
   

 الجغرافية قسم الجغرافيا ونظم المعلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  كلية اآلداب                      

 

          ام  عميدة كلية اآلداب بالدم                                             األكاديميةوكيلة الكلية للشؤون                      رئيسة القسم                                        منسقة وحدة االختبارات المركزية                 
 د. مشاعل بنت علي العكلي                                                    المري د. جمال بنت مبارك         ا. نوف بنت حمد الصانع                                            د. مريم بنت غانم القحطاني                                              

 

  

 الخطة المطورة( )خطة جديدة +   هـ 1443للعام الجامعي  الثانيجدول اختبار الفصل الدراسي 

 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة

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

الثالث + الرابع  المستوى السابع + الثامن  المستوى  الثاني المستوى األول +   خامس+ السادس ال المستوى   

 هـ 1443/ 2/11االربعاء 
1 /6 /2022 

 مبادئ المساحة والخرائط -
 جغرافية السكان  ----  جغرافية الخدمات  تصميم وقراءة الخريطة 

 هـ 11/1443/ 3الخميس  
2 /6 /2022 

 ( 1)بعد  االستشعار عن -
 الجغرافيا االجتماعية ( 2التطبيقي )النحو  الجغرافيا الحضارية  صور جوية واستشعار عن بعد 

 هـ 11/1443/ 6االحد  
 جغرافية البحار والمحيطات  ----  الجغرافيا الطبيعية لألراضي الجافة  الجغرافيا المناخية  2022/ 6/ 5

 هـ 11/1443/ 7االثنين 
 مبادئ اإلحصاء  الجغرافيا السياسية  ( 2األساليب الكمية في الجغرافيا ) 2022/ 6/ 6

 التجارة جغرافية 

 الجغرافيا الطبية 
 جغرافية األخطار 

 جغرافية االخطار الطبيعية 

 هـ8/11/1443الثالثاء 
 جغرافية العمران الريفي - -----  جغرافية المدن واالستدامة  ( 2عن بعد ) راالستشعا 2022/ 6/ 7

 جغرافية العمران
 هـ 1443/ 9/11االربعاء 
 جغرافية التخطيط والتنمية المستدامة الجغرافيا السياحية 2022/ 6/ 8

 ------  اللغة اإلنجليزية )قراءة(  التخطيط والتنمية 

الخميس  
 هـ 1443/ 10/11

9 /6 /2022 

 1نظم المعلومات الجغرافية -
 الجغرافية البيئية - -----  موضوعات جغرافية معاصرة  مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 

 جغرافية البيئة  

 هـ 1443/ 13/11االحد  
 جغرافية الموارد المائية ( 1نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية ) 12/6/2022

 الجيمورفولوجيا  ------  جغرافية المياه 

 هـ1443/ 14/11االثنين 
13/6/2022 

 الجغرافيا اإلقليمية-
 ( 4نظم المعلومات الجغرافية ) اللغة اإلنجليزية )كتابة(   الجغرافيا التاريخية  جغرافية العالم

الثالثاء  
 هـ 1443/ 15/11

14/6/2022 

 ( 2) الجغرافية نظم المعلومات -
 نظم المعلومات الجغرافية )متقدمة( 

 البحث الجغرافي -
 أصول البحث الجغرافي 

 مدخل إلى طرق البحث الجغرافي 
 الجغرافيا الحيوية- التذوق االدبي

 الجغرافيا الحيوية والتربة  



   

 قسم الدراسات اإلسالمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  كلية اآلداب                                 

 آلداب بالدمام اكلية عميدة                                                     وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                                         رئيسة القسم                                 منسقة وحدة االختبارات المركزية                         
 ي د. مشاعل بنت علي العكل                                                      د. جمال بنت مبارك المري                                     الكلثم محمدبنت  فاطمةد. ا. نوف بنت حمد الصانع                                                              

                                                                                                                            

  

 خطة جديدة + الخطة المطورة( )  هـ 1443للعام الجامعي  الثانيجدول اختبار الفصل الدراسي 
 

 1:30إلى  11:30من الفترة الثانية  10:30إلى  8:30من الفترة األولى  اليوم / التاريخ 
الرابع   + لثالثالمستوى ا  لسابع + الثامن المستوى ا   الثاني المستوى األول +   خامس + السادس المستوى ال   

 هـ 1443/ 2/11االربعاء 
 واألحكام مسائل اإليمان- ( 2)أصول الفقه  2022/ 6/ 1

 الدعوة والحسبة  ----  2عقيدة ال

 هـ 11/1443/ 3الخميس  
 فقه الفرائض - ( 2)علوم الحديث  2022/ 6/ 2

 ( 3)أصول الفقه  ( 2النحو التطبيقي )  ( 1)فقه المواريث    

 هـ 11/1443/ 6االحد  
 القواعد الفقهية - ( 2)علوم القرآن  2022/ 6/ 5

 السيرة النبوية  ----  القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة

 هـ 11/1443/ 7االثنين 
6 /6 /2022  ---- 

 أحاديث النكاح -
 ( 2)الحديث 

 الحديث  مناهج الفكر-
 مبادئ اإلحصاء 

 ( 2)تفسير ال
 تالنبوا-
 ( 1)عقيدة  ال    

 هـ8/11/1443الثالثاء 
 ( 1)فقه األسرة - -----  ( 3)تفسير ال التوحيد  2022/ 6/ 7

 فقه األسرة
 هـ 1443/ 9/11االربعاء 
 النبوي  أحاديث جوامع الكلم- ( 2)النحو التطبيقي  2022/ 6/ 8

 ----  اللغة اإلنجليزية )قراءة(  والسياسة الشرعية  فقه القضاء-

 هـ1443/ 10/11الخميس  
 ( 4)تفسير ال المحدثين مناهج  2022/ 6/ 9

 أحاديث العبادات - -----  ( 2)فقه المعامالت -
 ( 1)حديث 

 هـ 1443/ 13/11االحد  
12/6/2022 

 أحاديث العلم واآلدب -
 ( 3) الحديث -

 المعاصرة  المذاهب والتيارات-
 ( 1) فقه المعامالت ------  والدراسات اإلسالمية االستشراق-

 هـ1443/ 14/11االثنين 
13/6/2022  ---- 

 فقه األطعمة واإليمان -
 أصول التفسير ومناهجه-

 مناهج المفسرين
 اللغة اإلنجليزية )كتابة( 

 فقه الصيام والمناسك -
 ( 2) فقه العبادات 
 ( 2)فقه المواريث 

 هـ 1443/ 11/ 15الثالثاء 
 للقرآن الكريم  التفسير الموضوعي- فقه الصالة والزكاة - 14/6/2022

 اليوم اآلخر - التذوق االدبي  األديان والفرق -
 ( 3)عقيدة  ال

   **يوجد جدول خاص للمقررات العامة. 
 



  وآدابها القسم/ اللغة العربية                                                                                                                   
 كلية اآلداب                     

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

 

 

 
 

 خطة جديدة + مطّورة() هـ1443للعام الدراسي  ثانيجدول اختبار الفصل الدراسي ال
 

 

 **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
 هـ2/11/1443االربعاء 
1/6/2022 

 (2الصرف )
 تصريف األسماء (2الصرف )

 اللسانيات
 اللسانيات ---- علم اللغة التطبيقي

 مدخل إلى اللسانيات
 هـ3/11/1443الخميس 
2/6/2022 

 أدب عصر صدر اإلسالم وبني أمية
 األدب األموي

 قضايا في النحو واللغة
 (1نصوص أدبية ) (2النحو التطبيقي ) قضايا في األدب والبالغة

 هـ6/11/1443االحد 
 (4النحو ) ---- (6النحو ) (2النحو ) 5/6/2022

 هـ7/11/1443االثنين
 (3الصرف ) مبادئ اإلحصاء مناهج تحليل النص الشعري ---- 6/6/2022

 هـ8/11/1443الثالثاء 
7/6/2022 

 التطبيقات النحوية
 التطبيقات الصرفية ----- ---- (1التطبيقات النحوية والصرفية )

 (2التطبيقات النحوية والصرفية )
 هـ9/11/1443االربعاء 
 النقد األدبي الحديث ---- 8/6/2022

 ---- اللغة اإلنجليزية )قراءة( النقد العربي الحديث

 هـ10/11/1443الخميس 
9/6/2022 

 3التفكير البالغي م.
 6البالغي عند العرب م.التفكير 

 األدب السعودي
 البالغة القرآنية ----- األدب في السعودية

 البالغة في القرآن والسنة 
 هـ13/11/1443االحد 

 مدخل إلى علم المصطلح الصوتيات 12/6/2022
 أدب األطفال ------ تحليل الخطاب

 اللهجات والقراءات القرآنية
 هـ14/11/1443االثنين

 أدب األندلس والدول المتتابعة اللغة اإلنجليزية )كتابة( مناهج تحليل النص السردي مناهج البحث 13/6/2022
 األدب األندلسي

 هـ15/11/1443الثالثاء 
14/6/2022 

 علم البديع 
 ( )البيان والبديع(2البالغة )

 7األدب العربي الحديث م.
 القديمالنقد العربي  التذوق االدبي 6الشعر العربي الحديث م.



 االجتماعية قسم الخدمة                                                                                                                                                                                                                                   
  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                                          علي آل صاحببنت مي  د.ا. نوف بنت حمد الصانع                                                            

 

  

 
 

 خطة جديدة + الخطة المطورة( )  هـ 1443لجامعي للعام ا الثانيجدول اختبار الفصل الدراسي 
 

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

ثالث + الرابعالمستوى ال سابع + الثامنالمستوى ال  الثاني المستوى األول +   خامس + السادسالمستوى ال   
 هـ 1443/ 2/11االربعاء 
1 /6 /2022 

مصطلحات ونصوص اجتماعية باللغة 
 ----  -----  ---  1 اإلنجليزية

 هـ 11/1443/ 3الخميس  
  تقويم المشروعات االجتماعية- -----  2022/ 6/ 2

  االجتماعية في المجال التعليميالخدمة  ( 2النحو التطبيقي ) االتصال في الخدمة االجتماعية -

 هـ 11/1443/ 6االحد  
5 /6 /2022 

أساسيات الممارسة العامة في الخدمة 
  االرشاد والتوجيه االجتماعي ----    االجتماعية

 هـ 11/1443/ 7االثنين 
   التنمية االجتماعية -----  2022/ 6/ 6

 -----  مبادئ اإلحصاء   واالقتصاديةالتنمية االجتماعية -

 هـ8/11/1443الثالثاء 
 -----  ---  مدخل الى علم السكان   2022/ 6/ 7

الخدمة االجتماعية في مجال الدفاع   -
 االجتماعي 

 الدفاع االجتماعي -
 هـ 1443/ 9/11االربعاء 
 -----  اللغة اإلنجليزية )قراءة(  -----   2022/ 6/ 8

 هـ1443/ 10/11الخميس  
 وسائل التواصل االجتماعي   - إدارة المؤسسات االجتماعية   2022/ 6/ 9

 التخطيط االجتماعي   -----  القيادات والتنمية االجتماعية -

 هـ 1443/ 13/11االحد  
 الخدمة االجتماعية في مجال التطوع -  12/6/2022

 ------  العمل التطوعي -
الخدمة االجتماعية في مجال ذو  -

 االحتياجات الخاصة  
 رعاية الفئات الخاصة -

 هـ1443/ 14/11االثنين 
 -----  اللغة اإلنجليزية )كتابة( -----  جتماعي مناهج البحث اال 13/6/2022

 هـ 1443/ 11/ 15الثالثاء 
 الخدمة االجتماعية ورعاية الشباب  التذوق االدبي -----  -----  14/6/2022

 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة. 
 )االثنين واالربعاء( للمستوى )الخامس والسادس(  و األيام .السابع والثامن(للمستوى ) (الثالثاء واالربعاءفي أيام التدريب الميداني ) نأمل عدم وضع اختبارات**     

 



 جتماع قسم علم اال                                                                                                                                                                                                                                                       
  كلية اآلداب                          

 كلية اآلداب بالدمام عميدة                                           وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                                            رئيسة القسم                                  منسقة وحدة االختبارات المركزية                  
 لي د. مشاعل بنت علي العك                                             د. جمال بنت مبارك المري                                           ال صاحب عليبنت   ميد. ا. نوف بنت حمد الصانع                                                     

 
 

  

 
   )خطة جديدة +الخطة المطورة(هـ   ١٤٤٣ للعام الجامعي الثانيجدول اختبار الفصل الدراسي 

 

 ١:٣٠إلى  ١١:٣٠من الفترة الثانية  ١٠:٣٠إلى  ٨:٣٠من الفترة األولى  اليوم / التاريخ 
+ الرابع  المستوى الثالث سابع + الثامن المستوى ال  الثاني المستوى األول +   خامس + السادس المستوى ال   

 هـ ١٤٤٣/ ٢/١١االربعاء 
  علم اجتماع التنظيم- -----  ٢٠٢٢/ ٦/ ١

    علم االجتماع الحضري -----  علم اجتماع التنظيم والتخطيط -

 هـ ١١/١٤٤٣/ ٣الخميس  
٢٠٢٢/ ٦/ ٢ 

مصطلحات ونصوص اجتماعية باللغة 
 -----  ( ٢التطبيقي )النحو    علم اجتماع الشيخوخة   (١اإلنجليزية )

 هـ ١١/١٤٤٣/ ٦االحد  
٢٠٢٢/ ٦/ ٥ 

   اإلحصاء االجتماعي والتطبيقي-
   (٢النظريات االجتماعية المعاصرة ) ----   التغير االجتماعي  اإلحصاء االجتماعي-

 هـ ١١/١٤٤٣/ ٧االثنين 
 ----  مبادئ اإلحصاء  المشكالت االجتماعية  -   علم االجتماع القانوني ٢٠٢٢/ ٦/ ٦

 هـ٨/١١/١٤٤٣الثالثاء 
   علم االجتماع التطبيقي -----    االمن االجتماعي -----   ٢٠٢٢/ ٦/ ٧

 هـ ١٤٤٣/ ٩/١١االربعاء 
٢٠٢٢/ ٦/ ٨ 

   األنثروبولوجيا االجتماعية-
  علم اجتماع التنمية اللغة اإلنجليزية )قراءة(  علم اجتماع االعالم مدخل الى األنثروبولوجيا -

 هـ١٤٤٣/ ١٠/١١الخميس  
   علم اجتماع البيئة -----   علم اجتماع المعرفة -----  ٢٠٢٢/ ٦/ ٩

 هـ ١٤٤٣/ ١٣/١١االحد  
١٢/٦/٢٠٢٢ 

   المجتمع السعودي-
 -----  ------   علم اجتماع العمل المجتمع العربي السعودي -

 هـ١٤٤٣/ ١٤/١١االثنين 
   علم االجتماع السياسي اإلنجليزية )كتابة(اللغة  والترفيةعلم اجتماع السياحة  -----  ١٣/٦/٢٠٢٢

 هـ ١٤٤٣/ ١١/ ١٥الثالثاء 
 -----  التذوق االدبي الثقافة والعولمة - علم اجتماع االنترنت  ١٤/٦/٢٠٢٢

 **يوجد جدول خاص للمقررات العامة. 
 . س والسادسللمستوى )الخام (١٣/١١االحد  ٧/١١االثنين  -٣/١١)الخميس  التدريب الميداني أيامفي  (مل عدم وضع اختباراتنأ**



                                   
                           

 وانًؼهىياخًكرثاخ لظى ان                                                                                                                                                                                                                               
                          

 كلية آلاداب                                         

 كهُح اِداب تانذياوػًُذج                                               األكادًَُح وكُهح انكهُح نهشؤوٌ                                       رئُظح انمظى                            يُظمح وحذج االخرثاراخ انًزكشَح                        
 د. يشاػم تُد ػهٍ انؼكهٍ                                               د. جًال تُد يثارن انًزٌ                           طايُح تُد يظفز انهاجزٌد. ا. َىف تُد حًذ انصاَغ                                                         

 
 

 

 

 

 انخطح انًطىرج(خطح جذَذج + هـ ) 4٤٤٣نهؼاو انجايؼٍ  انثاٍَجذول اخرثار انفصم انذراطٍ 
 

 43٣8إنً  443٣8يٍ انفرزج انثاَُح  483٣8إنً  03٣8يٍ انفرزج األونً  انُىو / انرارَخ
+ انزاتغ انًظرىي انثانث ظاتغ + انثايٍانًظرىي ان  خايض + انظادصانًظرىي ان انًظرىي األول + انثاٍَ   

 هـ٢/44/4٤٤٣االرتؼاء 
4/٦/٢8٢٢ ------ ------ ---- ------ 

 هـ٣/44/4٤٤٣انخًُض 
 (٢)االَجهُشَح َصىص يرخصصح تانهغح  (٢انُحى انرطثُمٍ ) أخاللُاخ انًؼهىياخ يذخم إنً ػهى األرشُف ٢/٦/٢8٢٢

 انُفضيثادئ ػهى -

 هـ٦/44/4٤٤٣االحذ 
٥/٦/٢8٢٢ 

 ذحهُم وذصًُى َظى انًؼهىياخ
 ---- ذظىَك خذياخ انًؼهىياخ انىػٍ انًؼهىياذٍ-

 انىَة انذالنٍ وذًثُم انًؼزفح-
 خذياخ انًؼهىياخ-

 انرحهُم انًىضىػٍ وانرصُُف-
 هـ٧/44/4٤٤٣االثٍُُ
 ذًُُح انًجًىػاخ- يثادئ اإلحصاء ------ ------ ٦/٦/٢8٢٢

 إدارج وذًُُح يصادر انًؼهىياخ
 هـ0/44/4٤٤٣انثالثاء 
٧/٦/٢8٢٢ 

 انفهزطح اِنُح
 إدارج االسياخ وانًخاطز- ----- أيٍ وطاليح انًؼهىياخ اطرزجاع انًؼهىياخ-

 إدارج يزاكش يصادر انرؼهى-
 هـ9/44/4٤٤٣االرتؼاء 
 ----- انهغح اإلَجهُشَح )لزاءج( اطرزاذُجُاخ انرذرَض ------ ٦/٢8٢٢/0

 هـ48/44/4٤٤٣انخًُض 
 انُشز ويؤطظاذه- ----- لضاَا يؼاصزج فٍ انًكرثاخ وانًؼهىياخ  (٢ذُظُى انًؼهىياخ ) ٦/٢8٢٢/9

 اطرخذاو األجهشج انرؼهًُُح وصُاَرها-
 هـ4٣/44/4٤٤٣االحذ 

  شثكاخ انًؼهىياخ- 4٢/٦/٢8٢٢
 انشثكاخ واالذصاالخ

 إدارج يىالغ االَرزَد-
 يىالغ االَرزَدانثىاتاخ وإدارج 

 االَرزَد فٍ يزافك انًؼهىياخ-
 انًظرىدػاخ انزلًُح ------

 هـ4٤/44/4٤٤٣االثٍُُ
 األرشفح اإلنكرزوَُح- انهغح اإلَجهُشَح )كراتح( ------ ------ 4٣/٦/٢8٢٢

 انزلًُح واألرشفح اإلنكرزوَُح
 هـ4٥/44/4٤٤٣انثالثاء 

 يؤطظاخ انًؼهىياخ 4٤/٦/٢8٢٢
 ويمارَحدراطاخ دونُح 

 إدارج يؤطظاخ انًؼهىياخ انرذوق االدتٍ
 ىيرزَح )لُاطاخ انًؼهىياخ(ُانذراطاخ انثثه

                  
 **َىجذ جذول خاص نهًمزراخ انؼايح. 



   القسم/ اللغة اإلنجليزية                                                                                                       
 

 كلية اآلداب                   

                                                                        ام  عميدة كلية اآلداب بالدم                                                                 وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                                          رئيســـــة القسـم                                           وحدة االختبارات المركزية منسقة          
                    عل بنت علي العكليمشاد.                        د. جمال بنت مبارك المري                                                               د. ليلى بنت حمد القحطاني                                الصانع      حمد ا. نوف بنت 

 
 
 

 )خطة جديدة + مطورة(  هـ1443للعام الدراسي الثاني جدول 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 1443/ 2/11االربعاء 
 اللغويات التطبيقية ----  ----  2انشاء  2022/ 6/ 1

 هـ 11/1443/ 3الخميس  
 ----  ( 2النحو التطبيقي )  ترجمة المصطلحات  ----  2022/ 6/ 2

 هـ 11/1443/ 6االحد  
 اللغة والتقنية- ----  2022/ 6/ 5

 علم الداللة والمعاني  ----  المعلومات تكنولوجيااللغة اإلنجليزية و

 هـ 11/1443/ 7االثنين 
6 /6 /2022 

 مقدمة للغويات 
 -----  مبادئ اإلحصاء  ----  مقدمة الى اللغويات 

 هـ8/11/1443الثالثاء 
 ترجمة أنواع النصوص -----  تحليل الخطاب  ----  2022/ 6/ 7

 هـ 1443/ 9/11االربعاء 
8 /6 /2022 

 أنظمة وتراكيب نحوية-
 -----  اإلنجليزية )قراءة( اللغة  -----  القواعد واألنظمة النحوية

 هـ1443/ 10/11الخميس  
 أدب األطفال - ----  2022/ 6/ 9

 الرواية الحديثة -----  القصة القصيرة -

 هـ 1443/ 13/11االحد  
12/6/2022 

 مقدمة لألدب-
الرومانسي الى العصر الشعر اإلنجليزي من  ------  األدب األمريكي الى مقدمة  الالروائي النثر 

 الحديث 
 هـ1443/ 14/11االثنين 

 -----  اللغة اإلنجليزية )كتابة(  ----  ----  13/6/2022

 هـ 1443/ 11/ 15الثالثاء 
14/6/2022 

 األدب في عصر النهضة -
 النحو والصرف  التذوق االدبي  ----  األدب اإلنجليزي في عصر النهضة



 )مسار التاريخ العام +مسار اآلثار والسياحة  التاريخ قسم                                                                                                                                                                         
                   كلية اآلداب                          

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

                                                                                                 د. مشاعل بنت علي العكلي                                                 د. جمال بنت مبارك المري                                                  بدور بنت محمد العثماند.                               الصانع    بنت حمد  نوف. ا                       

  

 (ةالمطور الخطة+  جديدة)خطة  1443للعام الجامعي  الثانيجدول اختبار الفصل الدراسي  
 

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

+الرابع المستوى الثالث   
سابع + الثامن المستوى ال المستوى  المستوى األول +  

 الثاني
خامس + السادس المستوى ال  

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

 هـ2/11/1443االربعاء 
 م 1/6/2022

  االدنى  الشرق وحضارات تاريخ-
 والروماني   الهلنستي العصرين في
 حضارات الشرق األدنى القديم -

 دنى في العصرين الشرق اال تاريخ -

 والمعاصر   أفريقيا الحديثتاريخ -
تاريخ الشعوب اإلسالمية الحديث في -

 أفريقيا   
العربية  الجزيرة وجنوب  الخليجتاريخ  ------ ------

 الحديث والمعاصر 
نشأة الكتابة وتطورها في                          

 الشرق األدنى القديم         

 هـ3/11/1443الخميس 
 ----- م 2/6/2022

 التاريخ المرئي -
 وثائق ونصوص تاريخية عامة -

 تاريخ العرب المعاصر -

المسكوكات القديمة  
 اإلسالمية تاريخ التعليم في الدولة  - ( 2النحو التطبيقي )  واالسالمية 

 مقدمة في علم الفخار  الحروب الصليبية -

 هـ6/11/1443االحد 
 تاريخ الدولة البيزنطية       م 5/6/2022

   والمعاصرتاريخ آسيا الحديث  -
تاريخ الشعوب اإلسالمية الحديث في -

 اسيا   
 واالندلس   المغربتاريخ - ------ ------

 تاريخ المغرب االسالمي -
العمارة القديمة في  

 الجزيرة العربية 

 هـ7/11/1443االثنين
تاريخ الدويالت اإلسالمية المستقلة في  ------ م 6/6/2022

تاريخ وحضارة أوروبا في العصور  مبادئ اإلحصاء  تسويق المقاصد السياحية  المشرق 
 ------ الوسطى 

 هـ8/11/1443الثالثاء 
 تاريخ الخلفاء الراشدين  7/6/2022

تاريخ المملكة العربية السعودية  -
 االقتصادي واالجتماعي  

 تاريخ الشرق األقصى الحديث -
------ ----- 

 تاريخ الدولة السعودية الحديث -
تاريخ الدولة السعودية في الدورين -

 االول والثاني 

الحرف والصناعات  
 التقليدية في المملكة 

 هـ9/11/1443االربعاء 
 ------ م 8/6/2022

 تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر -
 تاريخ أوروبا الحديث -
 تاريخ اوروبا المعاصر -

 ------ ------ اللغة اإلنجليزية )قراءة(  ------

الخميس 
 هـ 10/11/1443
 م 9/6/2022

 التاريخ البيئي  - مدخل الى علم االثار 
 المدينة االسالمية -

الكتابات القديمة  
إدارة المهرجانات   الدولة العثمانية تاريخ  ----- واالسالمية 

 والفعاليات 

 هـ13/11/1443االحد 
 الفنون الصخرية والمماليك   ناأليوبييتاريخ  ------ ------ تاريخ االمريكيتين الحديث والمعاصر                تاريخ الخليج العربي القديم  12/6/2022

 هـ14/11/1443االثنين
 ------ ------ اللغة اإلنجليزية )كتابة(  ------ ------ ------ 13/6/2022

 هـ15/11/1443الثالثاء 
 التسجيل والتوثيق االثري  ( 1)  الدولة العباسيةتاريخ  التذوق االدبي  االرشاد السياحي  تاريخ العالقات والمنظمات  مدخل الى صناعة السياحة  14/6/2022

 



   

    
      لقسم/ االتصال وتقنية اإلعالم                                                                                                                           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                                                                        د. باسمة بنت فهد الغانم                     ا. نوف بنت حمد الصانع                                 
 
 

 

 )خطة جديدة + مطّورة( - هـ1442/1443للعام الدراسي  ثانيجدول اختبار الفصل الدراسي ال

 

 ةم**يوجد جدول خاص للمقررات العا

 اليوم / التاريخ

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

 المستوى الرابع
 المستوى الثامن

 المستوى األول + الثاني
 المستوى السادس

مسار الصحافة 
 االلكتروني والنشر

 مسار العالقات العامة
 واإلعالن

مسار اإلذاعة 
 والتلفزيون

 مسار الصحافة والنشر
 االلكتروني

مسار العالقات العامة 
 واإلعالن

مسار اإلذاعة 
 والتلفزيون

 هـ 2/11/1443األربعاء 
 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- م 1/6/2022

 هـ 3/11/1443الخميس 
 ----- نظريات االتصال م 2/6/2022

 
 الصحافة والنشر االلكتروني (2النحو التطبيقي ) ----- -----

العالقات العامة 
واإلعالن في الوسائط 

 الحديثة

فن االلقاء في االذاعة 
 والتلفزيون

 هـ 6/11/1443األحد 
تحليل الخطاب  اإلعالم والعولمة م 5/6/2022

 الصحفي

 
االخراج االذاعي  -----

 ----- ---- والتلفزيوني
العالقات العامة 

واإلعالن بين النظرية 
 والتطبيق

----- 

 هـ 7/11/1443ن االثني
 ----- ----- م 6/6/2022

 
حمالت العالقات العامة 

 واإلعالن
مهارات فنية في االذاعة  ----- الخبر والتقرير الصحفي مبادى االحصاء -----

 والتلفزيون

 هـ 8/11/1443الثالثاء 
 ---- قضايا إعالمية معاصرة م 7/6/2022

 
تخطيط برامج العالقات  ----- ---- ---- ----

 ----- العامة

 هـ 9/11/1443األربعاء 
إدارة المؤسسات  ----- م 8/6/2022

 الصحفية
 

إعداد وانتاج البرامج في  ----- لغة اإلعالم واالتصال اللغة اإلنجليزية )قراءة( القنوات الفضائية -----
 االذاعة والتلفزيون

 هـ 10/11/1443الخميس 
 ----- االتصال الدولي م 9/6/2022

 
التسويق وسلوك  ----- ---- ----- -----

 ----- المستهلك

 هـ 13/11/1443األحد 
 م 12/6/2022

تكنولوجيا االتصال 
 ----- والمعلومات

 
دراسة حالة في العالقات 

 العامة
إدارة واقتصاديات  فن التصوير الصحفي ---- -----

 اإلعالن
كتابة وتحرير االخبار في 

 االذاعة والتلفزيون

 هـ 14/11/1443االثنين 
 ----- ----- م 13/6/2022

 
 ----- ----- ----- اللغة اإلنجليزية )كتابة( ----- -----

 هـ 15/11/1443اء الثالث
 ----- اإلعالم العربي م 14/6/2022

----- 
الكتابة الصحفية باللغة  التذوق االدبي -----

 االنجليزية
الكتابة وااللقاء للعالقات 

 العامة
اإلعالن االذاعي 

 والتلفزيوني


