
)یوم ، تبداء من الخمیس وتنتھي الثالثاء١١( المستوى الثالث تم اعداد جدولھ حسب خطة االختبارات القدیمة : مالحظة 

تخصص علم اجتماعجدول مستوى ثالث  

الفترة الثانیةالفترة االولىیوم االختبار

اسس الخدمة االجتماعیة)الیوم األول(الخمیس

علم اجتماع السكان)الیوم الثاني( السبت  

فقھ السیرة)الیوم الثالث( االحد  

والجماعةخدمة الفرد )الیوم الرابع( االثنین 

علم االجتماع الطبي)الیوم الخامس( الثالثاء 

اللغة االنجلیزیة كتابة)الیوم السادس( االربعاء 

برامج الحاسب المكتبیةتاریخ الفكر االجتماعي)الیوم السابع( الخمیس 

)الیوم الثامن( السبت 

ات العامةالعالق)الیوم التاسع( االحد 

والطفولةاألسرةعلم االجتماع )الیوم العاشر( االثنین 

)الیوم الحادي عشر( الثالثاء 

مجموع الساعات

من قبل الجامعة لتغییر االستاذساعتین فقھ السیرة تعویض عن حذفھا الفصل الماضي+ ساعة١٨

ضافة فقھ السیرة للمستوى الثاني یمكن ا



خصص علم اجتماعتجدول مستوى رابع

الفترة الثانیةالفترة االولىیوم االختبار

حاضر العالم االسالميقضایا ثقافیة معاصرة)الیوم األول(الثالثاء

)الیوم الثاني( االربعاء   

قواعد البیانات )الیوم الثالث( الخمیس   

جیاالنثروبلومدخل الى ا)الیوم الرابع( السبت 

)الیوم الخامس( االحد 

عایة االجتماعیةسیاسة الر)الیوم السادس( االثنین 

)الیوم السابع( الثالثاء 

١تدریب میداني )الیوم الثامن( االربعاء 

)الیوم التاسع( الخمیس 

االنحراف االجتماعي والجریمة)الیوم العاشر( السبت 

االتصاالتواالنترنت)الحادي عشرالیوم( االحد  

سسات االجتماعیةادارة المؤ)الیوم الثاني عشر( االثنین 

)الیوم الثالث عشر( الثالثاء 

مجموع الساعات

ساعة١٨



لم اجتماعتخصص عجدول مستوى خامس 

الفترة الثانیةالفترة االولىیوم االختبار

نظریة المعرفة)الیوم األول(الثالثاء

)الیوم الثاني( االربعاء   

الحضارة االسالمیة)الیوم الثالث( الخمیس   

علم االجتماع السیاحي)الیوم الرابع( السبت 

تماعيمناھج البحث االج)الیوم الخامس( االحد 

)الیوم السادس( االثنین 

ناء تنمیة القدراتبتقویم المشروعات االجتماعیة)الیوم السابع( الثالثاء 

)الیوم الثامن( االربعاء 

المجتمع العربي السعودي)الیوم التاسع( الخمیس 

علم االجتماع الحضري)الیوم العاشر( السبت 

)الیوم الحادي عشر( االحد  

استخدام الحاسب في البحوث االجتماعیة)الیوم الثاني عشر( االثنین 

)الیوم الثالث عشر( الثالثاء 

مجموع الساعات

ساعة١٨



تخصص علم اجتماعجدول مستوى سادس

الفترة الثانیةالفترة االولىیوم االختبار

االحصاء االجتماعي)الیوم األول(الثالثاء

)الیوم الثاني( االربعاء   

تاریخ الخلیج العربي)الیوم الثالث( الخمیس   

علم اجتماع البیئة )الیوم الرابع( السبت 

علم االجتماع السیاسيالتغیر االجتماعي)الیوم الخامس( االحد 

)الیوم السادس( الثنین ا

)الیوم السابع( الثالثاء 

)الیوم الثامن( االربعاء 

العمل التطوعي)الیوم التاسع( الخمیس 

علم االجتماع االعالم)الیوم العاشر( السبت 

)الیوم الحادي عشر( االحد  

٢التدریب المیداني)الیوم الثاني عشر( االثنین 

)الیوم الثالث عشر( الثالثاء 

مجموع الساعات

ساعة١٦



تخصص علم اجتماعجدول مستوى سابع

الفترة الثانیةالفترة االولىیوم االختبار

)الیوم األول(الثالثاء

)لثانيالیوم ا( االربعاء   

تصمیم وتنفیذ البحوث االجتماعیة)الیوم الثالث( الخمیس   

االرشاد والتوجیة االجتماعي)الیوم الرابع( السبت 

)الیوم الخامس( االحد 

حقوق االنسان)الیوم السادس( االثنین 

علم االجتماع الصناعي والمھني)الیوم السابع( الثالثاء 

)م الثامنالیو( االربعاء 

التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة)الیوم التاسع( الخمیس 

الخدمة االجتماعیة ورعایة الشباب)الیوم العاشر( السبت 

)الیوم الحادي عشر( االحد  

المشكالت االجتماعیة)الیوم الثاني عشر( االثنین 

سالمفي االاالجتماعيالنظام)الیوم الثالث عشر( الثالثاء 

مجموع الساعات

ساعة١٦



تخصص علم اجتماعثامن                    جدول مستوى 

الفترة الثانیةالفترة االولىیوم االختبار

)الیوم األول(الثالثاء

اع التنظیم والتخطیطعلم اجتم)الیوم الثاني( االربعاء   

)الیوم الثالث( الخمیس   

النظریة االجتماعیة)الیوم الرابع( السبت 

)الیوم الخامس( االحد 

)الیوم السادس( االثنین 

تاریخ االختبار غیر محددمشروع التخرج)الیوم السابع( الثالثاء 

خ االختبار غیر تاری٣التدریب المیداني)الیوم الثامن( االربعاء 
محدد

نمیة المجتمعات المحلیةتالقیادة و

)الیوم التاسع( الخمیس 

)الیوم العاشر( السبت 

رعایة الفئات الخاصة)الیوم الحادي عشر( االحد  

)الیوم الثاني عشر( االثنین 

الثقافة والعولمة)الیوم الثالث عشر( الثالثاء 

مجموع الساعات

ساعة١٤


