
  االجتماعية قسم الخدمة                                                                                                                                                                                                                                  

  لية 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    ١٤٤٤وغير المكتمل للفصل الدراسي األول للعام الجامعي   االعتذار جدول اختبار  
  

 اليوم / التاريخ 

  ١:٣٠إلى  ١١:٣٠من الفترة الثانية   ١٠:٣٠إلى   ٨:٣٠من الفترة األولى 

+السادس  +الخامس الرابعالمستوى   
  عشر الثانيالحادي +  العاشرالمستوى 

 عشر
+  المستوى األول + الثاني

 الثالث 
+التاسع الثامن+  السابعالمستوى   

 هـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٦االحد 
  م  ٢٠/١١/٢٠٢٢

 مدخل الى علم االجتماع 
  ------   الخدمة االجتماعية في مجال المسنين

مصطلحات ونصوص اجتماعية باللغة 
  االسالمي محاضر العال  ) ٢اإلنجليزية (

 هـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٧االثنين 
  م  ٢١/١١/٢٠٢٢

 ٣اللغة اإلنجليزية 

  اللغة اإلنجليزية (كتابة)  ----- 

  ممارسة الخدمة االجتماعية مع االفراد واالسر 

  مدخل الى االعالم
  الحضارة اإلسالمية 

  تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر

 هـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٨الثالثاء 
 العالقات العامة  م  ٢٢/١١/٢٠٢٢

المنظمات   معممارسة الخدمة االجتماعية 
  والمجتمعات

  ممارسة الخدمة االجتماعية مع الجماعات   ------ 

 هـ  ٤/١٤٤٤/ ٢٩األربعاء 
  م  ٢٣/١١/٢٠٢٢

 جغرافية المملكة العربية السعودية

  للخدمة االجتماعية المهارات المهنية  اللغة اإلنجليزية (قراءة)   القيادة وتنمية المجتمعات المحلية
  االتصاالت واالنترنت

 هـ  ٤/١٤٤٤/  ٣٠الخميس 
 مدخل الى الخدمة االجتماعية   م  ٢٤/١١/٢٠٢٢

قضايا ومشكالت اجتماعية في المجتمع -
  السعودي 

  المشكالت االجتماعية -
 ------  

 السياسة االجتماعية-
  سياسات الرعاية االجتماعية
  االعجاز في الكتاب والسنة

  نظرية المعرفة

  
 



  االجتماع قسم علم                                                                                                                                                                                                                                                        

  لية 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    ١٤٤٤وغير المكتمل للفصل الدراسي األول للعام الجامعي   االعتذار جدول اختبار  

 اليوم / التاريخ 
  ١:٣٠إلى  ١١:٣٠من الفترة الثانية   ١٠:٣٠إلى   ٨:٣٠من الفترة األولى 

+السادس  +الخامس الرابع المستوى +الثاني عشر  +الحادي عشر  العاشرالمستوى   +الثالث  المستوى األول + الثاني  العاشر + السابعالمستوى    

 هـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٦االحد 
 م  ٢٠/١١/٢٠٢٢

 علم االجتماع الصناعي-  مدخل الى علم االجتماع 
   ------   علم االجتماع السياسي  

  االسالمي محاضر العال

 هـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٧االثنين 
 م  ٢١/١١/٢٠٢٢

  ٣اللغة اإلنجليزية 

  اللغة اإلنجليزية (كتابة)  علم اجتماع الشيخوخة

  علم اجتماع البيئة 

  مدخل الى االعالم
  الحضارة اإلسالمية 

  تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر

 هـ  ٤/١٤٤٤/  ٢٨الثالثاء 
االجتماع االقتصادي علم   علم النفس االجتماعي م  ٢٢/١١/٢٠٢٢  ------  

  علم اجتماع االنحراف والجريمة-
  االنحراف االجتماعي 

 هـ  ٤/١٤٤٤/ ٢٩األربعاء 
 م  ٢٣/١١/٢٠٢٢

  علم االجتماعي العائلي 
  اللغة اإلنجليزية (قراءة)   التغير االجتماعي

  والترفيه علم اجتماع السياحة -
  العربية السعوديةجغرافية المملكة   ) ١٠(م علم اجتماع السياحة

  االتصاالت واالنترنت

 هـ  ٤/١٤٤٤/  ٣٠الخميس 
  ------   المسئولية االجتماعية والعمل التطوعي  علم االجتماع الطبي   م  ٢٤/١١/٢٠٢٢

  علم االجتماع الحضري 

  االعجاز في الكتاب والسنة
  نظرية المعرفة

  



 )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 حمدبنت  نوف. ا            

                                                                                    

  

 )خطة جديدة +الخطة المطورة(هـ    1444للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  وغير المكتمل   االعتذار جدول اختبار  
 

 اليوم / التاريخ 

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

  +الخامس الرابعالمستوى 
 +السادس 

+الثاني عشر  +الحادي عشرالعاشر المستوى   
 المستوى

+الثالث  الثاني+األول   

+التاسع  السابع +الثامنالمستوى   

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

 هـ  4/1444/  26االحد 
 م  20/11/2022

 تاريخ الجزيرة العربية القديم 
 -----  مقدمة في علم المتاحف  العربية السعودية تاريخ المملكة 

تاريخ وحضارة أوربا في العصور  -
 الوسطى 

 تاريخ أوروبا في العصور الوسطى  

 آثار الجزيرة العربية 
 

 االسالمي محاضر العال

 هـ  4/1444/  27االثنين 
 م  21/11/2022

 والمعاصر  تاريخ العرب الحديث- 3اللغة اإلنجليزية 
 العرب المعاصر تاريخ 

 تاريخ العرب الحديث 

تسويق المقاصد  
 السياحية 

اللغة اإلنجليزية  
 )كتابة( 

 الحضارة اإلسالمية 
 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر

 مدخل الى االعالم
 تاريخ المغرب واالندلس -
 اإلسالمي   تاريخ المغرب-
 تاريخ االندلس اإلسالمي -

آثار وفنون الشرق  
 األدنى القديم 

 هـ  4/1444/  28الثالثاء 
 م  22/11/2022

تاريخ وحضارات الشرق األدنى  -
 القديم 

 تاريخ الشرق األدنى القديم 

 التاريخ البيئي -
 المدينة اإلسالمية  

مبادئ ترميم وصيانة  
ية  حمصطلحات سيا مهارات المؤرخ  -----  اآلثار 

 باللغة اإلنجليزية 

 هـ  4/1444/ 29األربعاء 
 م  23/11/2022

 جغرافية المملكة العربية السعودية 
أعمال وكاالت السفر   ----- 

 والسياحة 
اللغة اإلنجليزية  

آثار ما قبل التاريخ في   تاريخ الدولة العثمانية  )قراءة( 
 االتصاالت واالنترنت  المملكة 

 هـ  4/1444/  30الخميس 
 مدخل الى علم التاريخ  م  24/11/2022

 2الدولة العباسية تاريخ 
تاريخ الدويالت اإلسالمية  -

 المستقلة 

 التنقيب األثري 

-----   

 االعجاز في الكتاب والسنة
 نظرية المعرفة 

العمارة والفنون  
 تاريخ الدولة األموية  اإلسالمية 

تاريخ الجزيرة العربية  
والخليج العربي في  

 العصر اإلسالمي 
 
 



   

 الجغرافية قسم الجغرافيا ونظم المعلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  كلية اآلداب                      

 
          ام   عميدة كلية اآلداب بالدم                                           الكلية للشؤون األكاديميةوكيلة                                       رئيسة القسم                                       منسقة وحدة االختبارات المركزية                 

 د. مشاعل بنت علي العكلي                                                   د. جمال بنت مبارك المري                                     نورة بنت محمد العمري ا. نوف بنت حمد الصانع                                            د.                  
 

  

 )خطة جديدة +الخطة المطورة(هـ    1444وغير المكتمل للفصل الدراسي األول للعام الجامعي   االعتذار جدول اختبار  

 
 
 
 
 

 اليوم / التاريخ 

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

+السادس  +الخامس الرابع المستوى +الثاني عشر  +الحادي عشر العاشر المستوى  +الثالث  + الثاني األول المستوى  +التاسع  السابع +الثامن المستوى   

 هـ  4/1444/  26االحد 
 م  20/11/2022

 مبادئ الجغرافيا البشرية 
 ------  موضوعات جغرافية معاصرة 

 الجيومورفولوجيا 

 جغرافية التربة  االسالمي محاضر العال
 والتربة الجغرافيا الحيوية  

 هـ  4/1444/  27االثنين 
 م  21/11/2022

 ( 1) نظم المعلومات الجغرافية -
 مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 

 اللغة اإلنجليزية )كتابة(  الجغرافيا التاريخية 

 خرائط التوزيعات -
 خرائط التوزيعات البشرية 

 الحضارة اإلسالمية  3اللغة اإلنجليزية 
 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر االعالممدخل الى 

 هـ  4/1444/  28الثالثاء 
 ( 3)  بعد ناالستشعار ع  ------  ( 2نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية ) ( 1)األساليب الكمية في الجغرافيا   م  22/11/2022

 هـ  4/1444/ 29األربعاء 
 م  23/11/2022

 مبادئ الجغرافيا الطبيعية 
 الموارد المائية جغرافية -

 اللغة اإلنجليزية )قراءة(  جغرافية المياه 

 جغرافية الصناعة -
 جغرافية المملكة العربية السعودية والطاقة جغرافية الصناعة

 جغرافية البيئة  االتصاالت واالنترنت
 الجغرافيا البيئية 

 هـ  4/1444/  30الخميس 
 م  24/11/2022

 ( 1) االستشعار عن بعد 
 صور جوية واالستشعار عن بعد 

 البحث الجغرافي -
 مدخل الى طرق البحث الجغرافي 

 أصول البحث الجغرافي 
 ------ 

 ( 3نظم معلومات جغرافية ) 

 االعجاز في الكتاب والسنة
 نظرية المعرفة



   

 قسم الدراسات اإلسالمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  كلية اآلداب                                 

 آلداب بالدمام اعميدة كلية                                                     وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                                                     رئيسة القسم                         منسقة وحدة االختبارات المركزية            
 ي د. مشاعل بنت علي العكل                                                      رك المريد. جمال بنت مبا                                          الكلثم محمدبنت  فاطمةد. ا. نوف بنت حمد الصانع                                             

                                                                                                                

  

 
 )خطة جديدة +الخطة المطورة(هـ    1444وغير المكتمل للفصل الدراسي األول للعام الجامعي   االعتذار جدول اختبار  

 

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

الرابع +الخامس+ السادس المستوى  +الحادي عشر+ الثاني عشر العاشر المستوى   المستوى األول + الثاني+   
العاشر السابع +المستوى  الثالث   

 هـ  4/1444/  26االحد 
 م  20/11/2022

 فقه الطهارة -
 القضاء والقدر  ( 1فقه العبادات ) 

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

 األديان والفرق  االسالمي محاضر العال

 هـ  4/1444/  27االثنين 
 م  21/11/2022

 ( 2فقه األسرة ) المدخل إلى العقيدة 

 اللغة اإلنجليزية )كتابة(

 النبوات
 3اللغة اإلنجليزية 

 القضايا المعاصرة وفقه النوازل 
 الحضارة اإلسالمية 

 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر مدخل الى االعالم

 هـ  4/1444/  28الثالثاء 
 أصول التفسير ومناهجه- ( 1علوم القرآن ) م  22/11/2022

 ( 10)م  أحاديث االحكام والفتن         ------  مناهج المفسرين

 هـ  4/1444/ 29األربعاء 
 م  23/11/2022

 أحاديث العلم واآلداب
 ( 3الحديث )

 مطور    (3التفسير )-
 ( 2التفسير )

 اللغة اإلنجليزية )قراءة( 
 ( 3أصول الفقه )    

 جغرافية المملكة العربية السعودية
 ( 10)م (2فقه المعامالت ) االتصاالت واالنترنت ( جديد 3التفسير )-

 هـ  4/1444/  30الخميس 
 ------  أحاديث المعامالت  ( 1علوم الحديث ) م  24/11/2022

 ( 1التفسير )                 
 االعجاز في الكتاب والسنة

 المعرفةنظرية 



   القسم/ اللغة اإلنجليزية                                                                                                       
 

 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. ليلى بنت حمد القحطاني                                الصانع      حمد ا. نوف بنت 

 
 

 )خطة جديدة +الخطة المطورة(هـ    1444وغير المكتمل للفصل الدراسي األول للعام الجامعي   االعتذار جدول اختبار  
 

 
 
 

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

 +التاسع  السابع +الثامنالمستوى  +الثالث  لثانيا المستوى األول +  +الثاني عشر  +الحادي عشر العاشرالمستوى  +السادس  +الخامس المستوى الرابع

 هـ  4/1444/  26االحد 
 م  20/11/2022

 1انشاء 
 نظرية الترجمة ----  النقد األدبي

 االسالمي محاضر العال

 هـ  4/1444/  27االثنين 
 م  21/11/2022

 3اللغة اإلنجليزية 
 اللغة اإلنجليزية )كتابة( مناهج البحث

 المقال 
 الحضارة اإلسالمية 

 والمعاصرتاريخ الخليج العربي الحديث  مدخل الى االعالم

 هـ  4/1444/  28الثالثاء 
 م  22/11/2022

 مقدمة للغويات -
 الفكر والثقافة- ----  الترجمة االبداعية  مقدمة الى اللغويات    

 الفكر والثقافة االنجليزية

 هـ  4/1444/ 29األربعاء 
 م  23/11/2022

 جغرافية المملكة العربية السعودية
 االدب في القرن السابع عشر  اللغة اإلنجليزية )قراءة(  ----- 

 االتصاالت واالنترنت

 هـ  4/1444/  30الخميس 
   ---- األدب المسرحي الحديث القراءة  م  24/11/2022

 الصوتيات 

 االعجاز في الكتاب والسنة

 نظرية المعرفة



                                    
                            

 لمعلومات واقسم 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   1444وغير المكتمل للفصل الدراسي األول للعام الجامعي    االعتذار جدول اختبار  
 

 
 

  

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

+السادس  +الخامس الرابعالمستوى  عشر   +الثانيعشر +الحادي   العاشرالمستوى   +الثالث  المستوى األول + الثاني   +التاسع +الثامن  السابعالمستوى    

 هـ  4/1444/ 26االحد
 م  20/11/2022

 إدارة مواقع اإلنترنت  - ( 1تنظيم المعلومات )
 -----  البوابات وإدارة مواقع اإلنترنت 

 ( 2نصوص متخصصة باللغة اإلنجليزية )

 التربية مبادئ  االسالمي محاضر العال

 هـ 4/1444/ 27االثنين
 م  21/11/2022

 في المكتبات ةالنظم اآللية المتكامل - 3اللغة اإلنجليزية 
 النظم اآللية في المكتبات ومراكز مصادر التعلم 

 اللغة اإلنجليزية )كتابة( 
 الحضارة اإلسالمية 

الخليج العربي الحديث  تاريخ  مصادر المعلومات لألطفال والشباب  مدخل الى االعالم
 والمعاصر 

 هـ  4/1444/  28الثالثاء 
 -----  تشريعات ومعايير المكتبات  مدخل إلى علم األرشيف  م  22/11/2022

 تنمية المجموعات 
 إدارة وتنمية مصادر المعلومات 

 تقنيات التعليم 

 هـ  4/1444/  29األربعاء 
 م  23/11/2022

 السعوديةجغرافية المملكة العربية 
 النشر ومؤسساته  اللغة اإلنجليزية )قراءة(  خدمات المعلومات للفئات الخاصة 

 االتصاالت واالنترنت

 هـ 4/1444/ 30الخميس
 م  24/11/2022

 المدخل إلى دراسات المكتبات والمعلومات -
 مدخل الى المعلومات والمكتبات 

 تسويق خدمات المعلومات 
 ----- - 
 

 المعلومات خدمات 

 االعجاز في الكتاب والسنة تصميم وإنتاج الوسائط المتعددة 
 نظرية المعرفة



   

                  القسم/ 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 +الخطة المطورة(هـ    1444وغير المكتمل للفصل الدراسي األول للعام الجامعي   االعتذار جدول اختبار  
 
 

 
 
 
 

 اليوم / التاريخ 

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

 المستوى الرابع 

 العاشر المستوى 
 المستوى

 العاشر +  المستوى السابع +الثالث  األول + الثاني
مسار الصحافة  

 مسار اإلذاعة والتلفزيون  واإلعالن  مسار العالقات العامة االلكتروني  والنشر

 هـ  4/1444/  26االحد 
 م  20/11/2022

 قوانين اإلعالم واخالقياته 
إدارة المؤسسات اإلذاعة   االتصال التنظيمي  المقال الصحفي 

 نصوص إعالمية باللغة االنجليزية  ----- والتلفزيون 
 االسالمي  محاضر العال

 هـ  4/1444/  27االثنين 
 م  21/11/2022

 3اللغة اإلنجليزية 
التصميم واإلخراج  

 الصحفي 
دراسة حالة في العالقات  

 اللغة اإلنجليزية )كتابة(  البرامج الوثائقية  العامة واإلعالن 

 الحضارة اإلسالمية 

 الى االعالم مدخل
 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر 

 ( 10)م  تصميم وإنتاج المواد اإلعالمية

 هـ  4/1444/  28الثالثاء 
 م  22/11/2022

اإلعالم واالتصال في المملكة العربية 
 السعودية 

التحقيق وفن  
 المقابلة الصحفية 

العالقات العامة واإلعالن  
 الدولي 

التحقيق في اإلذاعة  
 اإلعالم االلكتروني ونظم المعلومات  ----- والتلفزيون 

 هـ  4/1444/ 29عاء األرب
 م  23/11/2022

الصحافة   جغرافية المملكة العربية السعودية 
 المتخصصة 

العالقات العامة وإدارة  
 االزمات 

الدراما والنقد في اإلذاعة  
 ( 10)م  المونتاج في اإلذاعة والتلفزيون اللغة اإلنجليزية )قراءة(  والتلفزيون 

 التصاالت واالنترنت ا

 هـ  4/1444/  30الخميس 
 م  24/11/2022

تحليل الخطاب   مبادئ االتصال 
 الصحفي 

حمالت العالقات العامة  
   ----- التصوير التلفزيوني  واإلعالن 

 االعجاز في الكتاب والسنة

 نظرية المعرفة 

 هج البحث العلمي وبحوث االتصال منا



  القسم/ اللغة العربية وآدابها                                                                                                        
 كلية اآلداب                     

       عميدة كلية اآلداب بالدمام                                            وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                                                           مـس ق رئيســـــة ال                                        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 جديدة +الخطة المطورة(هـ    1444وغير المكتمل للفصل الدراسي األول للعام الجامعي   االعتذار جدول اختبار  

 

 ليوم / التاريخ ا

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

 +التاسع الثامن السابع+المستوى  المستوى األول + الثاني +الثاني عشر  +الحادي عشر  العاشرالمستوى  +السادس  +الخامس الرابعالمستوى 

 هـ  4/1444/  26االحد 
 م  20/11/2022

 األدب العربي الحديث - 1النَّحو
 علم المعاجم والدَّاللة- ----- 

 النَّثر العربي الحديث  االسالمي محاضر العال المعجميَّة 

 هـ  4/1444/  27االثنين 
 م  21/11/2022

 2نصوص أدبيَّة  3اللغة اإلنجليزية 
 اللغة اإلنجليزية )كتابة(

 األدب العبَّاسي-
عر العبَّاسي   الش ِّ

 عند العرب التَّفكير النَّحوي  مدخل الى االعالم
 الحضارة اإلسالمية 

 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر

 هـ  4/1444/  28الثالثاء 
 -----  قراءة في كتب األدب والبالغة  اللُّغة فقه  م  22/11/2022

 3النَّحو
 والدُّول المتتابعة دب األندلسأ-

 األدب األندلسي 

 هـ  4/1444/ 29األربعاء 
 م  23/11/2022

 األدب الجاهلي
 اللغة اإلنجليزية )قراءة(  5النَّحو 

عر   موسيقى الش ِّ
 االتصاالت واالنترنت األطفال أدب  جغرافية المملكة العربية السعودية

 هـ  4/1444/  30الخميس 
 البالغة النبويَّة- علم البيان  م  24/11/2022

 -----  بحث في البالغة والنقد 

 علم المعاني -
 ( علم المعاني1البالغة )

 البالغة القرآنيَّة -
 األدب في عصر الدول المتتابعة 
 االعجاز في الكتاب والسنة

 نظرية المعرفة


