
   

                                                                                                            

  القسم/ االتصال وتقنية اإلعالم            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. باسمة بنت فهد الغانم                    راجحي     بنت محمد ال م. عذاري                              

 

 

 )خطة جديدة + مطّورة( - هـ1443للعام الدراسي  األولجدول اختبار الفصل الدراسي 

       

 *يوجد جدول خاص للمقررات العامة.      

 اليوم / التاريخ 

 30:1إلى  30:11الفترة الثانية من  10:30إلى   8:30الفترة األولى من  

 الثالث المستوى 

 السابع المستوى 

  مسار الصحافة والنشر المستوى الخامس  المستوى األول + الثاني 

 االلكتروني 
 مسار اإلذاعة والتلفزيون  مسار العالقات العامة  

 هـ  19/5/1443الخميس  

 م  2021/ 23/12
 الصحافة المتخصصة ---

تصميم وانتاج المواد 

 اإلعالمية 

التحقيق في اإلذاعة 

 والتلفزيون 
 علم االجتماع  مبادئ

 30:8يبدأ االختبار الساعة 
--- 

 هـ  22/5/1443األحد  

 م  2021/ 26/12

قوانين اإلعالم 

 ه خالقياتأو
 مدخل إلى تقنية المعلومات  --- --- ---

مناهج البحث العلمي وبحوث  

 االتصال

 هـ  1443/ 23/5االثنين  

 م  2021/ 27/12
--- 

التحقيق وفن المقابلة  

 الصحفية 

تنظيم المؤتمرات 

 والندوات

إدارة مؤسسات اإلذاعة  

 والتلفزيون 
 والتنمية اإلعالم  اللغة اإلنجليزية )قراءة( 

 هـ  5/1443/ 24الثالثاء 

 م  2021/ 28/12

اإلعالم واالتصال في 

المملكة العربية  

 السعودية

 الرأي العام والدعاية  اللغة اإلنجليزية )كتابة(  --- --- ---

 هـ  1443/ 5/ 25األربعاء 

 م  2021/ 29/12
 المقال الصحفي ---

العالقات العامة في 

المؤسسات العامة  

 والخاصة 

 --- مبادئ اإلحصاء  التصوير التلفزيوني 

 هـ  26/5/1443الخميس  

 م  2021/ 30/12

مبادئ الكتابة 

 اإلعالمية 
 اإلعالم الجديد والوسائط المتعددة اللغة اإلنجليزية العامة  --- --- ---

 هـ  29/5/1443األحد  

 م  2022/ 1/ 2
--- 

التصميم واإلخراج 

 الصحفي 

العالقات العامة 

 واإلعالن الدولي

الدراما والنقد في اإلذاعة  

 والتلفزيون 
 --- مبادئ اإلدارة 

 هـ  1443/ 30/5االثنين  

 م  2022/ 1/ 3
 نصوص إعالمية باللغة االنجليزية ( 1النحو التطبيقي )  البرامج الوثائقية  االتصال التنظيمي --- مبادئ االتصال 

 هـ  1443/ 1/6الثالثاء 

 م  2022/ 1/ 4

اإلعالن في وسائل  

 االتصال
 نباءصحافة وكاالت األ

العالقات العامة وإدارة 

 زمات األ

المونتاج في اإلذاعة  

 والتلفزيون 
 فقه السيرة 

اإلعالم االلكتروني ونظم 

 المعلومات



   

  التاريخ  /القسم                                                                                          

  كلية اآلداب                     

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

          بنت علي العكلي         د. مشاعل                                             د. جمال بنت مبارك المري                                                  بدور بنت محمد العثمان د.                   مد الراجحي     م. عذاري بنت مح                          

 

 هـ 1443للعام الدراسي  ولاألجدول اختبار الفصل الدراسي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة.   
 . مسار التاريخ العام في جدول الخطة المطورة –بنفس موعد اختبار مقرر )التاريخ البيئي( في المستوى الثامن  الخامسلطالبات المستوى  )المدينة اإلسالمية(*موعد اختبار مقرر *           
 رة. **بقية المقررات تمت معادلتها مع مقررات الخطة المطو         

  

 اليوم / التاريخ 

 30:1إلى  30:11انية من الفترة الث 30:10إلى   30:8الفترة األولى من  

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

 هـ  19/5/1443الخميس  

 م  2021/ 23/12
------- ------- 

 علم االجتماع  مبادئ

 30:8يبدأ االختبار الساعة 
------- 

 هـ  22/5/1443األحد  

 م  2021/ 26/12
 ------- مدخل إلى تقنية المعلومات  ------- -------

 هـ  1443/ 23/5االثنين  

 م  2021/ 27/12
 ------- )قراءة( اللغة اإلنجليزية  ------- جغرافيا العالم 

 هـ  5/1443/ 24الثالثاء 

 م  2021/ 28/12
 الجغرافيا السياسية 

 الجغرافيا االقتصادية 
 ------- اللغة اإلنجليزية )كتابة(  تاريخ الدولة العثمانية

 هـ  1443/ 5/ 25األربعاء 

 م  2021/ 29/12
 ------- مبادئ اإلحصاء  ------- -------

 هـ  26/5/1443الخميس  

 م  2021/ 30/12
 ------- اللغة اإلنجليزية العامة  تاريخ النظم اإلسالمية  -------

 هـ  29/5/1443األحد  

 م  2022/ 1/ 2
 ------- مبادئ اإلدارة  ------- -------

 هـ  1443/ 30/5االثنين  

 م  2022/ 1/ 3
 ------- ( 1النحو التطبيقي )  تاريخ األندلس اإلسالمي -------

 هـ  1443/ 1/6الثالثاء 

 م  2022/ 1/ 4
 تاريخ الحروب الصليبية فقه السيرة  ------- -------



   
 كلية اآلداب                           

 

 

  

 ( ة)الخطة المطور التاريخ قسم  -هـ   3144للعام الجامعي  ولجدول اختبار الفصل الدراسي األ
 

 اليوم / التاريخ 

 1:30إلى  11:30من الفترة الثانية  10:30إلى   8:30من الفترة األولى 

 المستوى الثالث  
+ الثامن  سابعالمستوى ال + السادس  خامسالمستوى ال   

واآلثار  مسار السياحة مسار التاريخ العام  واآلثار  مسار السياحة مسار التاريخ العام    

 هـ  19/5/1443الخميس  

 م  2021/ 23/12
تاريخ وحضارات الشرق األدنى  

 القديم 

تاريخ اوروبا الحديث 

 والمعاصر 

أعمال وكاالت السفر  

 والسياحة 

تاريخ وحضارة أوروبا في 

 الوسطى العصور 

آثار وفنون الشرق األدنى  

 القديم 

 هـ  22/5/1443األحد  

 م  2021/ 26/12
تاريخ وحضارة اليونان  

 والرومان 

تاريخ أفريقيا الحديث  

 والمعاصر 
 آثار الجزيرة العربية حركة االستشراق  العمارة والفنون اإلسالمية 

 هـ  1443/ 23/5االثنين  

 م  2021/ 27/12
 ---- 

تاريخ العرب الحديث  

 والمعاصر 
 األنماط السياحية األيوبيين والمماليك تاريخ  ---- 

 هـ  5/1443/ 24الثالثاء 

 م  2021/ 28/12
 التنقيب األثري  ----  تاريخ السيرة النبوية 

تاريخ الخليج العربي في 

 العصر اإلسالمي 
 ---- 

 هـ  1443/ 5/ 25األربعاء 

 م  2021/ 29/12
 ----  ----  2تاريخ الدولة العباسية  ---- 

العربية والخليج  تاريخ الجزيرة 

 العربي في العصر اإلسالمي

 هـ  26/5/1443الخميس  

 م  2021/ 30/12
 ---- 

التاريخ االقتصادي  

 واالجتماعي

 إدارة موارد التراث الطبيعي 

 والثقافي
 آثار ما قبل التاريخ في المملكة مناهج البحث التاريخي 

 هـ  29/5/1443األحد  

 م  2022/ 1/ 2
 العربية القديم تاريخ الجزيرة 

تاريخ المملكة العربية 

 السعودية
 تاريخ الدولة األموية  مقدمة في علم المتاحف

األنثروبولوجيا الطبيعية 

 والثقافية

 هـ  1443/ 30/5االثنين  

 م  2022/ 1/ 3
 ----  مهارات المؤرخ ----  ----  ---- 

 هـ  1443/ 1/6الثالثاء 

 م  2022/ 1/ 4
 مبادئ ترميم وصيانة اآلثار  التاريخ البيئي المدخل إلى علم التاريخ 

تاريخ التعليم في الدولة 

 اإلسالمية 

مصطلحات سياحية باللغة  

 االنجليزية

 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة.       

                     .مع جدول المقررات العامة مسار التاريخ العام –السابع لطالبات المستوى  )تاريخ العالقات والمنظمات الدولية(موعد اختبار مقرر ***       

                   م  اعميدة كلية اآلداب بالدم                                                 وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                                                       رئيســـــة القسـم                                            وحدة االختبارات المركزية  منسقة        

 د. مشاعل بنت علي العكلي                                                 د. جمال بنت مبارك المري                                                  ن بدور بنت محمد العثماد.                   م. عذاري بنت محمد الراجحي                            



   

 اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية القسم/                                                                                   

  كلية اآلداب                     

 بالدمامعميدة كلية اآلداب                                                    وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                                                         رئيســـــة القسـم                                               ية  منسقة وحدة االختبارات المركز                       
                 د. مشاعل بنت علي العكلي                                               د. جمال بنت مبارك المري                                                    مريم بنت غانم القحطانيد.                                       ي   اجحم. عذاري بنت محمد الر                        

 

 هـ 1443للعام الدراسي  ولجدول اختبار الفصل الدراسي األ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة.  
 خطة جديدة( معادلة مع جغرافية الموارد المائية )خطة مطورة( وسيكون اختبارها بنفس التوقيت.  -**جغرافية المياه )مستوى خامس  

 اليوم / التاريخ 

 30:1إلى  30:11الفترة الثانية من  30:10إلى   30:8الفترة األولى من  

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

 هـ  19/5/1443الخميس  

 م  2021/ 23/12
 موضوعات جغرافية معاصرة   مبادئ الجغرافيا الطبيعية  

 علم االجتماع  مبادئ

 30:8يبدأ االختبار الساعة 
 جغرافية النقل والتجارة  

 هـ  22/5/1443األحد  

 م  2021/ 26/12
 مبادئ المساحة والخرائط  

نصوص جغرافية باللغة االنجليزية 

(2 ) 
 جغرافية الصناعة والطاقة   مدخل إلى تقنية المعلومات 

 هـ  1443/ 23/5االثنين  

 م  2021/ 27/12
 - اللغة اإلنجليزية )قراءة(  أصول البحث الجغرافي  جغرافيا العالم 

 هـ  5/1443/ 24الثالثاء 

 م  2021/ 28/12
 خرائط التوزيعات البشرية  اللغة اإلنجليزية )كتابة(  الجغرافيا السياسية  الجغرافيا االقتصادية 

 هـ  1443/ 5/ 25األربعاء 

 م  2021/ 29/12
 - مبادئ اإلحصاء  الجغرافيا االجتماعية  -

 هـ  26/5/1443الخميس  

 م  2021/ 30/12
 - اإلنجليزية العامة اللغة  جغرافية الزراعة االساليب الكمية في الجغرافيا 

 هـ  29/5/1443األحد  

 م  2022/ 1/ 2
 جغرافية االخطار الطبيعية   مبادئ اإلدارة  جغرافية السكان   الجغرافيا المناخية 

 هـ  1443/ 30/5االثنين  

 م  2022/ 1/ 3
 - ( 1النحو التطبيقي )  - -

 هـ  1443/ 1/6الثالثاء 

 م  2022/ 1/ 4
 فقه السيرة  الجغرافيا التاريخية    مبادئ الجغرافيا البشرية 

مقدمة في نظم المعلومات 

 الجغرافية 



   
  كلية اآلداب                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ  1443للعام الجامعي  ولجدول اختبار الفصل الدراسي األ

 )الخطة المطورة(   قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية 
 

 اليوم / التاريخ 
 10:30إلى   8:30من الفترة األولى 

 الفترة الثانية  

 1:30إلى  11:30من 

+ الرابع  ثالثال المستوى + الثامن  سابعال المستوى  خامس ال المستوى   

 هـ  19/5/1443الخميس  

 جغرافية النقل واالتصاالت  موضوعات جغرافية معاصرة   مبادئ الجغرافيا الطبيعية   م  2021/ 23/12

 هـ  22/5/1443األحد  

 مبادئ المساحة والخرائط   م  2021/ 26/12
نصوص جغرافية باللغة  

 (2االنجليزية )
 جغرافية الصناعة  

 هـ  1443/ 23/5االثنين  

 جغرافية التربة   البحث الجغرافي  الجغرافيا االقليمية   م  2021/ 27/12

 هـ  5/1443/ 24الثالثاء 

 خرائط التوزيعات   الجغرافيا السياسية  مبادئ الجغرافيا االقتصادية   م  2021/ 28/12

 هـ  1443/ 5/ 25األربعاء 

 - جغرافية المدن واالستدامة     (1االستشعار عن بعد ) م  2021/ 29/12

 هـ  26/5/1443الخميس  

 م  2021/ 30/12
االساليب الكمية في  

 ( 1الجغرافيا )

جغرافية التخطيط والتنمية  

 المستدامة  
 الجيومورفولوجيا  

 هـ  29/5/1443األحد  

 الجغرافيا المناخية   م  2022/ 1/ 2
 جغرافية الموارد المائية  

 5م جغرافية المياه

 جغرافية الزراعة  

 جغرافية البيئة  

 هـ  1443/ 30/5االثنين  

 م  2022/ 1/ 3
نظم المعلومات الجغرافية  

(1) 
 ( 3نظم المعلومات الجغرافية ) -

 هـ  1443/ 1/6الثالثاء 

 م  2022/ 1/ 4
 ( 3االستشعار عن بعد ) الجغرافيا التاريخية   مبادئ الجغرافيا البشرية 

 

 **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                      

 

 



   

  الدراسات اإلسالمية القسم/                                                                                             

  كلية اآلداب                     

                           ام   لدمعميدة كلية اآلداب با                                              وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                                                     رئيســـــة القسـم                                                   وحدة االختبارات المركزية منسقة          

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

 

 هـ 1443للعام الدراسي  ولاألجدول اختبار الفصل الدراسي 
 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول خاص للمقررات العامة.  **يوجد              
 .**موعد اختبار مقرر االعجاز في الكتاب والسنة لطالبات المستوى السابع مع جدول المقررات العامة                   

                   معادلتها مع مقررات الخطة المطورة.** بقية المقررات تمت                    

 اليوم / التاريخ 
 30:1إلى  30:11انية من الفترة الث 30:10إلى   30:8الفترة األولى من  

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

 هـ  19/5/1443الخميس  

 م  2021/ 23/12
 القضايا المعاصرة وفقه النوازل  -

 علم االجتماع  مبادئ

 30:8يبدأ االختبار الساعة 
- 

 هـ  22/5/1443األحد  

 م  2021/ 26/12
 - مدخل إلى تقنية المعلومات  التحرير اإلداري  -

 هـ  1443/ 23/5االثنين  

 م  2021/ 27/12
 - اللغة اإلنجليزية )قراءة(  ( 3التفسير ) -

 هـ  5/1443/ 24الثالثاء 

 م  2021/ 28/12
 ( 1التفسير ) اللغة اإلنجليزية )كتابة(  أصول البحث العلمي تاريخ التشريع 

 هـ  1443/ 5/ 25األربعاء 

 م  2021/ 29/12
 - مبادئ اإلحصاء  - -

 هـ  26/5/1443الخميس  

 م  2021/ 30/12
 - اللغة اإلنجليزية العامة  ( 3الحديث ) ( 3تطبيقي )نحو 

 هـ  29/5/1443األحد  

 م  2022/ 1/ 2
 - مبادئ اإلدارة  فقه الجنايات والحدود  ( 1فقه العبادات ) 

 هـ  1443/ 30/5االثنين  

 م  2022/ 1/ 3
 - ( 1النحو التطبيقي )  األديان والفرق  -

 هـ  1443/ 1/6الثالثاء 

 م  2022/ 1/ 4
 ( 1الحديث ) السيرة فقه  - -



   
  كلية اآلداب                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ  1443للعام الجامعي  ولجدول اختبار الفصل الدراسي األ

 (  ة)الخطة المطورالدراسات اإلسالمية قسم 

 

 اليوم / التاريخ 
 10:30إلى   8:30من الفترة األولى 

 الفترة الثانية 

 1:30إلى  11:30من 

لثالث المستوى ا  + الثامن  لسابعالمستوى ا   + السادس  خامسالمستوى ال   

 هـ  19/5/1443الخميس  

 م  2021/ 23/12
 ( 1علوم حديث )

 أحاديث المعامالت 

 فقه الفرائض 

 ( 1فقه المواريث )

 ( 3أصول الفقه )

 هـ  22/5/1443األحد  

 م  2021/ 26/12
 فقه الصيام والمناسك  ( 2فقه المعامالت ) ( 1أصول الفقه )

 هـ  1443/ 23/5االثنين  

 م  2021/ 27/12
 أحاديث اإليمان واالعتصام   ( 3التفسير ) العقيدة المدخل إلى 

 هـ  5/1443/ 24الثالثاء 

 م  2021/ 28/12
 ( 1التفسير ) ( 2فقه األسرة ) -

 هـ  1443/ 5/ 25األربعاء 

 م  2021/ 29/12
 النبوات   القضاء والقدر ( 1علوم القرآن )

 هـ  26/5/1443الخميس  

 م  2021/ 30/12
 ( 1فقه المعامالت ) والفتن أحاديث األحكام  مناهج البحث

 هـ  29/5/1443األحد  

 م  2022/ 1/ 2
 فقه الطهارة 

 فقه الجنايات والحدود 

 مسائل اإليمان واألحكام

 ( 2العقيدة )

 فقه الجهاد وأهل الذمة

 هـ  1443/ 30/5االثنين  

 م  2022/ 1/ 3
 مسائل الوالء واإلمامة  األديان والفرق   ( 1النحو التطبيقي )

 هـ  1443/ 1/6الثالثاء 

 م  2022/ 1/ 4
 أحاديث العبادات  أصول التفسير ومناهجه   -

 

 **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                         

                                                                             



   

  املكتبات واملعلومات القسم/                                                                                    

  كلية اآلداب                     

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

                     العكليمشاعل بنت علي د.                د. جمال بنت مبارك المري                                                                        د. سامية بنت مسفر الهاجري                                راجحي     بنت محمد ال م. عذاري                              
 

 

 هـ 1443للعام الدراسي  ولاألجدول اختبار الفصل الدراسي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة.  
 

 اليوم / التاريخ 

 30:1إلى  30:11الفترة الثانية من  30:10إلى   30:8الفترة األولى من 

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

 هـ  19/5/1443الخميس  

 م  2021/ 23/12
 البوابات وإدارة مواقع االنترنت  مدخل إلى المعلومات والمكتبات

 مبادئ علم االجتماع 

 30:8يبدأ االختبار الساعة 
 تقنيات التعليم 

 هـ  22/5/1443األحد  

 م  2021/ 26/12
 أسس تنظيم المعلومات

االلية في المكتبات ومراكز  النظم 

 مصادر التعلم 
 الفهرسة اآللية  مدخل إلى تقنية المعلومات 

 هـ  1443/ 23/5االثنين  

 م  2021/ 27/12
--- 

مصادر المعلومات لألطفال  

 والشباب
 --- اللغة اإلنجليزية )قراءة( 

 هـ  5/1443/ 24الثالثاء 

 م  2021/ 28/12
 مبادئ التربية  اللغة اإلنجليزية )كتابة(  --- ---

 هـ  1443/ 5/ 25األربعاء 

 م  2021/ 29/12
 --- مبادئ اإلحصاء  تصميم وإنتاج الوسائط المتعددة  ---

 هـ  26/5/1443الخميس  

 م  2021/ 30/12
 مراكز مصادر التعلم  اللغة اإلنجليزية العامة  --- ---

 هـ  29/5/1443األحد  

 م  2022/ 1/ 2
 خدمات ومصادر المعلومات المرجعية  مبادئ اإلدارة  واستخدام الوسائل التعليمية انتاج  مصادر المعلومات 

 هـ  1443/ 30/5االثنين  

 م  2022/ 1/ 3
 --- ( 1النحو التطبيقي ) بناء وتطوير المناهج  تحليل وتصميم نظم المعلومات 

 هـ  1443/ 1/6الثالثاء 

 م  2022/ 1/ 4
 --- فقه السيرة  --- ---



   
  كلية اآلداب                          

 

 

 

 

 

 

 

 هـ  1443للعام الجامعي  ولاألجدول اختبار الفصل الدراسي 

 )الخطة المطورة(   قسم المكتبات والمعلومات   

 

 اليوم / التاريخ 
 10:30إلى   8:30من الفترة األولى 

 الفترة الثانية 

 1:30إلى  11:30من 

+ الرابع  المستوى الثالث سابعالمستوى ال  خامس المستوى ال   

 هـ  19/5/1443الخميس  

 م  2021/ 23/12
المعلومات   لى دراساتإالمدخل 

 والمكتبات

 إدارة المعرفة
 الميتاداتا )ما وراء البيانات( 

 تصميم وإدارة قواعد البيانات 

 هـ  22/5/1443األحد  

 م  2021/ 26/12
 ( 1تنظيم المعلومات )

مهارات البحث العلمي في  

 والمعلومات مجال المكتبات 
 خدمات المعلومات 

 هـ  1443/ 23/5االثنين  

 م  2021/ 27/12
--- --- --- 

 هـ  5/1443/ 24الثالثاء 

 م  2021/ 28/12
باللغة   نصوص متخصصة

 ( 1اإلنجليزية )

المتكاملة في النظم اآللية 

 المكتبات

 التحليل الموضوعي والتكشيف

 واالستخالص

 هـ  1443/ 5/ 25األربعاء 

 م  2021/ 29/12
--- --- --- 

 هـ  26/5/1443الخميس  

 م  2021/ 30/12
 مراكز مصادر التعلم  تشريعات ومعايير المكتبات  مجتمع المعلومات

 هـ  29/5/1443األحد  

 م  2022/ 1/ 2
 مصادر المعلومات 

خدمات المعلومات للفئات 

 الخاصة 
 رشفة االلكترونيةاأل

 هـ  1443/ 30/5االثنين  

 م  2022/ 1/ 3
 تحليل وتصميم نظم المعلومات 

تطبيقات الحوسبة السحابية في 

 المكتبات
 تنمية المجموعات

 هـ  1443/ 1/6الثالثاء 

 م  2022/ 1/ 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                        سامية بنت مسفر الهاجري د. م. عذاري بنت محمد الراجحي                        

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   اللغة اإلجنليزيةالقسم/                                                                                              

  كلية اآلداب                     

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

                    مشاعل بنت علي العكليد.                د. جمال بنت مبارك المري                                                                        . أريج بنت حماد البواردي د                               راجحي     بنت محمد ال م. عذاري                              
 

 

 )خطة جديدة + مطورة(  -   هـ1443للعام الدراسي  ولاألجدول اختبار الفصل الدراسي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . **يوجد جدول خاص للمقررات العامة 

 اليوم / التاريخ 

 30:1إلى  30:11انية من الفترة الث 30:10إلى   30:8الفترة األولى من  

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

 هـ  19/5/1443الخميس  

 م  2021/ 23/12
 النقد األدبي قراءة 

 علم االجتماع  مبادئ

 30:8يبدأ االختبار الساعة 
 نظرية الترجمة

 هـ  22/5/1443األحد  

 م  2021/ 26/12
 األدب في القرن السابع عشر  المعلومات مدخل إلى تقنية  علم اللغة االجتماعي مقدمة للغويات 

 هـ  1443/ 23/5االثنين  

 م  2021/ 27/12
 ---- اللغة اإلنجليزية )قراءة(  أدب األطفال  ----

 هـ  5/1443/ 24الثالثاء 

 م  2021/ 28/12
 الصوتيات  اللغة اإلنجليزية )كتابة(  ---- ( 1انشاء )

 هـ  1443/ 5/ 25األربعاء 

 م  2021/ 29/12
 المقال  مبادئ اإلحصاء  الترجمة اإلبداعية  ----

 هـ  26/5/1443الخميس  

 م  2021/ 30/12
 نشأة الرواية  اللغة اإلنجليزية العامة  األدب المسرحي الحديث تراكيب نحوية 

 هـ  29/5/1443األحد  

 م  2022/ 1/ 2
 الفكر والثقافة اإلنجليزية مبادئ اإلدارة  علم اللغة النفسي  ----

 هـ  1443/ 30/5االثنين  

 م  2022/ 1/ 3
 ---- ( 1النحو التطبيقي )  نجليزية والتقنيةاللغة اإل أنظمة وتراكيب نحوية

 هـ  1443/ 1/6الثالثاء 

 م  2022/ 1/ 4
 ---- فقه السيرة  مناهج البحث ----



   

  اللغة العربية وآدابهاالقسم/                                                                                                                                                 

  كلية اآلداب                     

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

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

 

 )خطة جديدة + مطّورة( - هـ1443للعام الدراسي  ولاألجدول اختبار الفصل الدراسي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة.                 

 اليوم / التاريخ 
 30:1إلى  30:11الفترة الثانية من  30:10إلى   30:8الفترة األولى من  

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

 هـ  19/5/1443الخميس  

 م  2021/ 23/12
 ( 5النحو ) ( 1النحو )

 علم االجتماع  مبادئ

 30:8يبدأ االختبار الساعة 
 ( 3النحو )

 هـ  22/5/1443األحد  

 م  2021/ 26/12
 مدخل إلى تقنية المعلومات  الشعري مناهج تحليل النص  فقه اللغة  

 علم المعاجم والداللة 

 المعجمية 

 هـ  1443/ 23/5االثنين  

 م  2021/ 27/12
 العروض والقافية

 األدب العربي الحديث 

 النثر العربي الحديث 
 اللغة اإلنجليزية )قراءة( 

 النقد العربي القديم 

 ( 3الصرف )

 هـ  5/1443/ 24الثالثاء 

 م  2021/ 28/12
 التفكير البالغي 

 (  2نصوص أدبية )

 علم اللغة التطبيقي 

 اللسانيات 

 التحرير الكتابي  اللغة اإلنجليزية )كتابة( 

 هـ  1443/ 5/ 25األربعاء 

 م  2021/ 29/12
 علم البيان  

 قراءة في كتب األدب والبالغة 

 قراءة في كتب النحو واللغة  
 ( 2الصرف ) مبادئ اإلحصاء 

 هـ  26/5/1443الخميس  

 م  2021/ 30/12
 األدب الجاهلي 

 التدقيق اللغوي 

 التفكير النحوي عند العرب   
 اللغة اإلنجليزية العامة 

 علم المعاني 

 ( 1البالغة )

 هـ  29/5/1443األحد  

 م  2022/ 1/ 2
 مبادئ اإلدارة  النقد األدبي الحديث  ( 1الصرف )

 ( 4النحو )

 ( 1نصوص أدبية )

 هـ  1443/ 30/5االثنين  

 م  2022/ 1/ 3
 دب في صدر اإلسالماأل

 6البالغة القرآنية م

 األدب في عصر الدول المتتابعة 
 ( 1النحو التطبيقي ) 

 األدب العباسي

 الشعر العباسي 

 النثر العباسي 

 هـ  1443/ 1/6الثالثاء 

 م  2022/ 1/ 4
 موسيقى الشعر   فقه السيرة  البالغة النبوية ( 2النحو )



   

  االجتماعيةالقسم/ علم االجتماع واخلدمة                                                                                                   

  كلية اآلداب                     

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

                    مشاعل بنت علي العكليد.                  مبارك المري                               د. جمال بنت                                           د. فاطمة بنت محمد الكلثم                                راجحي     بنت محمد ال م. عذاري                                

 

 هـ 1443للعام الدراسي  ولاألجدول اختبار الفصل الدراسي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *يوجد جدول خاص للمقررات العامة.  

 **بقية المقررات تمت معادلتها مع مقررات الخطة المطورة 

 اليوم / التاريخ 

 30:1إلى  30:11الفترة الثانية من  30:10إلى   30:8الفترة األولى من  

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

 هـ  19/5/1443الخميس  

 م  2021/ 23/12
---- 

تصميم وتنفيذ البحوث  

 االجتماعية

 مبادئ علم االجتماع 

 30:8يبدأ االختبار الساعة 
 مناهج البحث االجتماعي

 هـ  22/5/1443األحد  

 م  2021/ 26/12
 أسس الخدمة االجتماعية 

 النظريات االجتماعية 

 30:11االختبار الساعة يبدأ 
 مدخل إلى تقنية المعلومات 

 تقويم المشروعات االجتماعية 

 30:8يبدأ االختبار الساعة 

 هـ  1443/ 23/5االثنين  

 م  2021/ 27/12
 ---- اللغة اإلنجليزية )قراءة(  العمل التطوعي ----

 هـ  5/1443/ 24الثالثاء 

 م  2021/ 28/12
 علم االجتماع التطبيقي  )كتابة( اللغة اإلنجليزية  ---- ----

 هـ  1443/ 5/ 25األربعاء 

 م  2021/ 29/12
 ---- مبادئ اإلحصاء  علم االجتماع الصناعي والمهني  ----

 هـ  26/5/1443الخميس  

 م  2021/ 30/12
 اللغة اإلنجليزية العامة  التنمية االجتماعية واالقتصادية علم اجتماع األسرة والطفولة 

 السعودي المجتمع العربي 

 30:8يبدأ االختبار الساعة 

 هـ  29/5/1443األحد  

 م  2022/ 1/ 2
 ---- مبادئ اإلدارة  اإلحصاء االجتماعي ----

 هـ  1443/ 30/5االثنين  

 م  2022/ 1/ 3
 ---- ( 1النحو التطبيقي )  ---- ----

 هـ  1443/ 1/6الثالثاء 

 م  2022/ 1/ 4
---- 

الخدمة االجتماعية ورعاية 

 الشباب 
 ---- فقه السيرة 



   
  كلية اآلداب                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ  1443للعام الجامعي  ولاألجدول اختبار الفصل الدراسي 

 )الخطة المطورة(   قسم الخدمة االجتماعية  

 

 اليوم / التاريخ 
 10:30إلى   8:30من الفترة األولى 

 الفترة الثانية 

 1:30إلى  11:30من 

+ الرابع  ثالثالمستوى ال + الثامن  سابعالمستوى ال  خامس المستوى ال   

 هـ  19/5/1443الخميس  

 م  2021/ 23/12
 مدخل إلى علم االجتماع 

تصميم وتنفيذ البحوث  

 االجتماعية
 الخدمة االجتماعية الطبية 

 هـ  22/5/1443األحد  

 م  2021/ 26/12
 تقويم المشروعات االجتماعية  مدخل إلى الخدمة االجتماعية  

ممارسة الخدمة االجتماعية مع  

 الجماعات  

 هـ  1443/ 23/5االثنين  

 م  2021/ 27/12
 --- 

الخدمة االجتماعية في مجال 

 المسنين
 السياسة االجتماعية 

 هـ  5/1443/ 24الثالثاء 

 م  2021/ 28/12
 ---  ---  علم النفس االجتماعي 

 هـ  1443/ 5/ 25األربعاء 

 م  2021/ 29/12
 --- 

في  ةاجتماعيقضايا ومشكالت 

 المجتمع السعودي

ممارسة الخدمة االجتماعية مع  

 األفراد واألسر

 هـ  26/5/1443الخميس  

 م  2021/ 30/12
الرعاية االجتماعية في 

 المجتمع السعودي
 --- 

المهارات المهنية للخدمة 

 االجتماعية

 هـ  29/5/1443األحد  

 م  2022/ 1/ 2
 ---  اإلحصاء االجتماعي

اجتماعية  مصطلحات ونصوص 

 ( 2باللغة اإلنجليزية )

 هـ  1443/ 30/5االثنين  

 م  2022/ 1/ 3
 --- 

ممارسة الخدمة االجتماعية مع  

 المنظمات والمجتمعات

الخدمة االجتماعية في مجال 

 األسرة والطفولة 

 هـ  1443/ 1/6الثالثاء 

 م  2022/ 1/ 4
 العالقات العامة

الخدمة االجتماعية في المجال 

 البيئي
 --- 

 

 **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  1443 للعام الجامعي ولجدول اختبار الفصل الدراسي األ

 )الخطة المطورة(  قسم علم االجتماع 

 

 اليوم / التاريخ 
 10:30إلى   8:30من الفترة األولى 

 الفترة الثانية 

 1:30إلى  11:30من 

سابعالمستوى ال المستوى الثالث  + السادس  خامسالمستوى ال   

 هـ  19/5/1443الخميس  

 م  2021/ 23/12
 مدخل إلى علم االجتماع 

تصميم وتنفيذ البحوث  

 االجتماعية 
 مناهج البحث االجتماعي

 هـ  22/5/1443األحد  

 م  2021/ 26/12
 علم اجتماع الشباب   علم اجتماع السكان  

النظريات االجتماعية الكالسيكية 

(1  ) 

 هـ  1443/ 23/5االثنين  

 م  2021/ 27/12
 ---  علم اجتماع االعالم  --- 

 هـ  5/1443/ 24الثالثاء 

 م  2021/ 28/12
 علم االجتماع التطبيقي  علم االجتماع االقتصادي   علم النفس االجتماعي  

 هـ  1443/ 5/ 25األربعاء 

 م  2021/ 29/12
 ---  علم االجتماع الصناعي   --- 

 هـ  26/5/1443الخميس  

 م  2021/ 30/12
 ---  علم االجتماع العائلي 

مصطلحات ونصوص اجتماعية  

 ( 2)باللغة اإلنجليزية 

 هـ  29/5/1443األحد  

 م  2022/ 1/ 2
 ---  المشكالت االجتماعية   تاريخ الفكر االجتماعي 

 هـ  1443/ 30/5االثنين  

 م  2022/ 1/ 3
 علم اجتماع االنحراف والجريمة  علم اجتماع إدارة األزمات  --- 

 هـ  1443/ 1/6الثالثاء 

 م  2022/ 1/ 4
 علم االجتماع الطبي  

المسؤولية االجتماعية  

 والعمل التطوعي 
 --- 

 

 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة. 
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