
   

                                                                                                                                                               
 القسم/ علم االجتماع واخلدمة االجتماعية                    كلية اآلداب                         

               ام            اب بالدمعميدة كلية اآلد                                              وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                                                     رئيســـــة القسـم                                          وحدة االختبارات المركزية منسقة                       
                    مشاعل بنت علي العكليد.                  د. جمال بنت مبارك المري                                                                         د. فاطمة بنت محمد الكلثم                                راجحي     نت محمد الب م. عذاري                              

 

 هـ١٤٤١/١٤٤٢للعام الدراسي  الثانيجدول اختبار الفصل الدراسي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة.                  
 ( مع جداول الخطة المطورة. االجتماعيةسياسات الرعاية  - التغير االجتماعي)التالية ** مواعيد اختبار المقررات                  
                   

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

 المستوى الخامس + المستوى السادس الثاني المستوى األول + المستوى  + المستوى الثامن   المستوى السابع المستوى الثالث + المستوى الرابع

 هـ  ١٠/٩/١٤٤٢الخميس  
 علم اجتماع االعالم --------- اإلحصاء االجتماعي إدارة المؤسسات االجتماعية م  ٢٢/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٣/٩/١٤٤٢األحد  
 علم االجتماع الحضري  الصحة واللياقة االرشاد والتوجيه االجتماعي --------- م  ٢٥/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٤٤٢/ ١٤/٩االثنين  
 علم اجتماع التنظيم والتخطيط  --------- م  ٢٦/٤/٢٠٢١

 اللغة اإلنجليزية )قراءة( 
 التذوق األدبي

 مدخل إلى تقنية المعلومات
--------- 

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ١٥الثالثاء 
 االجتماعي الدفاع  مبادئ علم االجتماع  --------- مدخل إلى األنثروبولجيا  م  ٢٧/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٤٤٢/ ٩/ ١٦األربعاء 
 --------- مبادئ اإلحصاء  الثقافة والعولمة --------- م  ٢٨/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٧/٩/١٤٤٢الخميس  
 --------- اللغة اإلنجليزية العامة القيادة وتنمية المجتمعات المحلية --------- م  ٢٩/٤/٢٠٢١

 هـ  ٢٠/٩/١٤٤٢األحد  
 علم االجتماع السياسي  مهارات التعلم والتفكير  رعاية الفئات الخاصة --------- م  ٢٠٢١/ ٥/ ٢

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

 االنحراف االجتماعي والجريمة 
 --------- اللغة اإلنجليزية )كتابة( المشكالت االجتماعية  ٠٥:٢١يبدأ االختبار الساعة 

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ٢٢الثالثاء 
 علم اجتماع البيئة  ( ٢النحو التطبيقي ) االتصال في الخدمة االجتماعية العالقات العامة م  ٢٠٢١/ ٥/ ٤



   

  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



   

                                                                                                                                                                 
 الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية القسم/                                 كلية اآلداب                           

 بالدمامداب ميدة كلية اآلع                                                   وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                                                         رئيســـــة القسـم                                               ية  منسقة وحدة االختبارات المركز                       
          علي العكلي         د. مشاعل بنت                                              د. جمال بنت مبارك المري                                                    مريم بنت غانم القحطانيد.                                       ي   م. عذاري بنت محمد الراجح                       

 

 هـ١٤٤١/١٤٤٢للعام الدراسي  ثانيجدول اختبار الفصل الدراسي ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة.  
 .المطورة الخطة مع جدول والسابع  السادسلطالبات المستوى  )الجغرافيا االجتماعية( – ((١نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية )) -)الجغرافيا السياحية(  المقررات موعد اختبار ***                 
 .مع جدول المقررات العامة رابعلطالبات المستوى ال جغرافية المملكة العربية السعوديةموعد اختبار مقرر *** 

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

 المستوى الخامس + المستوى السادس الثاني المستوى األول + المستوى  + المستوى الثامن   المستوى السابع المستوى الثالث + المستوى الرابع

 هـ  ١٠/٩/١٤٤٢الخميس  
 جغرافية البحار والمحيطات   - الجغرافيا البيئية  الجيومورفولوجيا  م  ٢٢/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٣/٩/١٤٤٢األحد  
 - الصحة واللياقة الجغرافيا التاريخية  الجغرافيا الحيوية والتربة   م  ٢٥/٤/٢٠٢١

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

مدخل إلى طرق البحث 
 موضوعات جغرافية معاصرة   الجغرافي 

 اللغة اإلنجليزية )قراءة( 
 التذوق األدبي

 مدخل إلى تقنية المعلومات 
- 

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ١٥الثالثاء 
 جغرافية العمران  مبادئ علم االجتماع  - - م  ٢٧/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٤٤٢/ ٩/ ١٦األربعاء 
 الجغرافيا الطبية  مبادئ اإلحصاء  الجغرافيا السياسية صور جوية واستشعار عن بعد   م  ٢٨/٤/٢٠٢١

 جغرافية األخطار الطبيعية
 هـ  ١٧/٩/١٤٤٢الخميس  
 التخطيط والتنمية  - م  ٢٩/٤/٢٠٢١

 - اللغة اإلنجليزية العامة جغرافية الزراعة 

 هـ  ٢٠/٩/١٤٤٢األحد  
 نظم المعلومات الجغرافية متقدمة مهارات التعلم والتفكير  الجغرافيا الطبيعية لألراضي الجافة - م  ٢٠٢١/ ٥/ ٢

 هـ  ١٤٤٢/ ٢١/٩االثنين  
 - اللغة اإلنجليزية )كتابة(  - تصميم وقراءة الخريطة  م  ٢٠٢١/ ٥/ ٣

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ٢٢الثالثاء 
نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية   - م  ٢٠٢١/ ٥/ ٤

 - ( 2التطبيقي )النحو  ( 2)



   

                                                                                                                                               
   اللغة اإلنجليزيةالقسم/                          كلية اآلداب                              

               ام            اب بالدمعميدة كلية اآلد                                              وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                                                     رئيســـــة القسـم                                          وحدة االختبارات المركزية منسقة                       
                   مشاعل بنت علي العكليد.                د. جمال بنت مبارك المري                                                                        د. أريج بنت حماد البواردي                                راجحي     بنت محمد ال م. عذاري                              

 

 

 هـ١٤٤١/١٤٤٢للعام الدراسي  ثانيالجدول اختبار الفصل الدراسي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   **يوجد جدول خاص للمقررات العامة.  

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

 السادس+ المستوى الخامس المستوى  الثاني المستوى األول + المستوى  الثامن + المستوى  لسابعالمستوى ا الرابع+ المستوى الثالث المستوى 

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

 هـ  ١٣/٩/١٤٤٢األحد  
اللغة اإلنجليزية وتكنولوجيا   اللغويات إلى مقدمة  م  ٢٥/٤/٢٠٢١

 ترجمة أنواع النصوص الصحة واللياقة المعلومات

 هـ  ١٤٤٢/ ١٤/٩االثنين  
 علم اللغة النفسي  ---- م  ٢٦/٤/٢٠٢١

 اللغة اإلنجليزية )قراءة( 
 التذوق األدبي

 مدخل إلى تقنية المعلومات
---- 

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

 ( ١انشاء )
 النحو والصرف  مبادئ علم االجتماع  تحليل الخطاب  ( ٢انشاء )

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

 هـ  ١٧/٩/١٤٤٢الخميس  
 الرواية الحديثة اللغة اإلنجليزية العامة أدب األطفال  نحويةوأنظمة قواعد  م  ٢٩/٤/٢٠٢١

 هـ  ٢٠/٩/١٤٤٢األحد  
 م  ٢٠٢١/ ٥/ ٢

األدب اإلنجليزي في عصر  
الشعر اإلنجليزي من العصر   والتفكير مهارات التعلم  األدب األمريكي  إلىمقدمة  النهضة

 لى الحديث إالرومانسي 
 هـ  ١٤٤٢/ ٢١/٩االثنين  
 ---- اللغة اإلنجليزية )كتابة( علم اللغة االجتماعي النثر الالروائي  م  ٢٠٢١/ ٥/ ٣

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ٢٢الثالثاء 
 والمعاني علم الداللة  ( ٢النحو التطبيقي ) ترجمة المصطلحات  تركيب نحوي  م  ٢٠٢١/ ٥/ ٤





   

  المكتبات والمعلومات القسم/                                                                                      
  كلية اآلداب                            

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

                   العكلي مشاعل بنت عليد.                د. جمال بنت مبارك المري                                                                         الهاجري  مسفربنت  ساميةد.                                راجحي     بنت محمد ال م. عذاري                              
 

 

 هـ١٤٤١/١٤٤٢للعام الدراسي  ثانيالجدول اختبار الفصل الدراسي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة.                 
 خطة مطورة.   -المعلومات في المستوى الخامس *** تمت معادلة مقرر خدمات المعلومات في المستوى الرابع مع مقرر خدمات                 
             خطة مطورة.  –المستوى الخامس في مقرر تنمية المجموعات مع في المستوى الرابع *** تمت معادلة مقرر إدارة وتنمية مصادر المعلومات                 

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

 المستوى الخامس + المستوى السادس الثاني المستوى األول + المستوى  + المستوى الثامن   المستوى السابع المستوى الثالث + المستوى الرابع

 هـ  ١٠/٩/١٤٤٢الخميس  
مصادر المعلومات لألطفال   استرجاع المعلومات  م  ٢٢/٤/٢٠٢١

 التحليل الموضوعي والتصنيف  ------- والشباب 

 هـ  ١٣/٩/١٤٤٢األحد  
 مصادر التعلم إدارة مراكز  الصحة واللياقة االنترنت في مرافق المعلومات ------- م  ٢٥/٤/٢٠٢١

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

   اللغة اإلنجليزية )قراءة(
 التذوق األدبي

 مدخل إلى تقنية المعلومات
------- 

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ١٥الثالثاء 
 استخدام األجهزة التعليمية وصيانتها  االجتماع مبادئ علم  البوابات وادارة مواقع االنترنت  تحليل وتصميم نظم المعلومات  م  ٢٧/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٤٤٢/ ٩/ ١٦األربعاء 
 ------- مبادئ اإلحصاء  استراتيجيات التدريس  ------- م  ٢٨/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٧/٩/١٤٤٢الخميس  
انتاج واستخدام الوسائل   الشبكات واالتصاالت م  ٢٩/٤/٢٠٢١

 النفس مبادئ علم  اللغة اإلنجليزية العامة التعليمية

 هـ  ٢٠/٩/١٤٤٢األحد  
النظم االلية في المكتبات ومراكز  ------- م  ٢٠٢١/ ٥/ ٢

 الرقمنة واألرشفة اإللكترونية مهارات التعلم والتفكير  مصادر التعلم 

 هـ  ١٤٤٢/ ٢١/٩االثنين  
 ------- اللغة اإلنجليزية )كتابة( ------- الوعي المعلوماتي م  ٢٠٢١/ ٥/ ٣

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ٢٢الثالثاء 
 ------- ( ٢النحو التطبيقي ) خالقيات المعلومات أ ------- م  ٢٠٢١/ ٥/ ٤



   

  الدراسات اإلسالمية القسم/                                                                                                          
  كلية اآلداب                          

                                           ام   بالدم عميدة كلية اآلداب                                              وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                                                      رئيســـــة القسـم                                          وحدة االختبارات المركزية منسقة                     

          د. مشاعل بنت علي العكلي                                                     د. جمال بنت مبارك المري                                                  بدرية بنت محمد الحجي. د                  م. عذاري بنت محمد الراجحي                               

 

 هـ١٤٤١/١٤٤٢للعام الدراسي  ثانيالجدول اختبار الفصل الدراسي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة.             
 **موعد اختبار مقرر االعجاز في الكتاب والسنة لطالبات المستوى السابع مع جدول المقررات العامة.                
 في الخطة المطورة.  الرابعتمت معادلتها مع مقررات المستوى  الرابع**بقية مقررات المستوى                 
 . بنفس موعد اختبار مقرر مسائل اإليمان واألحكام في المستوى الثامن في جدول الخطة المطورة الخامسلطالبات المستوى  (٢العقيدة )*موعد اختبار مقرر *                

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

 + المستوى السادس المستوى الخامس الثاني المستوى األول + المستوى  + المستوى الثامن   المستوى السابع المستوى الثالث + المستوى الرابع

 هـ  ١٠/٩/١٤٤٢الخميس  
 ( ٢فقه المواريث ) - مناهج الفكر الحديث  ( ٢فقه العبادات )  م  ٢٢/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٣/٩/١٤٤٢األحد  
 ( ٢الحديث ) الصحة واللياقة فقه القضاء والسياسة الشرعية مناهج المفسرين م  ٢٥/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٤٤٢/ ١٤/٩االثنين  
 ( ٣الحديث ) - م  ٢٦/٤/٢٠٢١

 اللغة اإلنجليزية )قراءة( 
 التذوق األدبي

 مدخل إلى تقنية المعلومات

 ( ٣العقيدة )
 )د. شهرات فيصل( 

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ١٥الثالثاء 
 - مبادئ علم االجتماع  القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة مناهج المحدثين  م  ٢٧/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٤٤٢/ ٩/ ١٦األربعاء 
 فقه األسرة مبادئ اإلحصاء  - - م  ٢٨/٤/٢٠٢١

 هـ  ١٧/٩/١٤٤٢الخميس  
 ( ٢التفسير ) اللغة اإلنجليزية العامة ( ٣التفسير ) ( ١العقيدة ) م  ٢٩/٤/٢٠٢١

 هـ  ٢٠/٩/١٤٤٢األحد  
 ( ٢فقه المعامالت ) مهارات التعلم والتفكير  - - م  ٢٠٢١/ ٥/ ٢

 هـ  ١٤٤٢/ ٢١/٩االثنين  
 ( ٣أصول الفقه ) اللغة اإلنجليزية )كتابة( االستشراق والدراسات اإلسالمية - م  ٢٠٢١/ ٥/ ٣

 هـ  ٩/١٤٤٢/ ٢٢الثالثاء 
 - ( ٢النحو التطبيقي ) األديان والفرق  - م  ٢٠٢١/ ٥/ ٤




