
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن
 
 األول الثان

 المستوى

 التاري    خ/اليوم

بية االبتدائية   التر
 
 مقدمة ف

 )مقرر حر(
م271ترب   

10:30-8:30 

 

ممارسة 
الخدمة 

  
 
االجتماعية ف
المناطق 
الريفية 

ية  والحض 
(331)جمع  
11:00-1:00 

 
 

 
 

سلوك اإلنسان 
  البيئة 

 
ف

 االجتماعية
(ت211جمع)  

11:00-1:00 
 

ية  اللغة اإلنجلت  
(2)  

( 102 انج ) 
1:30-3:30  

 
 
 
 

 

 اللغة 
ية  اإلنجلت  

(1)  
(101 انج)  

10:30-8:30 
 

 
 الثالثاء

 
10/5 / 1443  

 
2021/12/14 

  اإلسالم
 
 تربية الطفل ف

 ) مقرر حر(
ت272ترب   

10:30-8:30 

 اخالقيات مهنة التدريس
 (مقرر حر)

م401نهج   
3:30-1:30 

  
(متطلب الكلية اختياري ) 

(ت212غذت) التغذية والصحة  
3:30-1:30 

  

سياسات 
وقضايا الخدمة 
 االجتماعية

(ت301جمع)  
1:30-3:30 

 

 التخطيط
لخدمات 
الرعاية 
 االجتماعية

(ت352جمع)  
11:00-1:00 
 

المهارات 
  
 
المهنية ف
الخدمة 
(2)االجتماعية  

ت (253جمع)  
8:30-10:30 

 

   

 الخميس
1443/5/12  

 
2021/12/16 

 

 

 الثقافة
 اإلسالمية

(4) 
( م404سلم ) 
8:30-10:30 

 

 

 الثقافة
 اإلسالمية

(3)  
( م303 سلم ) 
1:30-3:30 

 
 

 

 الثقافة
 اإلسالمية

(2)  
م(202سلم)  

11:00-1:00 

 

 الثقافة
 اإلسالمية

(1)  
(م101 سلم)  

8:30-10:30  
 

 االثني   
16/5/1443  

 
2021/12/20 

  
 )متطلب الكلية االختياري(
 علم الوراثة )حيا212ت(

8:30-10:30 

المهارات     
المهنية 
للخدمة 

 (1) االجتماعية
(ت151جمع )  

1:30-3:30 
 

علم األحياء 
 العام

 )حيا  101ت(
8:30-10:30 

 الثالثاء
71/5/1443  

 
2021/12/21 

 

 

(متطلب الكلية اختياري ) 
  القرآن والسنة

 
 اإلعجاز العلم  ف

(ت205 سلم)  
8:30-10:30  

مبادئ االقتصاد 
 الكل  

(ت102 قصد )  
8:30-10:30  

 

  
 
مقدمة ف
الخدمة 
 االجتماعية

(102 )جمع  
11:00-1:00 

 االربعاء
81/5/1443  

 
2021/12/22 

 تقنيات التعليم
(ر)مقرر ح   
(ت131تقن )  

8:30-10:30  
 

 

 (متطلب التخصص االختياري)
عية   المحاكم الشر

 
 الخدمة االجتماعية ف

( ت334جمع ) 
1:30-3:30 

 

  
 
طرق البحث ف
الخدمة 
 االجتماعية

( ت241جمع)  
11:00-1:00 

 

مبادئ 
 الرياضيات

( ت100ريض  ) 
8:30-10:30 

 

 الخميس
19/5/1443  

 
2021/12/23 
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 وكيلة الكلية للشؤون االكاديمية 
  د. منال                                                                                                                         

 
  القحطان

   الثالث الرابع الخامس السادس السابع منلثاا
 
 األول الثان

 المستوى

 التاري    خ/اليوم

متطلب حر )
(االختياري  

مدرسة منهج ال
 االبتدائية

م(112نهج)  
3:30-1:30 

 

علم النفس 
 االجتماع  

( ت151نفس  ) 
10.30-8.30 

(متطلب كلية االختياري)  
 علم األوبئة والمنظور العالم  للرعاية الصحية

(ت301طصح)  
8:30-10:30 

 

 

  علم 
 
مقدمة ف

 االجتماع
( ت101جمع ) 

11:00-1:00 
 

 االحد
22/5/1443  

 
2021/12/26 

 

الخدمة 
  
 
االجتماعية ف
مجال الجريمة 
 واإلصالح

( م431جمع ) 
:301-:303  

 

 

ممارسة الخدمة 
االجتماعية مع 
 االفراد واالرس

(ت351جمع)  
11:00-1:00 
 

 التدريبات اللغوية
(202عرب)  

11:00-1:00  
 

 التحرير الكتان   
(101 عرب)  

8:30-10:30  
 

 االثني   
32/5/1443  
27/21/2021  

 

 (تياريمتطلب التخصص االخ)
  الدفاع االجتماع  

 
 الخدمة االجتماعية ف

 (ت333جمع)
11:00-1:00 
 

ممارسة الخدمة 
االجتماعية مع 
المجتمعات 
 والمنظمات

(ت252جمع)  
1:30-3:30 

 

مبادئ 
ةالتغذي  

غذت )
ت111 ) 

11:00-1:00 

  علم 
 
مدخل ف
 النفس

 (ت103نفس)
10.30 -8.30 

 

 الثالثاء 
24/5/1443  
28/12/2021  

  

األرسة مهارات 
والطفل وطرق 

 التطبيق
( ت353جمع ) 

8:30-10:30 
 

 (متطلب الكلية االختياري)
ونية  إدارة المعلومات االلكتر

( ت433نال  ) 
11:00-1:00 

النمو والتطور 
  
 
 اإلنسان

 ت(142)نفس 
1:00-11:00 

 
 االربعاء

25/5/1443  
29/12/2021  

 
 

 

 (متطلب التخصص االختياري)
 مع المسني    ممارسة الخدمة االجتماعية

 (321)جمع 
1:30-3:30 

الخدمة 
  
 
االجتماعية ف
 المجال المدرس  
( ت232جمع ) 

11:00-1:00 
 

 قراءات باللغة
  
 
ية ف االنجلت  
الخدمة 
 االجتماعية

(ت201 جمع)  
8:30-10:30 

 

  
 الخميس

26/5/1443  
30/12/2021  

 

)متطلب كلية االختياري(   
  الخدمة االجتماعية

 
 دراسات سكانية ف
ت(220)جمع  
1:30-3:30 
 

ممارسة الخدمة 
االجتماعية مع 
ذوي االحتياجات 

 الخاصة
(ت122 جمع)  

11:00-1:00 
 

مارسة م
الخدمة 

االجتماعية مع 
 الجماعات

 ت251جمع
8:30-10:30 

  
 االحد 

29/5/1443  
2/1/2022  

الممارسة 
المبنية  عل 
اهي     الت 

ت(452 جمع)  
11:00-1:00 
 

 ) متطلب التخصص االختياري(
ع  )جمع ال

  الطب الشر
 
 ت(332خدمة االجتماعية ف

8:30-10:30 

 
 

الخدمة 
  
 
االجتماعية ف
مجال الرعاية 

)جمع الصحية
ت (231  
:301-:303  

  
 االثني   

30/5/1443  
3/1/2022  


