
 
 

 

 

 

  

لطالب البكالوريوس والدراسات العليا قسم جدول االختبارات الفصلية ملقررات الكلية  

(التربويةالسياسات )   
 

 أوال: مرحلة البكالوريوس 

 رمز المقرر ورقمه  رقم الشعبة أستاذ المقرر يوم االختبار تاريخ االختبار وقت االختبار عدد طالب الشعبة القاعة
 ترب ١٠٢ اصول الرتبية االسالمية 53121 امحد اخلريف األحد هـ1442-7-23 2:30-1:30 10 8اب 
 ترب ١٠٢ اصول الرتبية االسالمية 47618 أمحد اخلريف االثنني هـ1442-7-24 11:00-10:00 15 8اب 
 ترب ١٠٢ اصول الرتبية االسالمية 56570 أمحد اخلريف األربعاء هـ1442-7-26 4:30-3:30 33 8اب 
 ترب ١٠٢ اصول الرتبية االسالمية 60928 أمحد اخلريف اخلميس هـ1442-7-27 9:00-8:00 7 3اب 
 ترب ٣٣٣ مقدمة يف السياسات الرتبوية 68140 امحد اخلريف األحد هـ1442-8-1 11:00-10:00 22 8اب 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

لطالب البكالوريوس والدراسات العليا قسم جدول االختبارات الفصلية ملقررات الكلية  

(التربويةالسياسات )   
 

 

 ثانيا: مرحلة الماجستير 
 رمز المقرر ورقمه  رقم الشعبة أستاذ المقرر يوم االختبار تاريخ االختبار وقت االختبار عدد طالب الشعبة القاعة

 ترب ٥٥٥  املقارنة متقدم الرتبية 60145 عبداهلل العباد األحد ه1442-8-8 12:00-11:00 9 8اب 
 ترب ٥٥١ األصول الفلسفية للرتبية 59382 عبداهلل املقرن االثنني هـ1442-7-17 9:00-8:00 14 8اب 

 ترب 503 اجتاهات تربوية معاصرة 72557 راشد الدوسري األحد ه1442-8-1 12:00-11:00 8 3ب 1
 ترب ٥٠٣ االجتاهات الرتبوية املعاصرة 66775 راشد الدوسري األحد ه1442-8-1 1:30-12:30 9 8اب 
 ترب  581 تعليم كبار متقدم 58273 موسى الفيفي االثنني هـ1442-7-17 12:00-11:00 2 1أ 17
 ترب 552 االصول االقتصادية للرتبية 58243 عبدالعزيز الدوسري األحد هـ1442-7-16 12:00-11:00 11 3ب1
  بتر  558 الرتبية والتنمية 60146 عبدالعزيز الدوسري األحد ه1442-8-1 2:30-1:300 10 3ب1
  ترب 584 واقع تعليم الكبار يف الوطن العريب 58274 عبدالرمحن الشعييب األحد ه1442-8-8 12:00-11:00 3 3ب1
 ترب 508 ندوة وحبث يف الرتبية 72561 عبداهلل املطريي االثنني هـ1442-7-17 0011:-0010: ٢ 17أ1

 الثالثاء هـ1442-7-18 1:30-12:30 ٩ 3ب1
 

 ترب 508 ندوة وحبث يف الرتبية 72562 عبداهلل املطريي
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 ثالثا: مرحلة الدكتوراه 

 رمز المقرر ورقمه  رقم الشعبة أستاذ المقرر يوم االختبار تاريخ االختبار وقت االختبار عدد طالب الشعبة القاعة
 ترب642  الرتبية والتغري االجتماعي 58277 النوح مساعد االثنني ه1442-8-9 12:00-11:00 3 8ب 1
 ترب ٦٥٦  الرتبية والضبط االجتماعي 58282  السبطان دفه األربعاء هـ1442-7-19 9:00-8:00 5 8ب 1
 ترب ٦٥٥ التهومشكفلسفته  :الثانويالتعليم ما فوق  58281  عبداهلل املقرن الثالثاء هـ1442-7-18 9:00-8:00 5 8ب 1
 ترب-٦٥٤  وتطبيقاهتا الرتبوية املعرفةنظرية  58280  العتييب بدر األربعاء هـ1442-7-26 9:00-8:00 1 8ب 1
 ترب ٦٧٦ تقومي برامج تعليم الكبار 58287 خليل السعادات الثالثاء ه1442-8-3 9:00-8:00 2 8ب 1
 ترب ٦٧٥ ختطيط برامج التدريب 64374 السعادات خليل األربعاء ه1442-8-11 9:00-8:00 2 8ب 1
 ترب ٦٤٤ الفكر الرتبوي اإلسالمي 58279 راشد الدوسري الثالثاء 3/8/1442 1:30-12:30 3 3ب1
 ترب 677 التعلم الذايت املوجه للكبار 58288 موسى الفيفي الثالثاء هـ1442-7-18 12:00-11:00 2 3ب1
 ترب 641 اسسه وتطبيقاته األساسي:التعليم  76449 عبدالعزيز الدوسري االثنني ه1442-8-2 2:30-1:300 2 3ب1
 ترب 661 فلسفة التعليم املستمر 69752 عبدالرمحن الشعييب األحد ه1442-8-1 9:00-8:00 1 3ب1
 ترب 663 املتعلم الكبري 60150 عبدالرمحن الشعييب الثالثاء ه1442-8-10 1:30-12:30 1 8ب 1
 ترب 643 النظرية يف الرتبية  72632 عبداهلل املطريي الثالثاء  هـ1442-7-18 0011:-0010: ٣ 8ب 1 

 

 


