القسم /االتصال وتقنية اإلعالم
كلية اآلداب

جدول اختبار اعمال السنة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443هـ ( -خطة جديدة  +مط ّورة)

الفترة

األولى ()10 – 9

اليوم  /التاريخ

الثالثة ()2 - 1

الثانية ()12 -11
المستوى الثامن

االحد  1443/7/26هـ
 2022/2/27م
االثنين 1443/7/27هـ
 2022/2/28م
الثالثاء1443/7/28
هـ
 2022/3/1م
االربعاء1443/7/29ه
ـ
 2022/3/2م
الخميس1443/7/30
هـ
 2022/3/3م
االحد  1443/8/3هـ
 2022/3/6م
االثنين1443/8/4هـ
 2022/3/7م
الثالثاء1443/8/5هـ
 2022/3/8م
االربعاء1443/8/6ه
 2022/3/9م
الخميس 1443/8/7هـ
 2022/3/10م

المستوى السادس

المستوى الرابع

مسار الصحافة
والنشر االلكتروني

مسار العالقات
العامة واإلعالن

مسار اإلذاعة
والتلفزيون

اإلعالم والعولمة

-----

-----

االخراج االذاعي
والتلفزيوني

-----

----

تحليل الخطاب
الصحفي

-----

-----

النحو التطبيقي ()2

----

نظريات االتصال

----

----

----

الصحافة والنشر
االلكتروني

الكتابة وااللقاء للعالقات
العامة

-----

-----

-----

مبادى االحصاء

----

-----

مهارات فنية في
االذاعة والتلفزيون

قضايا إعالمية معاصرة

----

----

----

الخبر والتقرير
الصحفي

تخطيط برامج العالقات
العامة

-----

تكنولوجيا االتصال
والمعلومات

إدارة المؤسسات
الصحفية

القنوات الفضائية

اللغة اإلنجليزية (قراءة)

---

إدارة واقتصاديات
اإلعالن

كتابة وتحرير االخبار
في االذاعة والتلفزيون

----

-----

-----

التالوة والتجويد

الكتابة الصحفية باللغة
االنجليزية

----

-----

االتصال الدولي

-----

-----

----

----

التسويق وسلوك
المستهلك

إعداد وانتاج البرامج
في االذاعة والتلفزيون

-----

-----

-----

اللغة اإلنجليزية (كتابة)

لغة اإلعالم واالتصال

-----

-----

اإلعالم العربي

-----

-----

التذوق االدبي

----

العالقات العامة واإلعالن
في الوسائط الحديثة

اإلعالن االذاعي
والتلفزيوني

----حمالت العالقات
العامة واإلعالن
-----------دراسة حالة في
العالقات العامة
---------

المستوى األول  +الثاني

مسار الصحافة والنشر
االلكتروني

مسار العالقات العامة
واإلعالن

مسار اإلذاعة
والتلفزيون

فن التصوير الصحفي

العالقات العامة واإلعالن
بين النظرية والتطبيق

-----

----

فن االلقاء في االذاعة
والتلفزيون
-----

**يوجد جدول خاص للمقررات العامة
منسقة وحدة االختبارات المركزية
ا .نوف بنت حمد الصانع

رئيســـــة القسـم
د .باسمة بنت فهد الغانم

وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية

عميدة كلية اآلداب بالدمام

د .جمال بنت مبارك المري

د .مشاعل بنت علي العكلي

لضى انتبرَخ (يضبر انتبرَخ انعبو +يضبر اِثبر وانضُبحت
كلية آلاداب

انفتزة
انُىو  /انتبرَخ

جذول اختببر اعًبل انضُت نهفصم انذراصٍ انثبٍَ نهعبو انجبيعٍ ( 4113خطت جذَذة  +انخطت انًطىرة)
األونً ()41 – 9

انًضتىي انثبنث +انزابع

االحذ  4113/7/12هـ
 1111/1/17و

تبرَخ وحضبراث انشزق االدًَفٍ انعصزٍَ انههُضتٍ وانزويبٍَ
حضبراث انشزق األدًَ انمذَى-تبرَخ انشزق االدًَ فٍ انعصزٍَ

االثٍُُ 4113/7/17هـ
 1111/1/12و

-----

انثالثبء4113/7/12هـ
 1111/3/4و

يذخم انً عهى االثبر

االربعبء4113/7/19هـ
 1111/3/1و

------

انخًُش4113/7/31هـ
 1111/3/3و

تبرَخ انخهفبء انزاشذٍَ

االحذ  4113/2/3هـ
 1111/3/2و
االثٍُُ4113/2/1هـ
 1111/3/7و
انثالثبء4113/2/5هـ
 1111/3/2و
االربعبءِ4113/2/2
 1111/3/9و
انخًُش 4113/2/7هـ
 1111/3/41و

تبرَخ انذونت انبُزَطُت

انثبنثت ()1 - 4

انثبَُت ()41 -44
انًضتىي انضببع  +انثبيٍ
يضبر انتبرَخ انعبو

يضبر انضُبحت واِثبر

تبرَخ أفزَمُب انحذَث وانًعبصزتبرَخ انشعىة اإلصاليُت انحذَث فٍأفزَمُب
تبرَخ انذوَالث اإلصاليُت انًضتمهت فٍ
انًشزق
انتبرَخ انًزئٍوثبئك وَصىص تبرَخُت عبيتتبرَخ انعزة انًعبصز---تبرَخ انًًهكت انعزبُت انضعىدَتااللتصبدٌ واالجتًبعٍ
تبرَخ انشزق األلصً انحذَثتبرَخ آصُب انحذَث وانًعبصزتبرَخ انشعىة اإلصاليُت انحذَث فٍاصُب

انًضتىي األول +
انًضتىي انثبٍَ

انًضتىي انخبيش  +انضبدس
يضبر انضُبحت واِثبر

يضبر انتبرَخ انعبو

------

------

تبرَخ انخهُج وجُىة انجزَزة انعزبُت
انحذَث وانًعبصز

َشأة انكتببت وتطىرهب فٍ
انشزق األدًَ انمذَى

انًضكىكبث انمذًَت
واالصاليُت

انُحى انتطبُمٍ ()1

تبرَخ انتعهُى فٍ انذونت اإلصاليُت
-انحزوة انصهُبُت

----

------

------

تبرَخ انذونت انعثًبَُت

إدارة انًهزجبَبث
وانفعبنُبث

تضىَك انًمبصذ انضُبحُت

يببدئ اإلحصبء

----

------

------

-----

------

انهغت اإلَجهُزَت (لزاءة)

تبرَخ انذونت انضعىدَت انحذَثتبرَخ انذونت انضعىدَت فٍ انذورٍَاالول وانثبٍَ
تبرَخ انًغزة واالَذنشتبرَخ انًغزة اإلصاليٍ-تبرَخ االَذنش االصاليٍ

انحزف وانصُبعبث
انتمهُذَت فٍ انًًهكت
انعًبرة انمذًَت فٍ
انجزَزة انعزبُت

-----

تبرَخ انعاللبث وانًُظًبث

انكتبببث انمذًَت
واالصاليُت

انتالوة وانتجىَذ

-----

-------

تبرَخ انخهُج انعزبٍ انمذَى

تبرَخ االيزَكُتٍُ انحذَث وانًعبصز

------

------

تبرَخ األَىبٍُُ وانًًبنُك

انفُىٌ انصخزَت

االرشبد انضُبحٍ

انهغت اإلَجهُزَت (كتببت)

تبرَخ وحضبرة أوروبب فٍ انعصىر
انىصطً

يمذيت فٍ عهى انفخبر

----

انتذوق االدبٍ

تبرَخ انذونت انعببصُت ()4

انتضجُم وانتىثُك االثزٌ

-----يذخم انً صُبعت انضُبحت

تبرَخ أوروبب انحذَث وانًعبصزتبرَخ أوروبب انحذَثانتبرَخ انبُئٍانًذَُت اإلصاليُت-تبرَخ اوروبب انًعبصز

**َىجذ جذول خبص نهًمزراث انعبيت
منسقة وحدة االختبارات المركزية
ا .نوف بنت حمد الصانع

رئيســـــة القسـم
د .بدور بنت محمد العثمان

وكيمة الكمية لمشؤون األكاديمية
د .جمال بنت مبارك المري

عميدة كمية اآلداب بالدمام
د .مشاعل بنت عمي العكمي

قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
كلية اآلداب

جدول اختبار اعمال السنة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  1443هـ (خطة جديدة  +الخطة المطورة)
الفترة

األولى ()10 – 9

الثانية ()12 -11

اليوم  /التاريخ

المستوى الثالث  +الرابع

المستوى السابع  +الثامن

الجغرافيا المناخية

الجغرافيا الطبيعية لألراضي الجافة

االحد  1443/7/26هـ
 2022/2/27م
االثنين 1443/7/27هـ
 2022/2/28م
الثالثاء1443/7/28هـ
 2022/3/1م

المستوى األول  +الثاني
-----

المستوى الخامس +السادس

جغرافية البحار والمحيطات

االستشعار عن بعد ()1صور جوية واستشعار عن بعد

الجغرافيا الحضارية

النحو التطبيقي ()2

الجغرافية البيئيةجغرافية البيئة

األساليب الكمية في الجغرافيا ()2-األساليب الكمية في الجغرافيا ()1

جغرافية الخدمات-نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية ()2

----

نظم المعلومات الجغرافية ()4

الجغرافيا السياسية

مبادئ اإلحصاء

االستشعار عن بعد ()2

جغرافية المدن واالستدامة

-----

نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية ()1

جغرافية الموارد المائية
جغرافية المياه

اللغة اإلنجليزية (قراءة)

الجغرافيا االجتماعية

الجغرافيا السياحية

موضوعات جغرافية معاصرة

التالوة والتجويد

-----

نظم المعلومات الجغرافية 1
مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية

------

------

جغرافية السكان

الجغرافيا اإلقليميةجغرافية العالم

الجغرافيا التاريخية

اللغة اإلنجليزية (كتابة)

الجيمورفولوجيا

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

جغرافية التخطيط والتنمية المستدامة
-التخطيط والتنمية

التذوق االدبي

الجغرافيا الحيويةالجغرافيا الحيوية والتربة

االربعاء1443/7/29هـ
 2022/3/2م
الخميس1443/7/30هـ
 2022/3/3م
االحد  1443/8/3هـ
 2022/3/6م
االثنين1443/8/4هـ
 2022/3/7م
الثالثاء1443/8/5هـ
 2022/3/8م
االربعاء1443/8/6ه
 2022/3/9م
الخميس 1443/8/7هـ
 2022/3/10م

الثالثة ()2 - 1

جغرافية التجارة

مبادئ المساحة والخرائط
تصميم وقراءة الخريطة

الجغرافيا الطبية
جغرافية العمران الريفيجغرافية العمران

**يوجد جدول خاص للمقررات العامة

منسقة وحدة االختبارات المركزية
ا .نوف بنت حمد الصانع

رئيسة القسم
د .باسمة بنت فهد الغانم
عنها /د .نورة بنت محمد العمري

وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية
د .جمال بنت مبارك المري

عميدة كلية اآلداب بالدمام

د .مشاعل بنت علي العكلي

قسم الخدمة االجتماعية

كلية اآلداب

جدول اختبار اعمال السنة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي

األولى ( –

الفترة
اليوم  /التاريخ
االحد / /
/ /
االثنين / /
/ /
الثالثاء
/ /

أساسيات الممارسة العامة في الخدمة
االجتماعية

---

-----

االرشاد والتوجيه االجتماعي

-----

تقويم المشروعات االجتماعية-االتصال في الخدمة االجتماعية

النحو التطبيقي ( )

-----

مصطلحات ونصوص اجتماعية باللغة
اإلنجليزية

-----

----

 الخدمة االجتماعية في مجال الدفاعاالجتماعي
 -الدفاع االجتماعي

-----

-----

مبادئ اإلحصاء

الخدمة االجتماعية في المجال التعليمي

-----

-----

اللغة اإلنجليزية (قراءة)

-----

م

/ /

االربعاء
/ /
الخميس / /
/ /
االحد / /
/ /
االثنين / /
/ /

م

الثالثاء / /
/ /

م

االربعاء / /
/ /
الخميس / /
/ /

المستوى الثالث  +الرابع

المستوى السابع  +الثامن

هـ

/ /

)

المستوى األول  +الثاني

م

م

الثانية (

الثالثة ( ) -
المستوى الخامس  +السادس

هـ

هـ

)

-

هـ (خطة جديدة  +الخطة المطورة)

هـ
م
هـ
م
هـ
م
هـ
هـ
ه
م
هـ
م

مدخل الى علم السكان
-----

التنمية االجتماعيةالتنمية االجتماعية واالقتصاديةالخدمة االجتماعية في مجال التطوع-العمل التطوعي

إدارة المؤسسات االجتماعية

-----

التالوة والتجويد

التخطيط االجتماعي

----

-----

------

 الخدمة االجتماعية في مجال ذواالحتياجات الخاصة
 -رعاية الفئات الخاصة

مناهج البحث االجتماعي

----

اللغة اإلنجليزية (كتابة)

-----

----

وسائل التواصل االجتماعي
-القيادات والتنمية االجتماعية

التذوق االدبي

الخدمة االجتماعية ورعاية الشباب

**يوجد جدول خاص للمقررات العامة.

منسقة وحدة االختبارات المركزية
ا .نوف بنت حمد الصانع

رئيسة القسم
د .مي بنت علي آل صاحب

وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية
د .جمال بنت مبارك المري

عميدة كلية اآلداب بالدمام
د .مشاعل بنت علي العكلي

القسم /اللغة اإلنجليزية
كلية اآلداب

جدول اختبار اعمال السنة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443هـ (خطة جديدة  +مطورة)
الفترة

األولى ()10 – 9

الثانية ()12 -11

اليوم  /التاريخ

المستوى الثالث  +المستوى الرابع

المستوى السابع  +المستوى الثامن

المستوى األول  +المستوى الثاني

المستوى الخامس  +المستوى السادس

----

اللغة والتقنيةاللغة اإلنجليزية وتكنولوجيا المعلومات

----

علم الداللة والمعاني

انشاء 2

علم اللغة النفسي

النحو التطبيقي ()2

الصوتيات

----

أدب األطفال
القصة القصيرة

----

اللغويات التطبيقية

مقدمة للغويات
مقدمة الى اللغويات

----

مبادئ اإلحصاء

-----

----

تحليل الخطاب

-----

ترجمة أنواع النصوص

مقدمة لألدبالنثر الالروائي

----

اللغة اإلنجليزية (قراءة)

الشعر اإلنجليزي من الرومانسي الى الحديث

----

مقدمة الى األدب األمريكي

التالوة والتجويد

----

أنظمة وتراكيب نحوية
القواعد واألنظمة النحوية

----

------

الرواية الحديثة

----

ترجمة المصطلحات

اللغة اإلنجليزية (كتابة)

-----

األدب في عصر النهضةاألدب اإلنجليزي في عصر النهضة

----

التذوق االدبي

النحو والصرف

االحد  1443/7/26هـ
 2022/2/27م
االثنين 1443/7/27هـ
 2022/2/28م
الثالثاء 1443/7/28هـ
 2022/3/1م
االربعاء1443/7/29هـ
 2022/3/2م
الخميس 1443/7/30هـ
 2022/3/3م
االحد  1443/8/3هـ
 2022/3/6م
االثنين1443/8/4هـ
 2022/3/7م
الثالثاء1443/8/5هـ
 2022/3/8م
االربعاء1443/8/6ه
 2022/3/9م
الخميس 1443/8/7هـ
 2022/3/10م

الثالثة ()2 - 1

**يوجد جدول خاص للمقررات العامة.

منسقة وحدة االختبارات المركزية
ا .نوف بنت حمد الصانع

رئيســـــة القسـم
د .ليلى بنت حمد القحطاني

وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية
د .جمال بنت مبارك المري

عميدة كلية اآلداب بالدمام
د .مشاعل بنت علي العكلي

القسم /اللغة العربية وآدابها
كلية اآلداب

مطورة)
جدول اختبار اعمال السنة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443هـ (خطة جديدة +
ّ
الفترة

األولى ()10 – 9

الثانية ()12 -11

اليوم  /التاريخ

المستوى الثالث  +المستوى الرابع

المستوى السابع  +المستوى الثامن

االحد  1443/7/26هـ
 2022/2/27م
االثنين 1443/7/27هـ
 2022/2/28م
الثالثاء 1443/7/28هـ
 2022/3/1م
االربعاء1443/7/29هـ
 2022/3/2م
الخميس1443/7/30هـ
 2022/3/3م
االحد  1443/8/3هـ
 2022/3/6م
االثنين1443/8/4هـ
 2022/3/7م
الثالثاء1443/8/5هـ
 2022/3/8م
االربعاء1443/8/6ه
 2022/3/9م
الخميس 1443/8/7هـ
 2022/3/10م

أدب عصر صدر اإلسالم وبني أمية
األدب األموي
الصرف ()2
الصرف ( )2تصريف األسماء

النحو ()6قراءة في كتب النحو واللغة م7قضايا في النحو واللغة
قضايا في األدب والبالغة
اللسانيات
علم اللغة التطبيقي

النحو ()2

الثالثة ()2 - 1
المستوى األول  +المستوى الثاني

المستوى الخامس  +المستوى السادس

----

النحو ()4
النقد العربي القديم

النحو التطبيقي ()2
----

اللسانيات
مدخل إلى اللسانيات

----

مناهج تحليل النص الشعري

مبادئ اإلحصاء

الصرف ()3

التطبيقات النحوية
التطبيقات النحوية والصرفية ()1

مدخل إلى علم المصطلح

-----

التفكير البالغي م3.
التفكير البالغي عند العرب م6.

تحليل الخطابنصوص أدبية ( )2م7النقد األدبي الحديث
النقد العربي الحديث
األدب السعودي
األدب في السعودية

مناهج البحث

مناهج تحليل النص السردي

اللغة اإلنجليزية (كتابة)

علم البديع
البالغة (( )2البيان والبديع)

األدب العربي الحديث م7.الشعر العربي الحديث م6.البالغة النبويةبحث في البالغة والنقد

التذوق االدبي

الصوتيات
----

اللغة اإلنجليزية (قراءة)

التطبيقات الصرفية
التطبيقات النحوية والصرفية ()2
أدب األطفالاللهجات والقراءات القرآنية----

التالوة والتجويد
------

البالغة القرآنية
البالغة في القرآن والسنة
أدب األندلس والدول المتتابعة
األدب األندلسي
نصوص أدبية ()1

**يوجد جدول خاص للمقررات العامة
منسقة وحدة االختبارات المركزية
ا .نوف بنت حمد الصانع

رئيســـــة القسـم
د .وضحى بنت مسفر القحطاني

وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية
د .جمال بنت مبارك المري

عميدة كلية اآلداب بالدمام
د .مشاعل بنت علي العكلي

قسم المكتبات والمعلومات
كلية اآلداب

جدول اختبار أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  1443هـ (خطة جديدة  +الخطة المطورة)
الفترة

األولى ()10 – 9

الثانية ()12 -11

الثالثة ()2 - 1

اليوم  /التاريخ

المستوى الثالث  +الرابع

المستوى السابع  +الثامن

المستوى األول  +الثاني

المستوى الخامس  +السادس

األحد  1443/7/26هـ
 2022/2/27م

تحليل وتصميم نظم المعلومات

تسويق خدمات المعلومات

----

الويب الداللي وتمثيل المعرفةخدمات المعلومات-التحليل الموضوعي والتصنيف

االثنين 1443/7/27هـ
 2022/2/28م
الثالثاء 1443/7/28هـ
 2022/3/1م
األربعاء1443/7/29هـ
 2022/3/2م
الخميس 1443/7/30هـ
 2022/3/3م

-----

-----

النحو التطبيقي ()2

----

مدخل إلى علم األرشيف

أخالقيات المعلومات

----

------

------

مبادئ اإلحصاء

الفهرسة اآللية
-استرجاع المعلومات

أمن وسالمة المعلومات

-----

نصوص متخصصة باللغة االنجليزية ()2
مبادئ علم النفستنمية المجموعاتإدارة وتنمية مصادر المعلومات
إدارة األزمات والمخاطر-إدارة مراكز مصادر التعلم

األحد  1443/8/3هـ
 2022/3/6م

شبكات المعلوماتالشبكات واالتصاالت

إدارة مواقع االنترنتالبوابات وإدارة مواقع االنترنت
-االنترنت في مرافق المعلومات

اللغة اإلنجليزية (قراءة)

المستودعات الرقمية

----

استراتيجيات التدريس

التالوة والتجويد

----

تنظيم المعلومات ()2

قضايا معاصرة في المكتبات والمعلومات

------

النشر ومؤسساته-استخدام األجهزة التعليمية وصيانتها

------

------

اللغة اإلنجليزية (كتابة)

األرشفة اإللكترونيةالرقمنة واألرشفة اإللكترونية

مؤسسات المعلومات

دراسات دولية ومقارنة
الدراسات الببليومترية (قياسات المعلومات)

التذوق االدبي

إدارة مؤسسات المعلومات

االثنين1443/8/4هـ
 2022/3/7م
الثالثاء1443/8/5هـ
 2022/3/8م
األربعاء1443/8/6هـ
 2022/3/9م
الخميس 1443/8/7هـ
 2022/3/10م

**يوجد جدول خاص للمقررات العامة.
منسقة وحدة االختبارات المركزية
ا .نوف بنت حمد الصانع

رئيسة القسم
د .سامية بنت مسفر الهاجري

وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية
د .جمال بنت مبارك المري

عميدة كلية اآلداب بالدمام
د .مشاعل بنت علي العكلي

قسم علم االجتماع

كلية اآلداب

جدول اختبار اعمال السنة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي

األولى ( –

الفترة
اليوم  /التاريخ
االحد / /
/ /

م

االثنين / /
/ /

م

الثالثاء
/ /

/ /

االربعاء
/ /

/ /

الخميس
/ /

/ /

هـ

م

المستوى الثالث  +الرابع

المستوى السابع  +الثامن

مصطلحات ونصوص اجتماعية باللغة
اإلنجليزية ( )

التغير االجتماعي

-----

-----

-----

علم اجتماع االعالم

النحو التطبيقي ( )

النظريات االجتماعية المعاصرة ( )

المجتمع السعودي
-المجتمع العربي السعودي

علم اجتماع التنظيم
-علم اجتماع التنظيم والتخطيط

-----

علم االجتماع التطبيقي

-----

-المشكالت االجتماعية

مبادئ اإلحصاء

----

األنثروبولوجيا االجتماعية-مدخل الى األنثروبولوجيا

االمن االجتماعي

-----

علم اجتماع البيئة

اإلحصاء االجتماعي والتطبيقي-اإلحصاء االجتماعي

علم اجتماع العمل

اللغة اإلنجليزية (قراءة)

علم االجتماع الحضري

-----

-الثقافة والعولمة

التالوة والتجويد

------

علم االجتماع القانوني

علم اجتماع المعرفة

------

علم اجتماع التنمية

------

علم اجتماع الشيخوخة

اللغة اإلنجليزية (كتابة)

علم االجتماع السياسي

علم اجتماع االنترنت

علم اجتماع السياحة والترفيه

التذوق االدبي

----

م
م
هـ

االحد / /
/ /

م

االثنين / /
/ /

م

الثالثاء / /
/ /

م

االربعاء / /
/ /

م

الخميس / /
/ /

م

هـ
هـ

)
المستوى األول  +الثاني

هـ
هـ

الثالثة ( ) -
المستوى الخامس  +السادس

هـ
هـ

)

الثانية (

-

هـ (خطة جديدة +الخطة المطورة)

ه
هـ

**يوجد جدول خاص للمقررات العامة.
منسقة وحدة االختبارات المركزية
ا .نوف بنت حمد الصانع

رئيسة القسم
د .مي بنت علي ال صاحب

وكيلة الكلية للشؤون األكاديمية
د .جمال بنت مبارك المري

عميدة كلية اآلداب بالدمام
د .مشاعل بنت علي العكلي
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