
 )مسار التاريخ العام +مسار اآلثار والسياحة   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   الثالثجدول االختبار النهائي للفصل الدراسي 
 

 اليوم / التاريخ 

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

 السادس 

 التاسع  الثاني عشر 

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

 هـ1444/ 19/11الخميس 

 م 2023/ 6/ 8
 ----- رتاريخ األمريكيتين الحديث والمعاص 3اللغة اإلنجليزية 

 السلوك االجتماعي

 الحضارة االسالمية 

 هـ 1444/ 22/11االحد 

 م 11/6/2023
 تاريخ الخليج العربي القديم 

 تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر  
 تاريخ الشعوب اإلسالمية الحديث في افريقيا -

المسكوكات القديمة 

 واإلسالمية 
 تاريخ الدولة العثمانية

نشأة الكتابة وتطورها في  

 األدنى القديم الشرق 

 هـ1444/ 23/11االثنين 

 م 12/6/2023
 الكتاب والسنةاالعجاز في  ----- ----- تاريخ الخلفاء الراشدين 

 هـ 11/1444/ 24الثالثاء

 م 13/6/2023
----- 

 تاريخ المملكة العربية السعودية -

 االقتصادي واالجتماعي  
 تاريخ الشرق األقصى الحديث -

----- 
 التسجيل والتوثيق االثري  تاريخ الدولة السعودية الحديث 

 3مهارات كتابية م

 هـ 11/1444/ 25االربعاء

 م 14/6/2023
 ------ 3اللغة اإلنجليزية كتابة م اإلرشاد السياحي  ----- تاريخ الدولة البيزنطية

 هـ1444/ 26/11الخميس 

 م 15/6/2023
 مدخل الى صناعة السياحة 

 التاريخ المرئي 
 وثائق ونصوص تاريخية عربية -

----- 
 تاريخ التعليم في الدولة اإلسالمية

 تاريخ الحروب الصليبية -

الحرف والصناعات التقليدية 

 المملكةب

 هـ 1444/ 29/11االحد  

 م 18/6/2023

جغرافية المملكة العربية 

 السعودية
----- ----- 

تاريخ الخليج وجنوب الجزيرة  

 الحديث والمعاصر  العربية

العمارة القديمة في الجزيرة  

 العربية

 



   

 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  1444جدول االختبار النهائي للفصل الدراسي الثالث للعام الجامعي  
 
 

 اليوم / التاريخ 

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

+التاسع ثامن سابع +الال الحادي عشر +الثاني عشر  الخامس +السادس   

 هـ1444/ 19/11الخميس 

 م 2023/ 6/ 8
 موضوعات جغرافية معاصرة  3اللغة اإلنجليزية 

 السلوك االجتماعي 

 الحضارة االسالمية 

 ( 3)  االستشعار عن بعد

 هـ 1444/ 22/11االحد 

 م 11/6/2023
 الجغرافية الحيوية  جغرافية المدن واالستدامة الجغرافيا المناخية 

 هـ1444/ 23/11االثنين 

 م 12/6/2023
 ( 2األساليب الكمية في الجغرافيا )

 جغرافية الموارد المائية 

 جغرافية الخدمات 

 الجغرافيا البيئية 

 االعجاز في الكتاب والسنة  

 هـ 11/1444/ 24الثالثاء

 م 13/6/2023
 - ( 1نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية )

 الجغرافيا االجتماعية

 3م مهارات كتابية

 هـ 11/1444/ 25االربعاء

 م 14/6/2023

 الجغرافيا اإلقليمية 

 

 جغرافية التخطيط والتنمية المستدامة

 التخطيط والتنمية 

 

 جغرافية االخطار 

 الجغرافية الطبية 

 جغرافية التجارة 

 خرائط التوزيعات 

 هـ1444/ 26/11الخميس 

 م 15/6/2023
 جغرافية العمران الريفي  ( 2اإلنجليزية )نصوص جغرافية باللغة  جغرافية السياحة 

 هـ 1444/ 29/11االحد  

 م 18/6/2023
 البحار والمحيطات  جغرافيا الجغرافية السياسية  جغرافية المملكة العربية السعودية 



   

 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 الثالث للعام الجامعي  

 
 
 

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

الثاني عشرالحادي عشر +  السادس   التاسع 

 هـ1444/ 19/11الخميس 

 م 2023/ 6/ 8
 المذاهب والتيارات المعاصرة  3اللغة اإلنجليزية 

 السلوك االجتماعي 

 الحضارة االسالمية 

 هـ 1444/ 22/11االحد 

 م 11/6/2023
 ( 2أصول الفقه )

 فقه األطعمة واإليمان 
 ( 1فقه المعامالت)

 ( 11فقه القضاء والسياسة الشرعية )م

 هـ1444/ 23/11االثنين 

 م 12/6/2023
 االعجاز في الكتاب والسنة ---------  أحاديث العلم واآلداب

 هـ 11/1444/ 24الثالثاء

 م 13/6/2023
 أحاديث جوامع الكلم النبوي  --------- 

 ( 1فقه األسرة)

 ( )خطة قديمة( 2فقه المواريث)

 هـ 11/1444/ 25االربعاء

 م 14/6/2023
 الدعوة والحسبة             ---------  التوحيد 

 هـ1444/ 26/11الخميس 

 م 15/6/2023
 ( 2النحو التطبيقي)

 في القرآن الكريم  التفسير الموضوعي
 السيرة النبوية 

 ( 11مناهج الفكر الحديث)م

 هـ 1444/ 29/11االحد  

 م 18/6/2023
 جغرافية المملكة العربية السعودية

 (11االستشراق في اإلسالم )م
 اآلخر اليوم -

 ( 3العقيدة )

 3مقراءة اللغة اإلنجليزية       مسائل اإليمان واألحكام



   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  1444جدول االختبار النهائي للفصل الدراسي الثالث للعام الجامعي  

 

 

 

 اليوم / التاريخ 

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

 التاسع  الثاني عشر   / العاشر السادس 

 هـ1444/ 19/11الخميس 

 م 2023/ 6/ 8
 ( 10م)علم اللغة النفسي  3اللغة اإلنجليزية 

 السلوك االجتماعي 

 الحضارة االسالمية 

 هـ 1444/ 22/11االحد 

 م 11/6/2023
 مقدمة للغويات 

 مقدمة إلى اللغويات -
 اللغويات التطبيقية لى األدب األمريكي إمقدمة 

 هـ1444/ 23/11االثنين 

 م 12/6/2023
 االعجاز في الكتاب والسنة ( 10م)األدب المسرحي الحديث  ----- 

 هـ 11/1444/ 24الثالثاء

 م 13/6/2023
 األدب في عصر النهضة

 نجليزي في عصر النهضةاإلاألدب  -
 ترجمة المصطلحات 

 الرواية الحديثة

 3مهارات كتابية م

 هـ 11/1444/ 25االربعاء

 م 14/6/2023
 الصوتيات  -----  ----- 

 هـ1444/ 26/11الخميس 

 م 15/6/2023
 أنظمة وتراكيب نحوية

 القواعد واألنظمة النحوية -

 أدب األطفال 
 الرومانسي الى الحديث الشعر اإلنجليزي من 

 القصة القصيرة 

 هـ 1444/ 29/11االحد  

 م 18/6/2023
 علم الداللة والمعاني  ( 10م)النقد األدبي  جغرافية المملكة العربية السعودية



                                    

                            

 ات المعلومعلم 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 الثالث للعام الجامعي  
 

 

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

 التاسع الثاني عشر  السادس 

 هـ1444/ 19/11الخميس 
 م 2023/ 6/ 8

 3اإلنجليزية اللغة 
 ضايا معاصرة في المكتبات والمعلومات ق

 السلوك االجتماعي 

 الحضارة االسالمية  الفهرسة االلية  

 هـ 1444/ 22/11االحد 
 م 11/6/2023

 مجتمع المعلومات 
 أمن وسالمة المعلومات 

 الويب الداللي وتمثيل المعرفة 
 خطة جديدة( ) التدريس  تاستراتيجيا

 هـ1444/ 23/11االثنين 
 م 12/6/2023

 خطة جديدة( ) االنترنت في مرافق المعلومات  ----- 
 خطة جديدة( )  والتصنيفالتحليل الموضوعي 

 االعجاز في الكتاب والسنة

 هـ 11/1444/ 24الثالثاء
 م 13/6/2023

 -----  نصوص متخصصة باللغة االنجليزية
   إدارة مؤسسات المعلومات

 3مهارات كتابية م

 هـ 11/1444/ 25االربعاء
 م 14/6/2023

 -----  خطة جديدة( )مواقع االنترنت   وإدارةالبوابات  خطة جديدة( استرجاع المعلومات  )

 هـ1444/ 26/11الخميس 
 م 15/6/2023

 اخالقيات المعلومات  تحليل و تصميم نظم المعلومات 

 إدارة االزمات والمخاطر 

 اقتصاديات المعلومات 

 هـ 1444/ 29/11االحد  
 م 18/6/2023

 جغرافية المملكة العربية السعودية
 دراسات دولية ومقارنة  

 وراء البيانات(  ) ما الميتاداتا
 )قياسات المعلومات(  الدراسات البيليومترية



   

                  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                                                                        نم  د. باسمة بنت فهد الغا                    ا. نوف بنت حمد الصانع     

 

 

 

 

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

 
 

 

 
 

 
 

 اليوم / التاريخ 

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

 السادس المستوى 

 المستوى التاسع 

 مسار اإلذاعة والتلفزيون  مسار العالقات العامة واإلعالن والنشر االلكترونيمسار الصحافة 

 هـ 19/11/1444الخميس

 م 8/6/2023
 3اللغة اإلنجليزية 

 السلوك االجتماعي

 الحضارة االسالمية 

 هـ22/11/1444االحد

 م 11/6/2023
 فن االلقاء في اإلذاعة والتلفزيون للعالقات العامةالكتابة وااللقاء  الخبر والتقرير الصحفي  نظريات االتصال 

 هـ23/11/1444االثنين

 م 12/6/2023
 قضايا إعالمية معاصرة

 ----- 
  العالقات العامة واإلعالن في الوسائط

 الحديثة 
 ----- 

 االعجاز في الكتاب والسنة

 هـ24/11/1444الثالثاء

 م 13/6/2023
 الكتابة الصحفية باللغة االنجليزية اإلعالم والعولمة 

العالقات العامة واإلعالن بين النظرية 

 والتطبيق 

إعداد وإنتاج البرامج في اإلذاعة 

 والتلفزيون 

 هـ 25/11/1444االربعاء

 م 14/6/2023
 التسويق وسلوك المستهلك  فن التصوير الصحفي ----- 

مهارات فنية في اإلذاعة  

 والتلفزيون 

 هـ 26/11/1444الخميس

 م 15/6/2023
 تخطيط برامج العالقات العامة لغة اإلعالم واالتصال اإلعالم االسالمي 

كتابة وتحرير االخبار في اإلذاعة 

 والتلفزيون 

 هـ29/11/1444االحد 

 م 18/6/2023
 والتلفزيونياإلعالن اإلذاعي  إدارة واقتصاديات اإلعالن  الصحافة والنشر االلكتروني  جغرافية المملكة العربية السعودية



  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                                    ا. نوف بنت حمد الصانع      

 

 

 

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

 
 

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

 +التاسع  السابع الحادي عشر +الثاني عشرالعاشر + الخامس +السادس الرابع +

 هـ1444/ 19/11الخميس 

 م 2023/ 6/ 8
 3اللغة اإلنجليزية 

 األدب السُّعودي  -

 اآلدب في السعودية

 السلوك االجتماعي 

 الحضارة االسالمية 

 هـ 1444/ 22/11االحد 

 م 11/6/2023

 2الصَّرف 

 تصريف األسماء  2الصَّرف 
 مناهج تحليل النَّص السَّردي  

   4النَّحو 

عر م .   7موسيقى الش ِّ

 هـ1444/ 23/11االثنين 

 م 12/6/2023

 والقافية  علم العروض-

 العروض والقافية

 10الحديث ماألدب العربي 

عر العربي الحديث    الش ِّ

 االعجاز في الكتاب والسنة

 البالغة القرآنيَّة  

نة    البالغة في القرآن والس ِّ

 هـ 11/1444/ 24الثالثاء

 م 13/6/2023

 تاريخ البالغة  

 التَّفكير البالغي عند العرب  

 10البالغة النَّبويَّة م-

 البحث في اللغة 

 التطبيقات الصَّرفيَّة 

رفيَّة   2التَّطبيقات النَّحويَّة والص ِّ

 3مهارات كتابية م

 هـ 11/1444/ 25االربعاء

 م 14/6/2023

 3مكتابة اللغة اإلنجليزية  مدخل إلى علم المصطلح   مناهج البحث 

 التحرير الكتابي   11علم اللُّغة التَّطبيقي م 5م 2النَّحو

 هـ1444/ 26/11الخميس 

 م 15/6/2023

 التَّطبيقات النَّحويَّة -

رفيَّة   1نصوص أدبيَّة  تحليل الخطاب   1التَّطبيقات النَّحويَّة والص ِّ

 4م 1النَّحو

 هـ 1444/ 29/11االحد  

 م 18/6/2023
 جغرافية المملكة العربية السعودية

 النَّقد األدبي الحديث  -

 النَّقد العربي الحديث  

 7علم المعاجم والدَّاللة م .  

 المعجمي ِّة  

 3مقراء اللغة اإلنجليزية 
 6النحو



 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 الثالث للعام الجامعي  
 

 اليوم / التاريخ 

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

 التاسع الثاني عشر  السادس 

 هـ1444/ 19/11الخميس 

 م 2023/ 6/ 8
 وسائل التواصل االجتماعي  3اللغة اإلنجليزية 

 السلوك االجتماعي 

 اإلسالمية الحضارة  

 هـ 1444/ 22/11االحد 

 م 11/6/2023
 مناهج البحث االجتماعي

 التنمية االجتماعية -

 واالقتصاديةالتنمية االجتماعية 
 الخدمة االجتماعية في مجال الدفاع االجتماعي

 هـ1444/ 23/11االثنين 

 م 12/6/2023
 االعجاز في الكتاب والسنة -----  إدارة المؤسسات االجتماعية

 هـ 11/1444/ 24الثالثاء

 م 13/6/2023
 3مهارات كتابية م الخدمة االجتماعية في المجال البيئي ----- 

 هـ 11/1444/ 25االربعاء

 م 14/6/2023
أساسيات الممارسة العامة في الخدمة 

 االجتماعية
 الخدمة االجتماعية في المجال التعليمي االجتماعيةاالتصال في الخدمة 

 هـ1444/ 26/11الخميس 

 م 15/6/2023
 -----  -----  مدخل إلى علم السكان 

 هـ 1444/ 29/11االحد  

 م 18/6/2023
 -----  جغرافية المملكة العربية السعودية

   الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب-

 الشبابالخدمة االجتماعية ورعاية 

 



 جتماع القسم علم ا                                                                                                                                                                                                                                                       

  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 الثالث للعام الجامعي  

 

 اليوم / التاريخ 

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

 الثامن + التاسع  الثاني عشر  السادس 

 هـ1444/ 19/11الخميس 

 م 2023/ 6/ 8
 علم اجتماع العمل 3اللغة اإلنجليزية 

 السلوك االجتماعي 

 الحضارة االسالمية 

 هـ 1444/ 22/11االحد 

 م 11/6/2023
 ( 2)  النظريات االجتماعية المعاصرة -----  اإلحصاء االجتماعي التطبيقي 

 هـ1444/ 23/11االثنين 

 م 12/6/2023
 االعجاز في الكتاب والسنة  الثقافة والعولمة علم االجتماع القانوني 

 هـ 11/1444/ 24الثالثاء

 م 13/6/2023
 علم االجتماع التطبيقي  علم اجتماع المعرفة ----- 

 هـ 11/1444/ 25االربعاء

 م 14/6/2023
 ------  ------  األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية

 هـ1444/ 26/11الخميس 

 م 15/6/2023
 المجتمع السعودي -

 العربي السعودي المجتمع 
 علم اجتماع التنمية ------ 

 هـ 1444/ 29/11االحد  

 م 18/6/2023
 علم اجتماع إدارة األزمات جغرافية المملكة العربية السعودية

 (2النظريات االجتماعية الكالسيكية) -

 النظريات االجتماعية 

 


