
 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 جـامعـة سطام بن عبدالعزيز 
 اآلداب والفنون التطبيقيةكلية 

 وحدة الجداول وسير االختبارات 

 

     
 
 

  

 

 
 
 

  مزنه العجمي 

 هـ 1442 الثانيالفصل الدراسي   ( لغة العربيةلا)ار النهائي لقسم ختبجدول اال

 اآلداب(  )مسار

 ( 2:30-12:30لفترة الثانية )ا ( 11:30-9:30ولى )الفترة األ الفترة 

 اسم المقرر ورمزه  ورمزه  اسم المقرر اليوم 

 األحد 
6/9 

 عرب(3405البالغة في القرآن الكريم )  (عرب2102العرب)البحث اللغوي عند 

 عرب(2204()2النحو) سلم( 102اإلسالم وبناء المجتمع ) 

 -----  تقن( 1400مهارات الحاسب اآللي )

 -----  ( عرب3206( )4النحو )

 اإلثنين
7/9 

 عرب( 1203( ) 1النحو ) عرب(2303() 3الصرف )

 (عرب3503العربي القديم )النثر  عرب( 3302() 2الصرف )

 -----  نجم( 1210مهارات القراءة ) 

 الثالثاء 
8/9 

 عرب( 2502() 2الشعر العربي القديم) (  علم1400مهارات االتصال ) 

 ( عرب 3207( )5النحو ) عرب( 2701()1النصوص األدبية )

 -----  (عرب 3103علم المعاجم )

 األربعاء 
9/9 

 (عرب 3404البديع )علم  عرب(1301() 1الصرف )

 -----  سلم(101مدخل إلى الثقافة اإلسالمية )

 -----  عرب( 2205( ) 3النحو )

 -----  عرب(2101اللسانيات )

 الخميس
10/9 

 عرب(3504الشعر العربي الحديث ) (عرب1601)مدخل إلى النقد وتحليل النصوص

 عرب( 2501() 1الشعر العربي القديم) (عرب 2403علم البيان  )

 -----  عرب(4104علم الداللة )

 -----  عرب(1807المكتبة العربية )

 األحد 
13/9 

 عرب( 3703()3النصوص األدبية ) عرب(  2402( )2علم المعاني ) 

 عرب( 2702()2النصوص األدبية ) نجم(  1220مهارات الكتابة ) 

 عرب(1202)مدخل إلى النحو  عرب( 3704()4النصوص األدبية )

 اإلثنين
14/9 

 عرب(3505النثر العربي الحديث ) عرب(  103التحرير العربي ) 

 -----  (عرب3507قضايا الشعر العربي القديم )

 الثالثاء 
15/9 

 عرب( 1803مهارات القراءة )  ( عرب 3804مهارات االستماع )

 (عرب 2602النقد العربي القديم ) عرب(3808مهارات البحث)

 األربعاء 
16/9 

 عرب(3606مناهج الدراسة في اللغة واألدب ) نجم(1230مهارات االستماع والمحادثة )

 عرب(2902()2ض وموسيقا الشعر)و العر عرب(  1401( )1علم المعاني ) 

 الخميس
17/9 

 -----  عرب(1901()1ض وموسيقا الشعر)و العر

 -----  (عرب3304( )4الصرف )

                                                                                                                                                                        لكتروني )البالك بورد ( سوف تعقد االختبارات عن بعد عبر بوابة التعلم اإل مالحظة : *       

 عميدة الكلية                 ت          الختبارارئيسة لجنة ا                    رئيسة القسم                   االختبارات   الجداول وسير وحدة   رئيسة

 القحطانيمليحة د/                               د/ وداد شرعبي                     د/ شريفة بن طالب                                    أ/ سميه المزيني     




