
 

 

 جدول االختبارات الفصلية ملقررات الكلية

 (قسم المناهج وطرق التدريس)

عدد  يوم االختبار التاريخ الوقت القاعة
 الطالب

 رقم املقرر ورمزه اسم املقرر الشعبة

 337 هنج علم اللغة النفسي 67422 1 اخلميس ه1442-8-5 00:10-00:9 1أ1
 160 هنج مقدمة يف التعليم والتعليم 62631 39 اخلميس هـ1442-7-02 00:12-00:11 1أ1+1أ2

 160 هنج مقدمة يف التعليم والتعليم 62688 9 الثالثاء هـ1442-7-52 30:1-30:12 1أ17
 160 هنج مقدمة يف التعليم والتعليم 62863 18 األحد هـ1442-7-32 00:10-00:9 1أ1
 251 هنج تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليم 42373 2 األربعاء هـ1442-7-19 00:10-00:9 1أ25
 251 هنج تطبيقات تقنية املعلومات واالتصال يف التعلم والتعليم 62510 2 الثالثاء ه1442-8-10 30:2-300:1 1أ22
 255 هنج املنهج املدرسي 64871 8 االثنني هـ1442-7-24 00:12-00:11 1أ22
 317 هنج اكتساب اللغة الثانية 56974 2 االثنني هـ1442-7-17 00:12-00:11 1أ26
 319 هنج سياسة تعليم اللغة اإلجنليزية يف اململكة 51393 2 األربعاء هـ1442-7-19 00:10-00:9 1أ1
 321 هنج تعليم اللغة اإلجنليزية مبساعدة احلاسب اآليل 54090 5 االثنني هـ1442-7-17 00:10-00:9 1أ17
 323 هنج التعليم املعزز بالتقنية 69336 10 األربعاء هـ1442-7-19 30:2-300:1 1أ26
 338 هنج علم اللغة االجتماعي 71707 5 اخلميس هـ1442-7-20 00:10-00:9 1أ22

 356 هنج تعلم وتعليم العلوم الشرعية)1( 56571 28 األحد هـ1442-7-32 30:1-30:12 1أ22+1أ23
 357هنج (تعلم وتعليم العلوم الشرعية)2( 46341 15 الثالثاء ه1442-8-3 30:1-30:12 1أ26
 357هنج (تعلم وتعليم العلوم الشرعية)2( 57191 5 األربعاء ه1442-8-11 00:10-00:9 1أ1
 361 هنج تعلم وتعليم اللغة اإلجنليزية)1( 51395 3 األحد هـ1442-7-32 30:5-30:4 1أ23
 362 هنج تعلم وتعليم اللغة اإلجنليزية)2( 54091 6 االثنني ه1442-8-2 30:5-30:4 1أ1
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 367 هنج تعلم وتعليم الرتبية الفنية )1( 47710 7 الثالثاء ه4421-8-10 00:10-00:9 1أ17
 368 هنج تعلم وتعليم الرتبية الفنية)2( 47712 5 االثنني ه4421-8-2 00:21-00:11 1أ2
 371هنج تعلم وتعليم الرتبية البدنية)2( 46326 2 االثنني هـ4421-7-42 03:1-30:12 1أ1
 379هنج تعلم وتعليم الرياضيات)2( 54714 5 األربعاء ه4421-8-11 03:1-30:12 1أ22
 480هنج تعلم وتعليم الدراسات القرآنية )2( 54100 3 األربعاء هـ4421-7-62 00:10-00:9 1أ23
 396 هنج تعلم وتعليم احلاسب)2( 54085 1 الثالثاء ه4421-8-10 00:10-00:9 1أ1
 425 هنج تطبيقات الوسائط املتعددة والويب يف العليم 54084 1 اخلميس هـ1442-7-02 30:2-300:1 1أ17
 500هنج أسس املناهج 57636 7 األحد ه1442-8-8 00:11-00:10 1أ1
 500هنج أسس املناهج 57673 4 األحد هـ1442-7-32 00:11-00:10 1أ2
 504 هنح نظرية املنهج 57675 7 االثنني ه1442-8-9 00:10-00:9 1أ25
 506 هنج حبوث ومستحدثات يف املنهج 64854 1 االثنني هـ1442-7-42 30:1-30:12 1أ26
 520 هنج ندوة يف املناهج 72737 2 األربعاء ه1442-8-4 30:1-30:12 1أ23
 512 هنج حبوث وتطبيقات يف طرق تدريس اللغة العربية 57678 4 األحد هـ1442-7-32 00:12-00:11 1أ17
 524 هنج تصميم منهج لتعلم اللغة العربية 57684 1 االثنني ه1442-8-2 00:12-00:11 1أ26
 529 هنج األساليب احلديثة يف تدريس العلوم الشرعية 57687 6 الثالثاء هـ1442-7-18 30:2-300:1 1أ25
 536 هنج تطبيقات البحث يف مناهج العلوم الشرعية 64849 6 االثنني هـ1442-7-24 30:2-300:1 1أ25
 539هنج مشكالت تعليم العلوم الشرعية 72738 6 االثنني ه1442-8-9 00:11-00:10 1أ23
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 540 هنج اجتاهات حديثة يف مناهج العلوم وتدريسها 72739 8 الثالثاء هـ4421-7-52 03:1-30:12 1أ25
 545هنج التقومي يف تدريس العلوم 57694 7 الثالثاء ه4421-8-3 00:10-00:9 1أ17
 557 هنج الرياضيات املدرسية 57695 3 االثنني ه4421-8-9 00:10-00:9 1أ2
 558 هنج ندوة يف تعليم الرياضيات 57696 3 االثنني ه4421-8-2 00:21-00:11 1أ1
 586هنج طرق تدريس اللغة اإلجنليزية املتقدمة )2( 67882 3 االثنني ه4421-8-2 00:21-00:11 1أ22
 590 هنج طرق وأساليب تدريس الكبار 57732 1 األحد ه4421-8-1 03:1-30:12 1أ17
 592هنج تدريس اللغة اإلجنليزية صغار املتعلمني 72742 3 األحد هـ1442-7-32 30:5-30:4 1أ1
 584 هنج تصميم مناهج اللغة اإلجنليزية 67881 3 االثنني ه1442-8-2 30:5-30:4 17أ1

 هنج 596 وتطوير مواد ومقررات اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبيةتصميم  72743 3 األربعاء ه1442-8-4 30:5-30:4 1أ17
 526 هنج تقنية املعلومات واالتصال يف مناهج العلوم الشرعية 57679 4 الثالثاء هـ1442-7-52 00:11-00:10 17أ1
 564 هنج حبوث وتطبيقات يف مناهج وطرق تدريس الرتبية الفنية 72740 1 الثالثاء هـ1442-7-18 30:2-300:1 1أ26

 602 هنج حتليل تصميم املناهج 57515 4 الثالثاء هـ1442-7-25 00:10-00:9 26أ1
  642هنج اإلشراف يف الرتبية العملية امليدانية 57527 2 الثالثاء ه1442-8-3 30:1-30:12 22أ1
 643هنج تطبيقات نظريات التعلم املعريف يف الرتبية 57528 2 الثالثاء ه1442-8-3 00:12-00:11 25أ1
 655 هنج حلقة نقاش يف مناهج وطرق تعليم الرياضيات 57537 3 األحد ه1442-8-1 00:10-00:9 22أ1

 650 هنج تطبيقات احلاسب اآليل يف املناهج 57535 3 الثالثاء ه1442-8-3 30:1-30:12 1أ25
 644 هنج طبيعة العلم وفلسفته 57530 5 االثنني هـ1442-7-24 00:10-00:9 1أ17
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 658 هنج دراسة مستقلة يف تعليم الرياضيات 72736 3 األربعاء هـ4421-7-19 03:2-300:1 1أ25
 646 هنج حلقة نقاش حول البحوث يف تدريس العلوم 57534 2 الثالثاء هـ4421-7-18 00:10-00:9 25أ1

 


