العصر   األدب األمريكي  إلى مقدمة األدب في عصر النهضة م  ٢٠٢١/ ٥/ ٢

 لى الحديث إالرومانسي 
 هـ  ١٤٤٢/ ٢١/٩االثنين  
 م  ٢٠٢١/ ٥/ ٣

 مقدمة في األدب 
 ---- علم اللغة االجتماعي ي ئالنثر الالروا

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ٢٢الثالثاء 
 علم الداللة والمعاني  ترجمة المصطلحات  التراكيب النحوية  م  ٢٠٢١/ ٥/ ٤

 
 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة. 

 
 

 عميدة الكلية                            وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                             رئيسة القسم                            منسقة وحدة االختبارات المركزية 
 د. مشاعل بنت علي العكلي                   د. جمال بنت مبارك المري                         البواردي  حمادبنت  أريجد. م. عذاري بنت محمد الراجحي                        
 
 
 
 

 
 
 
 



   
  كلية اآلداب                                 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 هـ  1442 – 1441للعام الجامعي  الثانيجدول اختبار الفصل الدراسي 
 )الخطة المطورة(  قسم علم االجتماع 

 

 الفترة الثانية  12:20إلى  10:20من الفترة األولى  اليوم / التاريخ 
 2:50إلى  12:50من 

رابع الالثالث +  المستوى  الثامن  السابع + المستوى  السادس   الخامس + المستوى   

 هـ  10/9/1442الخميس  
 م  22/4/2021

اإلحصاء االجتماعي 
النظريات االجتماعية المعاصرة   علم اجتماع التنظيم  والتطبيقي 

(2 ) 

 هـ  13/9/1442األحد  
 م  25/4/2021

مصطلحات ونصوص  
اجتماعية باللغة اإلنجليزية 

(1 ) 
 الحضري علم االجتماع  علم اجتماع المعرفة 

 هـ  1442/ 14/9االثنين  
 ---------  علم اجتماع السياحة والترفيه ---------  م  26/4/2021

 هـ  9/1442/ 15الثالثاء 
 م  27/4/2021

االنثروبولوجيا االجتماعية 
 علم اجتماع التنمية ---------  والثقافية

 هـ  1442/ 9/ 16األربعاء 
 ---------  االجتماعيالتغير  ---------  م  28/4/2021

 هـ  17/9/1442الخميس  
 التطبيقي علم االجتماع  األمن االجتماعي ---------  م  29/4/2021

 هـ  20/9/1442األحد  
 علم االجتماع السياسي  علم اجتماع العمل  علم االجتماع القانوني  م  2021/ 5/ 2

 هـ  1442/ 21/9االثنين  
 علم اجتماع االنحراف والجريمة ---------  ---------  م  2021/ 5/ 3

 هـ  9/1442/ 22الثالثاء 
 علم اجتماع البيئة  علم اجتماع الشيخوخة المجتمع السعودي م  2021/ 5/ 4

 

 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة. 
  

 
 عميدة الكلية                            وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                             رئيسة القسم                            منسقة وحدة االختبارات المركزية 

 د. مشاعل بنت علي العكلي                    د. جمال بنت مبارك المري                          الكلثم محمدبنت  فاطمةد. م. عذاري بنت محمد الراجحي                         
 
 

  



   
  كلية اآلداب                                

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 هـ   1442 – 1441للعام الجامعي  الثانيجدول اختبار الفصل الدراسي                    

 )الخطة المطورة(   قسم الخدمة االجتماعية  
 

 اليوم / التاريخ 
 الفترة الثانية  12:20إلى  10:20من الفترة األولى 

 2:50إلى  12:50من 

رابع الالثالث +  المستوى  الثامن  السابع + المستوى  السادس   الخامس + المستوى   

 هـ  10/9/1442الخميس  
الخدمة االجتماعية في مجال  إدارة المؤسسات االجتماعية م  22/4/2021

 التطوع 
مجال الالخدمة االجتماعية في 

 التعليمي

 هـ  13/9/1442األحد  
 م  25/4/2021

أساسيات الممارسة العامة في  
 رشاد والتوجيه االجتماعياإل -------  االجتماعية الخدمة 

 هـ  1442/ 14/9االثنين  
 -------  التنمية االجتماعية  -------  م  26/4/2021

 هـ  9/1442/ 15الثالثاء 
الخدمة االجتماعية في مجال الدفاع   -------  مدخل إلى علم السكان  م  27/4/2021

 االجتماعي

 هـ  1442/ 9/ 16األربعاء 
 السياسة االجتماعية  وسائل التواصل االجتماعي  -------  م  28/4/2021

 هـ  17/9/1442الخميس  
 م  29/4/2021

مصطلحات ونصوص اجتماعية  
الخدمة االجتماعية في مجال ذوي  -------  ( 1) باللغة اإلنجليزية

 االحتياجات الخاصة 

 هـ  20/9/1442األحد  
 التخطيط االجتماعي  -------  االجتماعيمناهج البحث  م  2021/ 5/ 2

 هـ  1442/ 21/9االثنين  
 -------  تقويم المشروعات االجتماعية  -------  م  2021/ 5/ 3

 هـ  9/1442/ 22الثالثاء 
الخدمة االجتماعية في مجال  -------  العالقات العامة م  2021/ 5/ 4

 رعاية الشباب 

 
 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة. 

 
 

 عميدة الكلية                            وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                             رئيسة القسم                            منسقة وحدة االختبارات المركزية 
 د. مشاعل بنت علي العكلي                    د. جمال بنت مبارك المري                          الكلثم محمدبنت  فاطمةد. م. عذاري بنت محمد الراجحي                         
 
 



   
  كلية اآلداب                                 

 
 

 

 

 
 

 

 
 هـ  ١٤٤٢ – ١٤٤١للعام الجامعي  ثانيجدول اختبار الفصل الدراسي ال

 )الخطة المطورة(   قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية 
 

 اليوم / التاريخ 
 الفترة الثانية  ١٢:٢٠إلى  ١٠:٢٠من الفترة األولى 

 ٢:٥٠إلى  ١٢:٥٠من 

رابع الالثالث +   المستوى ثامن ال السابع +  المستوى  سادس ال  الخامس + المستوى   

 هـ  ١٠/٩/١٤٤٢الخميس  
 جغرافيا البحار والمحيطات   جغرافية الخدمات  مبادئ المساحة والخرائط   م  ٢٢/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٣/٩/١٤٤٢األحد  
 م  ٢٥/٤/٢٠٢١

 جغرافية السياحية
   السكانجغرافية  الجغرافيا الحضارية  جديد(  6مطور +  4)مستوى 

 هـ  ١٤٤٢/ ١٤/٩االثنين  
 - البحث الجغرافي  ( ١نظم المعلومات الجغرافية ) م  ٢٦/٤/٢٠٢١

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ١٥الثالثاء 
 جغرافية العمران الريفي   - (٢األساليب الكمية في الجغرافيا )  م  ٢٧/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٤٤٢/ ٩/ ١٦األربعاء 
 م  ٢٨/٤/٢٠٢١

( معالجة  ٢االستشعار عن بعد )
 الجغرافيا السياسية  مرئيات االستشعار عن بعد  

 جغرافية االخطار 
 الجغرافيا الطبية  
 جغرافية التجارة 

 هـ  ١٧/٩/١٤٤٢الخميس  
 م  ٢٩/٤/٢٠٢١

 ( ٢نظم المعلومات الجغرافية )
 ( ٤المعلومات الجغرافية )نظم  جغرافية المدن واالستدامة  قواعد البيانات الجغرافية  

 هـ  ٢٠/٩/١٤٤٢األحد  
الجغرافيا الطبيعية لألراضي  الجغرافيا المناخية  م  ٢٠٢١/ ٥/ ٢

 الجغرافية الحيوية   الجافة 

 هـ  ١٤٤٢/ ٢١/٩االثنين  
 الجغرافيا االجتماعية  - الجغرافيا اإلقليمية م  ٢٠٢١/ ٥/ ٣

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ٢٢الثالثاء 
 م  ٢٠٢١/ ٥/ ٤

جغرافية باللغة اإلنجليزية نصوص 
(١ ) 

 جديد(  6مطور +  4)مستوى 

نصوص جغرافية باللغة 
 (  ٣نظم معلومات جغرافية ) ( ٢اإلنجليزية )

 
 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة. 

 
 

 عميدة الكلية                           وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                         رئيسة القسم                              منسقة وحدة االختبارات المركزية 
 د. مشاعل بنت علي العكلي                      د. جمال بنت مبارك المري م. عذاري بنت محمد الراجحي                        د. مريم بنت غانم القحطاني                      
 
 



   
  كلية اآلداب                                

 
 

 

 

 

 
 

 هـ   ١٤٤٢ – ١٤٤١للعام الجامعي  ثانيالجدول اختبار الفصل الدراسي                    
 )الخطة المطورة(   قسم المكتبات والمعلومات   

 

 الفترة الثانية  ١٢:٢٠إلى  ١٠:٢٠من الفترة األولى  اليوم / التاريخ 
 ٢:٥٠إلى  ١٢:٥٠من 

رابعالمستوى ال ثامن المستوى ال  سادس ال  الخامس + المستوى   

 هـ  ١٠/٩/١٤٤٢الخميس  
 الفهرسة اآللية  م  ٢٢/٤/٢٠٢١

قضايا معاصرة في  
 المستودعات الرقمية  المكتبات والمعلومات 

 هـ  ١٣/٩/١٤٤٢األحد  
الويب الداللي وتمثيل   إدارة مواقع اإلنترنت  2تنظيم المعلومات  م  ٢٥/٤/٢٠٢١

 المعرفة
 هـ  ١٤٤٢/ ١٤/٩االثنين  
 تنمية المجموعات   ------- ------- م  ٢٦/٤/٢٠٢١

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ١٥الثالثاء 
 م  ٢٧/٤/٢٠٢١

تحليل وتصميم نظم  
 المعلومات 

 اقتصاديات المعلومات  دراسات دولية ومقارنة 
 الدراسات الببليومترية  

 زمات والمخاطرإدارة األ    المعلومات( )قياسات 

 هـ  ١٤٤٢/ ٩/ ١٦األربعاء 
 خدمات المعلومات  ------- ------- م  ٢٨/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٧/٩/١٤٤٢الخميس  
 إدارة مؤسسات المعلومات  تسويق خدمات المعلومات  شبكات المعلومات  م  ٢٩/٤/٢٠٢١

 هـ  ٢٠/٩/١٤٤٢األحد  
 نصوص متخصصة باللغة   وسالمة المعلومات أمن  مؤسسات المعلومات  م  ٢٠٢١/ ٥/ ٢

 ( 2اإلنجليزية ) 
 هـ  ١٤٤٢/ ٢١/٩االثنين  
 ------- ------- ------- م  ٢٠٢١/ ٥/ ٣

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ٢٢الثالثاء 
 النشر ومؤسساته  أخالقيات المعلومات  مدخل إلى علم األرشيف  م  ٢٠٢١/ ٥/ ٤

 
 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة. 

 
 

 عميدة الكلية                            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. م. عذاري بنت محمد الراجحي                        
 
 
 
 



   
  كلية اآلداب                              

 
 

 

 

 
 

 

 
 هـ   ١٤٤٢ – ١٤٤١للعام الجامعي  ثانيجدول اختبار الفصل الدراسي ال                   

 (  ة)الخطة المطورالدراسات اإلسالمية قسم 
 

 اليوم / التاريخ 
 الفترة الثانية  ١٢:٢٠إلى  ١٠:٢٠من الفترة األولى 

 ٢:٥٠إلى  ١٢:٥٠من 
رابعلالمستوى ا  ثامن لالمستوى ا   سادس المستوى ال   

 هـ  ١٠/٩/١٤٤٢الخميس  
 ( ١فقه المعامالت ) فقه الفرائض  التوحيد  م  ٢٢/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٣/٩/١٤٤٢األحد  
 أحاديث النكاح ( ٢علوم القرآن ) م  ٢٥/٤/٢٠٢١

 اليوم اآلخر 
 ( ٣العقيدة )

 )د. فتحية القحطاني( 
 هـ  ١٤٤٢/ ١٤/٩االثنين  
 السيرة النبوية  ( ٤التفسير ) أحاديث العلم واألدب م  ٢٦/٤/٢٠٢١

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ١٥الثالثاء 
 - القواعد الفقهية - م  ٢٧/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٤٤٢/ ٩/ ١٦األربعاء 
 ( ١فقه األسرة ) مسائل اإليمان واألحكام ( ٢علوم الحديث ) م  ٢٨/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٧/٩/١٤٤٢الخميس  
 ( ٢التفسير ) أحاديث جوامع الكلم النبوي  ( ٢أصول الفقه ) م  ٢٩/٤/٢٠٢١

 هـ  ٢٠/٩/١٤٤٢األحد  
 أحاديث العبادات  المذاهب والتيارات المعاصرة  فقه الصالة والزكاة  م  ٢٠٢١/ ٥/ ٢

 هـ  ١٤٤٢/ ٢١/٩االثنين  
 الدعوة والحسبة  فقه األطعمة واأليمان ( ٢النحو التطبيقي ) م  ٢٠٢١/ ٥/ ٣

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ٢٢الثالثاء 
 - الموضوعي للقرآن الكريمالتفسير  - م  ٢٠٢١/ ٥/ ٤

 
 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة. 

 
 

 عميدة الكلية                            وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                             رئيسة القسم                            منسقة وحدة االختبارات المركزية 
 د. مشاعل بنت علي العكلي                   د. جمال بنت مبارك المري                         الحجي محمدبنت  بدريةد. م. عذاري بنت محمد الراجحي                         



   

  اللغة العربية وآدابهاالقسم/                                                                                                     
  كلية اآلداب                           

               ام            اب بالدمعميدة كلية اآلد                                              وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                                                     رئيســـــة القسـم                                          وحدة االختبارات المركزية منسقة                       

                    مشاعل بنت علي العكليد.                 مال بنت مبارك المري                               د. ج                                           د. وضحى بنت مسفر القحطاني                               راجحي     بنت محمد ال م. عذاري                              
 

 

 (+ مطّورة خطة جديدة) -هـ   ١٤٤١/١٤٤٢للعام الدراسي  ثانيالجدول اختبار الفصل الدراسي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة.  

 اليوم / التاريخ 
 05:2إلى  05:21الفترة الثانية من  02:12إلى  02:10الفترة األولى من  

 المستوى السادس  المستوى األول + المستوى الثاني  المستوى الثامن   المستوى الرابع 

 هـ  ١٠/٩/١٤٤٢الخميس  
 ----- المعجمية  ( ٢الصرف ) م  ٢٢/٤/٢٠٢١

 اللِّّسانيات 
 مدخل إلى اللسانيات 
 علم اللُّغة التَّطبيقي 

 هـ  ١٣/٩/١٤٤٢األحد  
 ( ٤النحو ) الصحة واللياقة ( ٦النحو ) ( ٢النحو ) م  ٢٥/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٤٤٢/ ١٤/٩االثنين  
 م  ٢٦/٤/٢٠٢١

 التَّطبيقات النحوية
 (١التطبيقات النحوية والصرفية )

 النَّقد األدبي الحديث  
 النقد العربي الحديث 

 اللغة اإلنجليزية )قراءة( 
 التذوق األدبي

 مدخل إلى تقنية المعلومات
 ( ٣الصرف )

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ١٥الثالثاء 
 التَّطبيقات الصَّرفية االجتماع مبادئ علم  األدب المقارن النقد العربي القديم  م  ٢٧/٤/٢٠٢١

 (٢التطبيقات النحوية والصرفية )
 هـ  ١٤٤٢/ ٩/ ١٦األربعاء 
 م  ٢٨/٤/٢٠٢١

 أدب صدر اإلسالم والعصر األموي
 العربي الحديث  األدب مبادئ اإلحصاء  األدب السُّعودي األدب األموي

 العربي الحديث   الشعر

 هـ  ١٧/٩/١٤٤٢الخميس  
 اللغة اإلنجليزية العامة مدخل إلى علم المصطلح  البحثمناهج  م  ٢٩/٤/٢٠٢١

 البالغة القرآنية
  التفكير البالغي

 األدب في عصر الدول المتتابعة 
 هـ  ٢٠/٩/١٤٤٢األحد  
 ( ١نصوص أدبية ) مهارات التعلم والتفكير  تحليل الخطاب  الصَّوتيات  م  ٢٠٢١/ ٥/ ٢

 هـ  ١٤٤٢/ ٢١/٩االثنين  
 م  ٢٠٢١/ ٥/ ٣

 العباسي  الشعر
    أدب األطفال اللغة اإلنجليزية )كتابة( مناهج تحليل النَّص السَّردي  األدب العباسي

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ٢٢الثالثاء 
 م  ٢٠٢١/ ٥/ ٤

 علم البديع 
 )علم البيان والبديع( ٢البالغة 

 قضايا في النَّحو واللُّغة  
 والدُّول المتتابعة أدب األندلس  ( ٢النحو التطبيقي ) قضايا في األدب والبالغة  

    األدب األندلسي






