
 آلثار والسياحة  )مسار التاريخ العام +مسار ا التاريخ قسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                   كلية اآلداب                           

 امعميدة 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   1444للعام الجامعي   الثاني جدول االختبار النهائي للفصل الدراسي 
 

 اليوم / التاريخ 

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

 الخامس +السادس 

 الثامن +التاسع  الحادي عشر +الثاني عشر 

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

 هـ1444/ 7/ 23الثالثاء

 م 14/2/2023
 3اللغة اإلنجليزية 

 تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر -

 تاريخ أوروبا المعاصر 

 تاريخ أوروبا الحديث 

 الكتابات القديمة واإلسالمية 
 والسنةاالعجاز في الكتاب  

 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر 

 هـ 1444/ 7/ 24االربعاء

 م 15/2/2023

 جغرافية المملكة العربية السعودية 

 -----  ----- 

 نظرية المعرفة     

 االتصاالت واالنترنت 
تاريخ الخليج العربي في العصر  

 اإلسالمي 

 تاريخ الجزيرة العربية والخليج 

 االسالمي العربي في العصر 

   مقدمة في علم الفخار

 هـ 25/7/1444الخميس 

 م 16/2/2023
 األنماط السياحية   مناهج البحث التاريخي  -----  -----  تاريخ السيرة النبوية

 هـ 28/7/1444االحد 

 م 19/2/2023
 تاريخ وحضارة اليونان والرومان 

 تاريخ آسيا الحديث والمعاصر -

 اإلسالمية الحديث في اسيا تاريخ الشعوب 
 اليات  إدارة المهرجانات والفع حركة االستشراق   ----- 

 هـ 29/7/1444االثنين 

 م 20/2/2023
 -----  ----- 

إدارة موارد التراث الطبيعي  

 والثقافي 
 ----- -----   

 هـ 1/8/1444الثالثاء

 م 21/2/2023
 الفنون الصخرية تاريخ األيوبيين والمماليك  -----  تاريخ العالقات والمنظمات   مدخل إلى علم اآلثار 

 هـ 1444/ 8/ 6االحد 

 م 26/2/2023

تاريخ وحضارات الشرق األدنى في  

 العصر الهلنستي والروماني  

 التاريخ االقتصادي واالجتماعي -

 تاريخ النظم االسالمية 
 1تاريخ الدولة العباسية  ----- 

األنثروبولوجيا الطبيعية  

 والثقافية 

 



   

 الجغرافية قسم الجغرافيا ونظم المعلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  كلية اآلداب                      

 

          ام   عميدة كلية اآلداب بالدم                                                 وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية                                      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   1444جدول االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 
 

 اليوم / التاريخ 

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

 الثامن +التاسع  الحادي عشر +الثاني عشر  الخامس +السادس 

 هـ1444/ 7/ 23الثالثاء

 م 14/2/2023
 ------  3اللغة اإلنجليزية 

 االعجاز في الكتاب والسنة

 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر

 هـ 1444/ 7/ 24االربعاء

 م 15/2/2023

 جغرافية المملكة العربية السعودية

 جغرافية الخدمات 
 نظرية المعرفة

 االتصاالت واالنترنت
 الجيومورفولوجيا 

 هـ 25/7/1444الخميس 

 م 16/2/2023

 مبادئ المساحة والخرائط -

 تصميم وقراءة الخريطة 
 ----- 

 ( 4نظم المعلومات الجغرافية )

 جغرافيا البحار والمحيطات  

 هـ 28/7/1444االحد 

 م 19/2/2023
 جغرافية السكان  الجغرافيا الطبيعية لألراضي الجافة  مبادئ الجغرافيا االقتصادية 

 هـ 29/7/1444االثنين 

 م 20/2/2023

 ( 2نظم المعلومات الجغرافية ) -

 نظم المعلومات الجغرافية )متقدمة( 
 ( 2نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية )

 جغرافية الزراعة

 الجغرافيا البيئية 

 هـ 1/8/1444الثالثاء

 م 21/2/2023
 الحضارية الجغرافيا  ( 2االستشعار عن بعد ) 

 جغرافيا النقل واالتصاالت -        

 جغرافية النقل والتجارة 

 هـ 1444/ 8/ 6االحد 

 م 26/2/2023

 ( 1نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية )

 الجغرافية السياسية 
 جغرافية التربة -

 الجغرافيا الحيوية والتربة 
 ( 1األساليب الكمية في الجغرافيا )



   

 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   1444جدول االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 
 

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

 الثامن +التاسع الحادي عشر+ الثاني عشر الخامس+ السادس 

 هـ1444/ 7/ 23الثالثاء

 م 14/2/2023

 3اللغة اإلنجليزية 
 ------ 

 االعجاز في الكتاب والسنة

 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر 1النحو التطبيقي

 هـ 1444/ 7/ 24االربعاء

 م 15/2/2023

 جغرافية المملكة العربية السعودية
 أحاديث النكاح

 9( م2)الحديث 
 نظرية المعرفة

 أحاديث اإليمان واالعتصام  مناهج الفكر الحديث  االتصاالت واالنترنت

 هـ 25/7/1444الخميس 

 م 16/2/2023

 2علوم القرآن 
 فقه الفرائض 

 8( م1)فقه المواريث 
 2التفسير 

 9م 2فقه المواريث  االستشراق والدراسات االسالمية مناهج المحدثين 

 هـ 28/7/1444االحد 

 م 19/2/2023
 األديان والفرق  الصالة والزكاة فقه 

 فقه الجهاد وأهل الذمة

 اليوم اآلخر 

 9( م3العقيدة )

 هـ 29/7/1444االثنين 

 م 20/2/2023

 مناهج البحث

 11أصول البحث العلمي م
 فقه الجنايات والحدود 

 أحاديث العبادات 

 9( م1)الحديث 

 هـ 1/8/1444الثالثاء

 م 21/2/2023
 1أصول الفقه 

 4التفسير 
 مسائل الوالء واإلمامة 

 التحرير اإلداري 

 هـ 1444/ 8/ 6االحد 

 م 26/2/2023
 2علوم الحديث 

 القواعد الفقهية

 11القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة م

 (3مقدمة في اإلحصاء )محوالت م-

 مباد االحصاء            



   القسم/ اللغة اإلنجليزية                                                                                                       
 

 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. ليلى بنت حمد القحطاني                                ا. نوف بنت حمد الصانع      

 

 

 )خطة جديدة +الخطة المطورة( هـ   1444جدول االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 

 

 

 اليوم / التاريخ 

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

 الثامن +التاسع  الحادي عشر +الثاني عشر  الخامس +السادس 

 هـ1444/ 7/ 23الثالثاء

 م 14/2/2023
 3اللغة اإلنجليزية 

 اللغة والتقنية-

 اللغة اإلنجليزية وتكنولوجيا المعلومات

 الكتاب والسنةاالعجاز في 

 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر

 هـ 1444/ 7/ 24االربعاء

 م 15/2/2023

 جغرافية المملكة العربية السعودية
 نظرية المعرفة 10الترجمة اإلبداعية م

 االتصاالت واالنترنت

 هـ 25/7/1444الخميس 

 م 16/2/2023
 أنواع النصوصترجمة  مقدمة الى األدب األمريكي  ------ 

 هـ 28/7/1444االحد 

 م 19/2/2023
 نشأة الرواية  علم اللغة االجتماعي 2انشاء 

 هـ 29/7/1444االثنين 

 م 20/2/2023
   ----- ترجمة المصطلحات  ------ 

 هـ 1/8/1444الثالثاء

 م 21/2/2023
 مقدمة األدب -

 النثر الالروائي 
 النحو والصرف  أدب أطفال 

 هـ 1444/ 8/ 6االحد 

 م 26/2/2023
 تحليل الخطاب  تراكيب نحوية 

 الصوتيات 

 (3مقدمة في اإلحصاء )محوالت م-

 مباد االحصاء 



                                    

                            

 المعلومات علم قسم                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 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   1444جدول االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 

 

 

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

 الثامن +التاسع الحادي عشر +الثاني عشر الخامس +السادس 

 هـ1444/ 7/ 23الثالثاء

 م 14/2/2023
 تصميم وإدارة قواعد البيانات  3اللغة اإلنجليزية 

 االعجاز في الكتاب والسنة

 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر

 هـ 1444/ 7/ 24االربعاء

 م 15/2/2023

 جغرافية المملكة العربية السعودية
 ) خطة جديدة (بناء وتطوير المناهج

 المعرفةنظرية 

 ) خطة جديدة (مبادئ علم النفس واالنترنتاالتصاالت 

 هـ 25/7/1444الخميس 

 م 16/2/2023
 التحليل الموضوعي الكشف واالستخالص  ) خطة جديدة (التعليمية انتاج واستخدام الوسائل  2تنظيم المعلومات  

 هـ 28/7/1444االحد 

 م 19/2/2023
 إدارة المعرفة  مؤسسات المعلومات 

 المستودعات الرقمية  

 ) خطة جديدة (التعلمإدارة مراكز مصادر 

 هـ 29/7/1444االثنين 

 م 20/2/2023
 ) خطة جديدة (خدمات ومصادر المعلومات المرجعية ------  ----- 

 هـ 1/8/1444الثالثاء

 م 21/2/2023
 مراكز مصادر التعلم   مهارات البحث العلمي في مجال المكتبات والمعلومات  شبكات المعلومات 

 هـ 1444/ 8/ 6االحد 

 م 26/2/2023
 تطبيقات الحوسبة السحابية في المكتبات  مصادر المعلومات 

 االرشفة االلكترونية  

 ) خطة جديدة (استخدام األجهزة التعليمية وصيانتها

 (3مقدمة في اإلحصاء )محوالت م-

 مباد االحصاء 



   

                  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   1444جدول االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 
 
 

 

 
 

 

 اليوم / التاريخ 

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

 الخامس المستوى 

 الحادى عشر  المستوى 

 الثامن المستوى 
  الصحافة والنشرمسار 

 االلكتروني 
 مسار اإلذاعة والتلفزيون  واإلعالن  مسار العالقات العامة

 هـ1444/ 7/ 23الثالثاء

 م 14/2/2023
 ----- 3اللغة اإلنجليزية 

العالقات العامة في المؤسسات  

 العامة والخاصة 
----- 

 االعجاز في الكتاب والسنة

 الخليج العربي الحديث والمعاصر  تاريخ

 هـ 1444/ 7/ 24االربعاء

 م 15/2/2023

 جغرافية المملكة العربية السعودية 
 نظرية المعرفة  ------ ----- -----

 االتصاالت واالنترنت 

 هـ 25/7/1444الخميس 

 م 16/2/2023
 اإلعالم والتنمية  ----- ----- ----- االتصال الدولي  

 هـ 28/7/1444االحد 

 م 19/2/2023
 اإلعالم الجديد والوسائط المتعددة  اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني  ----- إدارة المؤسسات الصحفية  اإلعالن في وسائل االتصال 

 هـ 29/7/1444االثنين 

 م 20/2/2023
 ----- ----- تنظيم المؤتمرات والندوات  ----- ------

 هـ 1/8/1444الثالثاء

 م 21/2/2023
 الراي العام والدعاية   ----- ----- ----- مبادئ الكتابة اإلعالمية 

 هـ 1444/ 8/ 6االحد 

 م 26/2/2023
 القنوات الفضائية  ----- صحافة وكاالت االنباء  تكنولوجيا االتصال والمعلومات  

 ( 3محوالت م)مقدمة في اإلحصاء -

 الحصاء مبادئ 



  القسم/ اللغة العربية وآدابها                                                                                                         
 كلية اآلداب                     

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

          د. مشاعل بنت علي العكلي                           د. جمال بنت مبارك المري                                                      د. وضحى بنت مسفر القحطاني                                    صانع      ا. نوف بنت حمد ال

 

 

 

 )خطة جديدة +الخطة المطورة( هـ   1444جدول االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 

 
 

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

 الثامن +التاسع  الحادي عشر +الثاني عشر  الخامس +السادس 

 هـ1444/ 7/ 23الثالثاء

 م 14/2/2023
 6النَّحو  3اللغة اإلنجليزية 

 االعجاز في الكتاب والسنة

 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر

 هـ 1444/ 7/ 24االربعاء

 م 15/2/2023

 نظرية المعرفة 12النَّقد األدبي الحديث م.  جغرافية المملكة العربية السعودية

 واالنترنتاالتصاالت 
 النَّقد العربي الحديث   

 9م  2التطبيقات النحوية والصرفية 
 11مدخل إلى علم المصطلح م. 

 هـ 25/7/1444الخميس 

 م 16/2/2023
  1الصَّرف 

 8النَّقد العربي القديم م.  11قضايا في األدب والبالغة م. 

 9م.  1نصوص أدبيَّة  10واللغة م  النحوقراءة في كتب 

 هـ 28/7/1444االحد 

 م 19/2/2023
 الصَّوتيَّات 

عري     3الصَّرف  مناهج تحليل النَّص ِّ الش ِّ

 التَّحرير الكتابي  12  م.مناهج تحليل النَّص ِّ السَّردي 

 هـ 29/7/1444االثنين 

 م 20/2/2023
 التَّدقيق اللُّغوي    بني اميةصدر اإلسالم وعصر أدب   

 أدب األطفال  

 منهج األدب اإلسالمي   

 هـ 1/8/1444الثالثاء

 م 21/2/2023

 علم البديع  

 

 علم اللُّغة التَّطبيقي  

 الل ِّسانيَّات 
 الل ِّسانيَّات  

 مدخل إلى الل ِّسانيَّات   
 10م.  2نصوص أدبيَّة 

 9التفكير البالغي عند العرب م  11بحث في البالغة والنقد م

 هـ 1444/ 8/ 6االحد 

 م 26/2/2023
 12تحليل الخطاب م.   2النَّحو

 أدب األندلس والدُّول المتتابعة 

 8النَّثر العبَّاسي م. 

 (3مقدمة في اإلحصاء )محوالت م-

 مباد االحصاء 



 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   1444جدول االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 

 اليوم / التاريخ 

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

 الثامن +التاسع  الحادي عشر +الثاني عشر  الخامس +السادس 

 هـ1444/ 7/ 23الثالثاء

 م 14/2/2023
 تصميم وتنفيذ البحوث االجتماعية 3اللغة اإلنجليزية 

 االعجاز في الكتاب والسنة

 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر

 هـ 1444/ 7/ 24االربعاء

 م 15/2/2023

 جغرافية المملكة العربية السعودية
 نظرية المعرفة علم اجتماع الشباب 

 االتصاالت واالنترنت

 هـ 25/7/1444الخميس 

 م 16/2/2023
 -----  المشكالت االجتماعية  اجتماع السكان علم 

 هـ 28/7/1444االحد 

 م 19/2/2023

 تاريخ الفكر االجتماعي
 النظريات االجتماعية الكالسيكية علم اجتماع التنظيم 

 اإلحصاء االجتماعي التطبيقي 

 هـ 29/7/1444االثنين 

 م 20/2/2023
 -----  -----  ----- 

 هـ 1/8/1444الثالثاء

 م 21/2/2023
 مناهج البحث االجتماعي األمن االجتماعي  علم اجتماع االنترنت

 هـ 1444/ 8/ 6االحد 

 م 26/2/2023
 ( 2مصطلحات ونصوص باللغة اإلنجليزية ) علم اجتماع اإلعالم ( 1اإلنجليزية )مصطلحات ونصوص باللغة 

 



 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   1444جدول االختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 

 اليوم / التاريخ 

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

الحادي عشر الثاني عشر   الخامس +السادس  الثامن +التاسع     

 هـ1444/ 7/ 23الثالثاء

 م 14/2/2023
 -----  3اللغة اإلنجليزية 

 االعجاز في الكتاب والسنة

 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر

 هـ 1444/ 7/ 24االربعاء

 م 15/2/2023

 جغرافية المملكة العربية السعودية
 نظرية المعرفة تصميم وتنفيذ البحوث االجتماعية

 االتصاالت واالنترنت

 هـ 25/7/1444الخميس 

 م 16/2/2023

 الرعاية االجتماعي في المجتمع السعودي -

 المجتمع العربي السعودي 
 اإلرشاد والتوجيه االجتماعي ----- 

 هـ 28/7/1444االحد 

 م 19/2/2023
 التخطيط االجتماعي  تقويم المشروعات االجتماعية  اإلحصاء االجتماعي

 هـ 29/7/1444االثنين 

 م 20/2/2023
 الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والطفولة -----  ------ 

 هـ 1/8/1444الثالثاء

 م 21/2/2023
 علم النفس االجتماعي 

 الخدمة االجتماعية في مجال التطوع -

 العمل التطوعي
 الخدمة االجتماعية الطبية 

 هـ 1444/ 8/ 6االحد 

 م 26/2/2023
 الخدمة االجتماعية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة -----  ( 1باللغة اإلنجليزية )مصطلحات ونصوص 

 

 


