
 

3311/3313الفصل الدراسي االول  علم االجتماع لتخصصجدول االختبارات لجميع المراحل   

 اليوم التاريخ بالهجري التاريخ بالميالدي الفترة رقم المقرر اسم المقرر المستوى
2النحو التطبيقي الثاني  االولى 21092 

20/92/2092  6/2/9121  الخميس 

 االولى 29912 مدخل الى االنثربولوجيا الرابع

 االولى 25192 نظرية المعرفة السادس

 الثانية 25662 اسس الخدمة االجتماعية الثالث

 الثانية 29919 علم االجتماع السياحي الخامس

 الثانية 25919 تصميم وتنفيذ البحوث السابع

29/92/2092 رااااااااااحه  2/2/9121  الجمعة 

والتجويدالتالوة  الثاني  االولى 25655 

22/92/2092  5/2/9121  السبت 

 االولى 25661 علم اجتماع السكان الثالث

 االولى 29915 مناهج البحث االجتماعي الخامس

 االولى 25912 المشكالت االجتماعية السابع

 الثانية 26055 العقيدة االسالمية االول

 الثانية 25900 تاريخ الخليج العربي السادس

 الخامس
تقويم المشروعات 

 االجتماعية
 االولى 29916

22/92/2092  1/2/9121  األحد 

 السابع
االرشاد والتوجيه 

 االجتماعي
 االولى 25912

 الثانية 25202 االنترنت واالتصاالت الثالث

 الثانية 26019 فقه السيرة الثاني

 الرابع
سياسات الرعاية 

 االجتماعية
 الثانية 29955

 االولى 21091 القراءة والمحادثة الثاني

21/92/2092  90/2/9121  االثنين 
 االولى 25669 خدمة الفرد والجماعة الثالث

 االولى 25909 علم اجتماع االعالم السادس
2التدريب الميداني السادس  الثانية 25992 

9النحو التطبيقي االول  االولى 26010 

29/92/2092  99/2/9121  الثالثاء 

 الرابع
االنحراف االجتماعي 

 والجريمة
 االولى 29951

 السابع
علم االجتماع الصناعي 

 والمهني
 االولى 25912

 الثانية 25662 علم االجتماع الطبي الثالث

 الثانية 29912 المجتمع العربي السعودي الخامس

 االولى 26019 مبادئ علم االجتماع الثاني

26/92/2092  92/2/9121  األربعاء 
 االولى 21025 اللغة االنجليزية كتابة الثاني
 االولى 25169 االحصاء االجتماعي السابع

 الثانية 26052 التذوق االدبي الثاني



 االول 26051 اللغة االنجليزي العامة االول

22/92/2092  92/2/9121  الخميس 

االجتماعيتاريخ الفكر  الثالث  االولى 25666 
 االولى 25902 علم االجتماع السياسي السادس

 االولى 29922 قضايا ثقافية معاصرة الخامس

 الثانية 29992 برامج الحاسب المكتبية الثاني

 الثانية 25906 بناء وتنمية القدرات السادس
25/92/2092 راااااااحه  91/2/9121  الجمعة 

اإلدارةمبادئ  االول  االولى 21095 

21/92/2092  99/2/9121  السبت 

 الثالث
 وآداب سالميةاالخالق اإل

 المهنة
 االولى 25202

 االولى 29911 علم االجتماع الحضري الخامس
 االولى 25911 التغير االجتماعي السابع

 الثانية 26056 التحرير العربي االول

 الرابع
ادارة المؤسسات 

 االجتماعية
 الثانية 29910

التعليم والتفكير مهارات االول  االولى 25622 

20/92/2092  96/2/9121  األحد 

 االولى 29925 الحضارة االسالمية الخامس

 الثانية 26026 الصحة واللياقة االول

 الثانية 29919 العالقات العامة الرابع

 السابع
الخدمة االجتماعية ورعاية 

 الشباب
 الثانية 25919

 االولى 21020 مبادئ االحصاء الثاني

29/92/2092  92/2/9121  االثنين 

 االولى 29991 قواعد البيانات الرابع

 االولى 25216 النظام االجتماعي في السابع

 الثالث
علم اجتماع االسرة 

 والطفولة
 الثانية 25665

9التدريب الميداني الرابع  الثانية 29912 

 الثانية 25905 علم اجتماع البيئة السادس

 االولى 21022 مدخل الى تقنية المعلومات االول

9/9/2092  95/2/9121  الثالثاء 

 الخامس
استخدامات الحاسب في 

 البحوث
 االولى 29911

 االولى 25916 التنمية االجتماعية السابع

 الثانية 21029 اللغة االنجليزية قراءه الثاني
 الثانية 29995 حاضر العالم االسالمي الرابع

 الثانية 25990 العمل التطوعي السادس
 

عـاسـتـوى الـتـسـمـال/ م ـوكـاخ  


