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هـ 1435/1436للفصل الدراسي األول للعام  (النهائي )جداول االختبارات النهائية 

 

االول :اللغة االنجليزية     المستوى: القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم المقرر  المقرر رمز
 موعد االختبار

 الوقت التاريخ اليوم

المدخل إلى الثقافة اإلسالمٌة سلم    101
 

 األحد
 هـ6/3/1436

8.30- 10.30 

المهارات اللغوٌة   عرب101
 

االثنٌن 
  هـ7/3/1436

8.30- 10.30 

   نجل112
  عملً وتحرٌري

الخمٌس  1استماع وتحدث 
  هـ10/3/1436

8.30- 10.30 

 10.30 -8.30  هـ1436/ 13/3 األحد مهارات لغوٌة أساسٌة نجل  111

 10.30 -8.30  هـ15/3/1436الثالثاء  بناء المفردات نجل  120

 8.30 -10.30  هـ17/3/1436 الخمٌس الترجمة نجل 118

 10.30- 8.30  هـ20/3/1436 األحد استٌعاب المقروءنجل  113
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هـ 1435/1436للفصل الدراسي األول للعام  (النهائي )جداول االختبارات النهائية 

 

 

الثاني : اللغة االنجليزية      المستوى:  القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم المقرر  المقرر رمز
 موعد االختبار

 الوقت التاريخ اليوم

 الثالثاء اإلسالم و بناء المجتمعسلم  102
 10.30 8.30  هـ8/3/1436

 نجل  122

 (عملً وتحرٌري )

 الخمٌس 2استماع وتحدث 
  هـ1436/ 10/3

12.45-10.45 

االحد  كتابة الفقرة نجل  114
 10.45-12.45  هـ13/3/1436

 10.45-12.45  هـ17/3/1436 الخمٌس مقدمة إلى الفنون األدبٌةنجل  181

 1-3  هـ21/3/1436 االثنٌن 2استٌعاب المقروء نجل  115

 الثالثاء قواعد اللغةنجل  116
  هـ22/3/1436

8.30 10.30 
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هـ 1435/1436للفصل الدراسي األول للعام  (النهائي )جداول االختبارات النهائية 

 

الثالث : اللغة االنجليزية      المستوى: القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم المقرر  المقرر رمز
 موعد االختبار

 الوقت التاريخ اليوم

التحرٌر العربً عرب  103
 

 االثنٌن
  هـ7/3/1436

12.45-10.45 

 10.30- 8.30  هـ8/3/1436 الثالثاء لكتابةانجل    213

النظام االقتصادي فً اإلسالم  سلم  103
 

الخمٌس 
  هـ10/3/1436

 8.30- 10.30 

 1-3  هـ13/3/1436 االحد الترجمة  نجل 212

 1-3  هـ15/3/1436الثالثاء  1لغوٌات   نجل 320

 1-3  هـ17/3/1436 الخمٌس الرواٌة  نجل 251

 10.30- 8.30  هـ21/3/1436االثنٌن ٌة تذوق المسرح  نجل 241
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هـ 1435/1436للفصل الدراسي األول للعام  (النهائي )جداول االختبارات النهائية 

 

الرابع : اللغة االنجليزية      المستوى:  القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم المقرر  المقرر رمز
 موعد االختبار

 الوقت التاريخ اليوم

 10.30-8.30  هـ7/3/1436االثنٌن دراسات ادبٌة عرب  104

 10.45-12.45  هـ8/3/1436الثالثاء  سٌاسً فً االسالملالنظام اسلم  104

 نجل   328
 (عملً وتحرٌري)

 الخمٌس علم الصوتٌات
  هـ10/3/1436

3-1 

 10.45-12.45  هـ13/3/1436 األحد كتابة المقال  نجل 312

مقدمة فً األدب األمرٌكً نجل   371
 

الثالثاء 
  هـ15/3/1436

12.45-10.45 

 10.30-8.30  هـ17/3/1436 الخمٌس( 2) علم اللغوٌات  نجل 323

 10.45-12.45  هـ21/3/1436 االثنٌن تذوق الشعر  نجل 231
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هـ 1435/1436للفصل الدراسي األول للعام  (النهائي )جداول االختبارات النهائية 

 

الخامس : اللغة االنجليزية      المستوى: القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم المقرر  المقرر رمز
 موعد االختبار

 الوقت التاريخ اليوم

االحد اللغوٌة دراسات ال عرب    105
  هـ6/3/1436

12.45-10.45 

  نجل 412
 (عملً وتحرٌري)  

 الثالثاء اسالٌب التحاطب
  هـ8/3/1436

8.30-10.30 

 الخمٌس شكسبٌرنجل   344
  هـ1436/ 10/3

8.30-10.30 

 االحد الشعر الرومانتٌكً  نجل 332
  هـ13/3/1436

8.30-10.30 

 الثالثاء اكتساب اللغة  نجل 329
  هـ15/3/1436

3-1 

 االحد اللغوٌات التطبٌقٌة  نجل  324
  هـ20/3/1436

8.30-10.30 
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هـ 1435/1436للفصل الدراسي األول للعام  (النهائي )جداول االختبارات النهائية 

 

السادس : اللغة االنجليزية      المستوى:  القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم المقرر  المقرر رمز

 موعد االختبار

 الوقت التاريخ اليوم

  نجل 422
 ( عملً وتحرٌري )    

االحد  الصوتٌات
 هـ6/3/1436

12.45-10.45 

الرواٌة القرن التاسع عشر  نجل   351
 

الثالثاء 
  هـ8/3/1436

12.45-10.45 

 االحد 1النقد االدبً   نجل 361
  هـ13/3/1436

3-1 

 الثالثاء اسالٌب تقٌم اللغة  نجل 420
  هـ15/3/1436

12.45-10.45 

 الخمٌس ترجمة  نجل 411
  هـ17/3/1436

12.45-10.45 

 االثنٌن اسالٌب تدرٌس اللغة  نجل 406
  هـ21/3/1436

12.45-10.45 
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هـ 1435/1436للفصل الدراسي األول للعام  (النهائي )جداول االختبارات النهائية 

 

السابع : اللغة االنجليزية      المستوى: القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم المقرر  المقرر رمز

 موعد االختبار

 الوقت التاريخ اليوم

الثالثاء  الشعر الفٌكتوري  نجل 431
  هـ8/3/1436

3-1 

الخمٌس  علم الصرف  نجل 423
  هـ10/3/1436

12.45-10.45 

 االحد كتابة متقدمة  نجل 413
  هـ13/3/1436

3-1 

 الثالثاء 3 علم اللغوٌات  نجل 427
  هـ15/3/1436

8.30-10.30 

  النثر واالسلوب  نجل 429
  هـ17/3/1436 الخمٌس

8.30-10.30 

 االحد تارٌخ اللغة نجل   421
  هـ20/3/1436

12.45-10.45 
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هـ 1435/1436للفصل الدراسي األول للعام  (النهائي )جداول االختبارات النهائية 

 

الثامن : اللغة االنجليزية      المستوى:  القسم

 

 

 

 

 

اسم المقرر  المقرر رمز
 موعد االختبار

 الوقت التاريخ اليوم

 االحد اللغة والمجتمع نجل 407
 10.30-8.30  هـ6/3/1436

 10.45-12.45  هـ9/3/1436االربعاء النحو التحويلي  نجل 424

 10.45-12.45 هـ15/3/1436 الثالثاءالمسرحية الحديثة  نجل 443

 الخمٌسالرواية الحديثة في بريطانيا  نجل 451
 هـ17/3/1436

8.30-10.30 

 االحد 2تاريخ النقد   نجل461
 1-3 هـ20/3/1436

 الثالثاءالشعر الحديث  نجل 432
 10:30_8:30  هـ22/3/1436


