
                                                                                                                        المملكة العربية السعودية                      
                                                                                                                                       وزارة التعليم                              
                                                                                  جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز                  

 كلية التربية بالدلم                           
    وحدة الجداول وسير االختبارات                   
     

 عميدة الكلية           ئيسة لجنة االختبارات       ر      رئيسة القسم               ر االختبارات            رئيسة وحدة الجداول وسي                       

 د/مليحة القحطاني    وداد شرعبي                 /د                   نوف الخراشي د/                                سمية المزيني  /أ                                  

  حصة الدريهم     ®                                    

 هـ 1442لعام  ثانيالالفصل الدراسي  (االقتصـاد المــنزلي )لقسم  جدول االختبار النهائي

 (2:30 –12:30الثانية ) ( 11:30–9:30األولى ) الفترة 

 اسم المقرر ورمزه  اسم المقرر ورمزه  اليوم 

حد األ  
6/9  

 نهج3713 – (1) االقتصاد المنزليطرائق تدريس  تقن 1400 –مهارات الحاسب اآللي 

 ـــــ  تغذ4383 –تغذية عالجية 

 ـــــ  سكن 3763 –تأثيث المسكن وتجميله 

 ـــــ  لبس 2723 –كروشيه 

 ـــــ  إحص 1080 –مبادئ اإلحصاء واالحتماالت 

ألثنين ا  
7/9  

 تغذ 3353 –تغذية وقائية  نفس 2723 –علم نفس التربوي 

 ـــــ  لبس 3513 –( 1تصميم أزياء )

 ـــــ  لبس 4523 –( 2تصميم أزياء )

 ـــــ  نفس 1023 –مدخل إلى علم النفس 

 الثالثاء 
8/9  

 ـــــ  ادر4423 –التدريب بالبيت النموذجي 

 ـــــ  تغذ3363 –تغذية فئات حساسة 

 ـــــ  لبس3223 –تطبيقات فنية في المالبس 

ربعاء األ  
9/9  

 سلم 104 –أسس النظام السياسي في اإلسالم  ترب 4933 –اجتماعيات التربية 

 ـــــ  تغذ4393  –تثقيف غذائي 

 ـــــ  لبس3133 –مالبس أطفال 

خميس ال  
10/9  

 ادر3533 –اإلدارة والتخطيط التربوي  عرب101 –المهارات اللغوية 

 ـــــ  لبس4153 –إعداد وتنفيذ المالبس الصباحية 

 ـــــ  تغذ 3343 –صحة الغذاء 

حد األ  
13/9  

 نهج 4853 –مناهج عامة  نجم1220 –مهارات الكتابة 

 كيح2313 –كيمياء حيوية  لبس 3743 –تراكيب نسجية 

 ـــــ  أدر 3763 –اقتصاديات األسرة وترشيد االستهالك  

ألثنين ا  
14/9  

 وسل 3713 –وسائل وتقنيات التعليم  نفس 4863 –التقويم التربوي 

 ـــــ  عرب103–التحرير العربي 

 ـــــ  لبس3143 –إعداد وتنفيذ المالبس المنزلية 

 ـــــ  لبس 2123 –أسس وتنفيذ المالبس 

ثالثاء ال  
15/9  

 تغذ 2333 –أسس تصنيع وحفظ الغذاء  نهج3733 –( 2طرائق تدريس االقتصاد المنزلي )

 ـــــ  لبس4233 –اختيار وتنفيذ المفروشات 

ربعاء األ  
16/9  

 أدر2813 –سياسة ونظام التعليم في المملكة  ـــــ 

 ـــــ  ـــــ 

خميس ال  
17/9  

 ـــــ  نفس 3753 –الصحة النفسية 

عبر بوابة التعلم االلكتروني )البالك بورد( ..   سوف تعقد االختبارات عن بعد بمشيئة هللا *                                    




