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 هـ 3144 الثاني  دول االختبارات الفصلية للفصل الدراسي ج
 ( 1( الى )  12زمن االختبار لجميع المقررات من الساعة )

 االول الثاني الثالث  الرابع  خامسال السادس  السابع الثامن 
 المستوى 

 يخالتار 

   
 
  

 االختياري متطلب كلية 
 إدارة المعلومات 

 1ميد ت433نال 
  

 مس ع الخااألسبو 

 16/7الخميس  

 فبراير  -17

 )مقررحر( 
 272تربية الطفل في االسالم ترب 

 
 

 
 االختياري تطلب كلية م

   ت301والمنظور طصح األوبئةعلم 

 األسبوع السادس

 19/7االحد 

 فبراير - 20

   
التدريبات اللغوية  

    (202)عرب

 20/7ثنين ال ا

 فبراير  -21

 )مقررحر( 
 م 271دائية ترب مقدمة في التربية االبت

 
   

سلوك االنسان في  
البيئة االجتماعية  

 ت211جمع 

 

  النفسمدخل 
 103نفس

 األسبوع السابع

 26/7 ا الحد

 فبراير  -27

 ) مقرر حر( 
     )م112االبتدائية( نهجمنهج المدرسة 

 التحرير الكتابي 
  (101)عرب

 27/7االثنين 

 فبراير -28

 ( مقرر حر)
 التعليم( تقنيات )

 ت131تقن 

  علم النفس 
 االجتماعي 

 ت 151نفس 
 

 

ممارسة الخدمة  
االجتماعية مع  

المجتمعات 
 والمنظمات

 ت252جمع 

 

 

 

 28/7الثالثاء 

 مارس -1

   

ممارسة الخدمة  
االجتماعية مع  

  االسرو االفراد 
 جمع 
351 

  
 ر النمو والتطو 
 اإلنساني

 ت( 142)نفس 

 1الثقافة االسالمية
 29/7األربعاء  ( 101)سلم

 مارس -2
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متطلب كلية 
 ختياري اال 

م الوراثة حيا عل
 1ت ميد 212

 

ممارسة الخدمة  
جال االجتماعية في م

عاية الصحية جمع الر 
231 

 

علم االحياء العام  
ت(   101)حيا

 1ميد

 30/7الخميس 

 مارس -3

 
 االختياري( )متطلب التخصص 

 ممارسة الخدمة االجتماعية مع المسنين 
 321جمع

الرياضيات    
  ت100يضر 

 األسبوع الثامن

 3/8األحد 

 مارس -6

    
 متطلب كلية االختياري 
والسنة  االعجاز العلمي في القران

 ت 205سلم
 

مقدمة في علم  
 االجتماع 

 ت101

 4/8االثنين 

 مارس -7

  

مهارات األسرة 
والطفل وطرق 

 التطبيق 
 ت 353جمع

 
الخدمة االجتماعية 
في المجال المدرسي  

 ت232جمع 
   

 5/8الثالثاء 

 مارس -8

 

 متطلب التخصص )االختياري( 
 الخدمة االجتماعية 

 الطب الشرعي 
 332جمع 

  

  2الثقافة االسالمية
 م( 202)سلم

 
  

 6/8األربعاء 

 مارس -9

 

الخدمة 
في جتماعية اال 

مجال الجريمة 
 واإلصالح

 431جمع

 
التخطيط لخدمات 

الرعاية  
 352ةاالجتماعي

 

 

  

 7/8الخميس 

 مارس -10

   
الثقافة 
   3االسالمية

 م303)سلم
  

المهارات 
المهنية للخدمة 

 االجتماعية 
 ت 151جمع

 

األسبوع التاسع بعد إجازة  
  ل الدراسيمنتصف الفص
 17/8األحد 

 مارس -20

     
 االقتصادمبادئ 

  ت 102صد ق
مقدمة الخدمة 

 ت 102االجتماعية 

 18/8االثنين 

 مارس -21

 
الثقافة االسالمية 

   ( 404)سلم
البحث في  طرق 

 جتماعية الخدمة اال 
 241جمع 

   
 19/8الثالثاء 

 مارس  -22
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ممارسة الخدمة  
االجتماعية في 

الريفية المناطق 
والحضرية 

 ت331

 
قراءات باللغة 

االنجليزية جمع  
201 

مبادئ التغذية 
  ت 111غذت

 20/8األربعاء 

 مارس  -23

 
الخدمة ( االختياري )متطلب التخصص 

 اع االجتماعياالجتماعية في الدف
 ت 333جمع

 

ممارسة الخدمة  
االجتماعية مع ذوي 

ت الخاصه   االحتياجا
 ت221جمع 

   

 21/8الخميس 

 مارس  -24

الممارسة  
المهنية على  
البراهين   

 ت 452جمع

    

ممارسة الخدمة  
االجتماعية مع  

 الجماعات 
 ت251جمع 

  

 األسبوع العاشر

 24/8االحد 

 مارس -27

 
الخدمة  (ي االختيار )متطلب التخصص 

 االجتماعية في المحاكم الشرعية
 ت 334جمع

 
المهارات المهنية في 

 2الخدمة االجتماعية 
 ت253جمع 

   

 25/8االثنين 

 مارس  -28

  

سياسات  
وقضايا الخدمة  
االجتماعية 

 ت(301)جمع
 

  

متطلب كلية 
 االختياري 

دراسات سكانية في 
الخدمة 

 ت 202االجتماعية

  

 26/8 الثالثاء

 مارس  -29

  
 

 
 

  

تطلب كلية م
 االختياري 

 إدارة المعلومات 
   ت433نال 

 2يدم

 

 

 27/8ء ألربعاا

 مارس  -30

    

متطلب كلية 
 االختياري 

اثة حيا علم الور 
 2ميد ت 212

علم االحياء العام    
 2ميدت( 101)حيا

 عشر األسبوع الحادي

 ابريل  -7  6/9الخميس 

      

مبادئ 
الرياضيات  

(  ت100)ريض
 2ميد
 

 

 سبوع الثاني عشراأل 

 ابريل -10- 9/9األحد  

 


