
                                                                                                                        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               الجداول وسيرئيسة وحدة                 

 د/مليحة القحطاني           وداد شرعبي              /د                      شريفة بن طالبد/                                    سمية المزيني  /أ                           

  حصة الدريهم     ®                               

 هـ 1442لعام  ثانيالالفصل الدراسي  (  اللغة العربية ) لقسم  جدول االختبار النهائي

 (  رابعاإلصدار ال  –  مسار الرتبية  )

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

 اسم المقرر ورمزه  اسم المقرر ورمزه  اليوم 

حد األ  
6/9  

 عرب3405 –البالغة في القرآن الكريم  عرب 3206 –( 4النحو )

 عرب 2204 –( 2النحو ) ـــــ 

 
ألثنين ا  

7/9  

 عرب 1203 –( 1النحو ) عرب 4506 –األدب السعودي 

 عرب 3503 – النثر العربي القديم  ـــــ 

 الثالثاء 
8/9  

 نهج 1104 –استراتيجيات التدريس الخاصة  عرب 3103 –علم المعاجم 

 نهج 1102 –استراتيجيات التدريس العامة   عرب 4806 –مصادر اللغة واألدب قراءة في 

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

 األربعاء 
9/9  

 سلم 104  –أسس النظام السياسي في اإلسالم  عرب 4805 –مهارات الحديث واإللقاء 

 عرب 3404 –علم البديع  عرب 2102 –اللسانيات 

 ـــــ  عرب 2205 –( 3النحو )

 ـــــ  عرب 1301 –( 1الصرف )

 الخميس 
10/9  

 أدر1102–اإلدارة والتخطيط التربوي   عرب 4104 –علم الداللة 

 عرب2501 –( 1الشعر العربي القديم ) عرب1601  –مدخل إلى النقد وتحليل النصوص  

 عرب 3504 –الشعر العربي الحديث   عرب 1807 –المكتبة العربية  

 ـــــ  عرب 2403 –علم البيان 

 ـــــ  وسل 1201 –تقنيات التعليم واالتصال 

 األحد 
13/9  

 نهج  1103 –مناهج عامة   عرب 2402 –( 2علم المعاني )

 نفس1202 –القياس والتقويم التربوي  عرب 3704 –( 4النصوص األدبية )

 عرب 2702–( 2النصوص األدبية ) ـــــ 

 عرب 3703 –( 3النصوص األدبية ) ـــــ 

 عرب 4208 –( 6النحو ) ـــــ 

 األثنين 
14/9  

 عرب 3505 –النثر العربي الحديث  عرب 103–التحرير العربي 

 الثالثاء 
15/9  

 عرب4406 –البالغة في السنة النبوية  عرب 3804 –مهارات االستماع 

 ـــــ  ترب 1202 –التربية اإلسالمية 

 ـــــ  نفس 1103 – الصحة النفسية 

 األربعاء 
61/9  

 عرب 2902 –( 2العروض وموسيقا الشعر ) عرب 4603 –النقد األدبي الحديث 

 الخميس 
17/9  

 ـــــ  عرب 3304 –( 4الصرف )

 ـــــ  عرب 1901 –( 1العروض وموسيقا الشعر )
 

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




