
                                                                                                                        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                   محسنة القرنيد/                                  سمية المزيني  /أ                                   

  حصة الدريهم     ®                                    

 هـ 1442لعام    ثانيالالفصل الدراسي    (   4تربوي – الدراسات اإلسالمية ) لقسم    جدول االختبار النهائي

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

 اسم المقرر ورمزه  اسم المقرر ورمزه  اليوم 

حد األ  
6/9  

 سلم4211 –األسانيد دراسة  سلم2110 –( 2التفسير التحليلي )

 عرب3211 –( 1النحو العربي ) سلم3304 –( 4العقيدة )

 سلم 1108 –أصول التفسير  ـــــ 

ألثنين ا  
7/9  

 سلم 4410 –فقه الجنايات والحدود  نفس 1201–علم نفس التربوي 

 سلم3407 –( 2فقه المعامالت ) سلم 1411 –( 1أصول الفقه )

 سلم 2308 –الملل والنحل  سلم 3602 –الدعوة واالحتساب 

 الثالثاء 
8/9  

 نهج 1102 –استراتيجيات التدريس العامة  سلم 2107 –( 2علوم القرآن )

 نهج 1105 –استراتيجيات التدريس الخاصة  سلم2303 –( 3العقيدة )

 سلم1204 –( 1الحديث ) ـــــ 

 سلم3112 –( 1التفسير الموضوعي ) ـــــ 

ربعاء األ  
9/9  

 سلم 2601 –السيرة النبوية  سلم1302-(  2العقيدة )

 سلم 4209 –الحديث الموضوعي  سلم2403 –( 2فقه العبادات )

 سلم 1401 –المدخل إلى علم الفقه  ـــــ 

 الخميس 
10/9  

 ادر1102 -اإلدارة والتخطيط التربوي  عرب101 –المهارات اللغوية 

 سلم3111 –( 3التفسير التحليلي ) وسل 1201 –تقنيات التعليم واالتصال 

 سلم 3309 –المذاهب والتيارات المعاصرة  سلم1301 –( 1العقيدة )

 ـــــ  سلم2205 –( 2الحديث )

حد األ  
13/9  

 نهج 4103 –مناهج عامة  سلم 3413 –( 3أصول الفقه )

 نفس1202 –القياس والتقويم التربوي  سلم2206 –( 3الحديث )

 سلم 1105-التجويد  سلم 4415 –الفرائض 

 سلم2109 –( 1التفسير التحليلي ) ـــــ 

ألثنين ا  
14/9  

 سلم 3414 –القواعد الفقهية  عرب103–التحرير العربي 

 سلم3406 –( 1فقه المعامالت ) سلم4306 –( 6العقيدة )

 سلم 1203 –( 2علوم الحديث ) م سل1202 –( 1علوم الحديث )

 سلم2404 –( 3فقه العبادات ) ـــــ 

ثالثاء ال  
15/9  

 عرب4212 –( 2النحو العربي ) سلم 1106 –( 1علوم القرآن )

 سلم3208 –( 5الحديث ) سلم2405 –( 4فقه العبادات )

 سلم4113 –( 2التفسير الموضوعي ) سلم3207 –( 4الحديث )

 سلم1402 –( 1فقه العبادات ) ترب 1202 –التربية اإلسالمية 

 ـــــ  نفس 1103 –الصحة النفسية 

ربعاء األ  
16/9  

 سلم 3210 –تخريج الحديث النبوي  سلم 3408 –فقه األسرة 

 سلم 1201 –المدخل إلى علم الحديث التحليلي  سلم 2412 –( 2أصول الفقه )

 ـــــ  سلم 4409 –فقه األيمان والنذور 

خميس ال  
17/9  

 ـــــ  سلم3305 –( 5العقيدة )
                                

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




