
1438/1437الفصل األول - جدول االختبارات 
CRNرقم مرجعيرقماسمفترةيومم

طالباتطالبالمقررالمقرراالختباراالختبار
74021022608626079التحرير العريباألوىل11
74013013512738701قضايا ثقافية معاصرة2
02303093842738428التقومي والتشخيص يف الرتبية اخلاصة3
06061022917929183(2)مبادئ الرياضيات 4
74022053846335219األدب يف صدر اإلسالم5
74044093857638584مناهج البحث التارخيي6
74064053846138462االحصاء اإلجتماعي7
74014093854638554التحرير اإلداري8
74024053862538626(2)نصوص أدبية 9
02321022607326066مبادئ الرتبيةالثانية101
02304073863738638اسرتاتيجيات تعليم ذوي إعاقة مسعية11
02304153864738648صعوبات التعلم األكادميية12
02304053863338634إعاقة التوحد13
06072012918029184(2)تقنية املعلومات 14
06022073352833531السلوك التنظيمي15
06023043849238497اإلدارة االسرتاتيجية16
74031034174929046(كتابة)اللغة االجنليزية 17
74042063511835201حاضر العامل اإلسالمي18
74043123850738526تاريخ اخلليج العريب يف العصر اإلسالمي19
74053483851838537(1)نصوص جغرافية باللغة اإلجنليزية 20
74063123850838527علم اجتماع البيئة21
74013163845138459(3)العقيدة 22
74023133846738474الشعر العريب احلديث23
74033713848138487ترمجة األمناط النصية24
74044164170941710تاريخ العرب املعاصر25



1438/1437الفصل األول - جدول االختبارات 
CRNرقم مرجعيرقماسمفترةيومم

طالباتطالبالمقررالمقرراالختباراالختبار
06021023528835294إدارة املوارد البشريةاألوىل262
02273012863428643تطبيقات احلاسب يف التعليم27
74021052901429034القراءة واحملادثة28
02272012904029049تقنيات التعليمالثانية292
02323063529535313التقومي الرتبوي30
06081012900729012مبادئ القانون31
74042022865828677تاريخ الشرق األدىن القدمي32
74052022865128670مبادئ اجلغرافيا البشرية33
74062022866428683علم اجتماع السكان34
74012052869040556(1)علوم احلديث 35
74022022901629026[تصريف االفعال] (1)الصرف 36
74032202918829189قراءات ومطالعات37
74044104169741698وثائق ونصوص تارخيية عربية38
74054364171341714اجلغرافيا الطبيعية لألراضي اجلافة39
74064094172741728علم اجتماع التنظيم والتخطيط40
74014104165941660القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة41
74024134167141672مدخل إىل علم املصطلح42
74034594168541686(لغة إجنليزية)حتليل اخلطاب 43



1438/1437الفصل األول - جدول االختبارات 
CRNرقم مرجعيرقماسمفترةيومم

طالباتطالبالمقررالمقرراالختباراالختبار
74013172870741868األخالق اإلسالمية وآداب املهنةاألوىل443
02303013530235320إعاقات النمو الشامل45
02304093864238641تربية وتعليم ضعاف السمع46
02304133864438643اسرتاتيجيات تعليم ذوي صعوبة التعلم47
02304063863538636الرتبية الفنية لذوي االحتياجات48
17001212608926082اللغة اإلجنليزية العامة49
74043013512835211احلضارة اإلسالمية50
74044013856938577تاريخ النظم االسالمية51
74054283858538598جغرافيا السكان52
74064013859138604تصميم وتنفيذ البحوث االجتماعية53
74014073854038548(3)احلديث 54
74024013855538562التفكري النحوي عند العرب55
74034553861138617علم اللغة النفسي56
74011023950526084فقه السريةالثانية573
02335013529635314اسرتاتيجيات التدريس58
02333343844338444طرق تدريس خاصة59
74052133518135264مدخل إىل طرق البحث اجلغرايف60
74062123519235275مدخل إىل األنثروبولوجيا61
74012113512535208(2)أصول الفقه 62
74022133514235225(1)التطبيقات النحوية والصرفية 63
74032803515635239عصر النهضة: األدب اإلجنليزي 64
74043093850238521(1)تاريخ الدولة العباسية 65
74053213851438533جغرافيا البحار واحمليطات66
74063083850138520علم اجتماع اإلعالم67
74013043844538453(2)التفسري 68
74023103846438471(4)حنو 69
74033533847938485علم الداللة والرباغماتيك70



1438/1437الفصل األول - جدول االختبارات 
CRNرقم مرجعيرقماسمفترةيومم

طالباتطالبالمقررالمقرراالختباراالختبار
02322032863528644علم النفس الرتبوياألوىل714
02303023530335321اإلعاقات املتعددة72
02304033862938630علم النفس الفسيولوجي73
06031022917829182(2)مبادئ احملاسبة 74
06062013352733530األساليب الكمية يف اإلدارة75
06022063849038495مبادئ اإلدارة العامة76
74052032865228671جغرافيا اقتصادية77
74062032866528684خدمة الفرد واجلماعة78
74012092869228695تاريخ التشريع79
74022032901729027فقه اللغة80
74043033517135254تاريخ املغرب اإلسالمي81
74053153518335266جغرافيا األخطار الطبيعية82
74063023519535278علم االجتماع السياحي83
74013123513335216(3)أصول الفقه 84
غري معرف على البانر74023043514746008الشعر العباسي85
74033223515735240الفكر والثقافة اإلجنليزية86
74044023857038578تاريخ العرب احلديث87
74054293858638599موضوعات جغرافية معاصرة88
74064023859238605االرشاد والتوجيه االجتماعي89
74014053853938547(3)التفسري 90
74024023855638563املعجمية91
74034563861238618علم اللغة االجتماعي92
02322012904429053مهارات البحث الرتبويالثانية934
02302073529835316مدخل إىل اإلعاقة السمعية94
02303073842338424التخاطب واضطرابات النطق والكالم95
06022052947029471(إدارة)مهارات االتصال 96
06023033603636039إدارة األعمال الدولية97
06024034165541656موضوعات خاصة يف اإلدارة98
45885 إىل 29030مت التغيري من 08171304588529042مبادئ اإلحصاء99

09027433511935202قواعد البيانات100
74013093844838456فقه األسرة101
74023163847038477(2)التطبيقات النحوية والصرفية 102
74044154170741708تاريخ الشعوب اإلسالمية احلديث يف آسيا103
74054424172341724تطبيقات نظم املعلومات يف اجلغرافيا البشرية104
74064154173741738الثقافة والعوملة105
74024234168141682املذاهب األدبية106



1438/1437الفصل األول - جدول االختبارات 
CRNرقم مرجعيرقماسمفترةيومم

طالباتطالبالمقررالمقرراالختباراالختبار
02302022863828646مدخل اىل تربية املوهوبنياألوىل1075
74021012609026083(1)النحو التطبيقي 108
74043063517435257تاريخ األيوبيني واملماليك109
74053193518635269جغرافيا النقل والتجارة110
74063063519835281مناهج البحث االجتماعي111
74013103513435217(1)فقه املعامالت 112
74023093515035233(لغة عربية)أدب األطفال 113
74033513515835241الصوتيات والنظام الصويت114
74044043857238580حركة االستشراق115
74054333858838601تطبيقات نظم املعلومات يف اجلغرافيا الطيعية116
74064043859438607التغري االجتماعي117
74014033854238550القضايا املعاصرة وفقه النوازل118
74024043855838565مناهج حتليل النص الشعري119
74034853861438620النقد األديب120
02346002904329052إدارة تربويةالثانية1215
06031012900529010(1)مبادئ احملاسبة 122
06074023874138742النظم املتكاملة للمؤسسات123
74042133516935252علم التاريخ عند املسلمني124
74012063512235205(2)علوم احلديث 125
غري معرف على البانر74022103513946004األدب األموي126
74043103850438523تاريخ الشرق األقصى احلديث127
74053223851538534جغرافيا اخلدمات128
74063093850338522علم االجتماع السياسي129
74013083844738455دراسة األسانيد130
74023113846538472اللسانيات131
74033523847838484النحو والصرف132



1438/1437الفصل األول - جدول االختبارات 
CRNرقم مرجعيرقماسمفترةيومم

طالباتطالبالمقررالمقرراالختباراالختبار
02303123530935327النمو اللغوي للمعاقني مسعيًااألوىل1336
02303203531135329صعوبات التعلم يف ضوء النظريات134
02303063530735325مهارات السلوك التكيفي135
06071022947929480نظم املعلومات اإلدارية136
06022023590835909إدارة العمليات137
06023064165741658حبوث األعمال138
74042012865728676مدخل إىل علم التاريخ139
74052012863628669مبادئ اجلغرافيا الطبيعية140
74062012866328682علم االجتماع الطيب141
74012022868938700(1)علوم القران 142
74022042901929029األدب اجلاهلي143
74032102918629187استماع و استيعاب144
02302063529735315مهارات التواصل لذوي االحتياجات اخلاصةالثانية1456
02303143843338434إعداد برامج تربوية لذوي اإلعاقة السمعية146
02303233843938440دراسة حالة يف جمال صعوبات التعلم147
06051022918129185مبادئ االقتصاد الكلي148
06024023867638677أخالقيات األعمال149
74061012609226085مبادئ علم االجتماع150
74042073516435247تاريخ اخللفاء الراشدين151
74052083517635259اجليومورفولوجيا152
74062073518835271سياسات الرعاية االجتماعية153
74012133512635209(2)فقه العبادات 154
74022083513735220(2)حنو 155
74032313515335236(2)إنشاء وتعبري 156
74044124170141702تاريخ الدويالت اإلسالمية املستقلة يف املشرق157
74054384171741718اجلغرافيا التارخيية158
74064114173141732حقوق اإلنسان159
74014124166341664مناهج الفكر احلديث160
74024154177841779(لغة عربية)حتليل اخلطاب 161
74034734168941690ترمجة تتابعية162



1438/1437الفصل األول - جدول االختبارات 
CRNرقم مرجعيرقماسمفترةيومم

طالباتطالبالمقررالمقرراالختباراالختبار
02329032904529054التوجيه واإلرشاداألوىل1637
02334153869838699تصميم وتطوير الدروس164
06023053849338498إدارة االعمال الصغرية165
09027412902329038مدخل اىل تقنية املعلومات166
74043043517235255تاريخ احلروب الصليبية167
74053163518435267جغرافيا الصناعة والطاقة168
74063043519635279تقومي املشروعات االجتماعية169
74013073513135214ختريج األحاديث170
74023053514835231النثر العباسي171
74033323515935242مقال172
74044033857138579(2)تاريخ الدولة العباسية 173
74054303858738600اجلغرافيا االجتماعية174
74064033859338606علم االجتماع الصناعي واملهين175
74014023854138549األديان والفرق176
74024033855738564النثر العريب احلديث177
74034723861338619الرتمجة اإلبداعية178
17001012607726070اللغة اإلجنليزيةالثانية1797
02302012863928647مقدمة يف تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة180
02303043530535323اسرتاتيجيات التدخل املبكر والدمج181
06022043352933532مهارات البحث والتفكري182
06022224367743678أساسيات البحث العلمي183
06022033603836041إدارة املعرفة184
74011032868828691(1)التالوة والتجويد 185
74043113850538524املدينة اإلسالمية186
74053253851638535جغرافيا العمران187
74063113850638525بناء وتنمية القدرات188
74013063844638454(2)احلديث 189
74023123846638473األدب األندلسي190
74033543848038486لغويات تطبيقية191



1438/1437الفصل األول - جدول االختبارات 
CRNرقم مرجعيرقماسمفترةيومم

طالباتطالبالمقررالمقرراالختباراالختبار
06032013528435290أساسيات احملاسبة اإلدارية والتكاليفاألوىل1928
74042032866028679تاريخ اجلزيرة العربية القدمي193
74052042865328672اجلغرافيا املناخية194
74062042866628685تاريخ الفكر االجتماعي195
74012102869728696(1)أصول الفقه 196
74022012901529024(1)حنو 197
74032402919229193الرتكيب اللغوي198
02321322904729055علم النفس النموالثانية1998
02302083529935317مدخل إىل صعوبات التعلم200
02303153843538436دراسة حالة يف جمال اإلعاقة السمعية201
02303103842938430إعداد برامج تربوية لذوي اإلعاقة العقلية202
06061012900429009مبادئ الرياضيات203
06024013867438675إدارة املشاريع204
74042103516635249حضارات الشرق األدىن القدمي205
74052103517835261تصميم وقراءة اخلريطة206
74062093519335276(1)التدريب امليداين 207
74012033512035203(2)علوم القرآن 208
غري معرف على البانر74022143514346005مناهج البحث209
74032113515135234استماع وحتدث210
74044144170541706تاريخ أوروبا املعاصر211
74054404172141722جغرافيا الزراعة212
74064144173541736القيادة وتنمية اجملتمعات احمللية213
74014154166541666االستشراق والدراسات اإلسالمية214
74024204167941680األدب يف السعودية215
74034894169341694(لغة إجنليزية)أدب األطفال 216



1438/1437الفصل األول - جدول االختبارات 
CRNرقم مرجعيرقماسمفترةيومم

طالباتطالبالمقررالمقرراالختباراالختبار
02302032864028648مدخل اىل اإلعاقة العقليةاألوىل2179
02304083864038639(2)طرق التواصل الشفوي واليدوي والكلي 218
02304143864538646املوهوبون ذوو صعوبات التعلم219
02304043863138632اسرتاتيجيات تعليم ذوي إعاقة عقلية220
06042023528635292(2)إدارة مالية 221
06221152901829051(آداب)مبادئ اإلدارة 222
74052052865428673جغرافيا العامل223
74062062866828687علم اجتماع األسرة والطفولة224
74021062871428715(3)النحو التطبيقي 225
74043053517335256تاريخ األندلس اإلسالمي226
74053173518535268جغرافيا املياه227
74063053519735280اجملتمع العريب السعودي228
74013153513235215(2)العقيدة 229
غري معرف على البانر74023033514646007مدخل إىل اللسانيات230
74033703516035243نظرية الرتمجة231
74044073857438582تاريخ الدولة العثمانية232
74054353859038603(2)نصوص جغرافية باللغة اإلجنليزية 233
74064073859638609التنمية االجتماعية واالقتصادية234
74014083854438552أصول البحث العلمي235
74024093856038567حبث يف اللغة236
74034953861638622طرق البحث وتصميم األحباث237
74021032608726080التذوق األديبالثانية2389
02302103530135319االضطرابات السلوكية وتعديل السلوك239
02323093844138442(تربية)مهارات االتصال 240
06071012928129282(1)تقنية املعلومات 241
06072023591235913إدارة األعمال اإللكرتونية242
06033024176941770احملاسبة اإلدارية243
74043133850938528تاريخ الدولة السعودية يف الدورين األول والثاين244
44039 إىل 38536مت التغيري من 74053263851744039نظم معلومات جغرافية متقدمة245
74063133851038529العمل التطوعي246
74013113844938457(2)فقه املعامالت 247
74023143846838475التفكري البالغي عند العرب248
74033833848238488الرواية احلديثة249



1438/1437الفصل األول - جدول االختبارات 
CRNرقم مرجعيرقماسمفترةيومم

طالباتطالبالمقررالمقرراالختباراالختبار
02323012863728645مهارات التعلم والتفكرياألوىل25010
02303083842538426اللغة العربية ملعلم الرتبية اخلاصة251
06022013528735293إدارة التسويق252
06023084165341654تعاقد وتفاوض253
74042042866128680تاريخ أوروبا يف العصور الوسطى254
74052062865528674األساليب الكمية يف اجلغرافيا255
74012122869928698(1)فقه العبادات 256
74022062902229033[املعاين] (1)البالغة 257
74032302919029191(1)إنشاء وتعبري 258
74043073517535258تاريخ أوروبا احلديث259
74053203851338532مقدمة يف نظم املعلومات اجلغرافية260
74063073519935282علم االجتماع احلضري261
74013053513035213(1)احلديث 262
74023064242842429(1)نصوص أدبية 263
1774033813516235245األدب اإلجنليزي ق 264
74044053857338581تاريخ التعليم يف الدولة االسالمية265
74054343858938602أصول البحث اجلغرايف266
74064063859538608اخلدمة اإلجتماعية ورعاية الشباب267
74014043854338551فقه اجلنايات واحلدود268
74024063855938566البالغة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية269
74034863861538621املسرحية احلديثة270
02332012904829056بناء وتطوير املناهجالثانية27110
02303033530435322التوجيه واإلرشاد النفسي واألسري لذوي االحتياجات اخلاصة272
02304013862738628منهج األنشطة لذوي االحتياجات273
06042012947529474(1)إدارة مالية 274
06023023603736040مبادئ التوريد275
74021042901329032(2)النحو التطبيقي 276
74042083516535248تاريخ اليونان و الرومان277
74052093517735260جغرافيا اململكة العربية السعودية278
74062083518935272االحنراف االجتماعي واجلرمية279
74012073512135204مناهج املفسرين280
74022093513835221الصوتيات281
74032213515238702النثر اإلجنليزي282
74043083850038519تاريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصر283



1438/1437الفصل األول - جدول االختبارات 
CRNرقم مرجعيرقماسمفترةيومم

طالباتطالبالمقررالمقرراالختباراالختبار
74011012608826081العقيدة اإلسالمية واملذاهب املعاصرةاألوىل28411
09047413870329292االتصاالت واإلنرتنت285
02301044175041751مقدمة يف الرتبية اخلاصةالثانية28611
06021012900329008(إدارة)مبادئ اإلدارة 287
06023103867238673إدارة اجلودة288
09027423511735200برامج احلاسب املكتبية289
74044134170341704تاريخ الشعوب اإلسالمية احلديث يف أفريقيا290
74054394171941720اجلغرافيا السياسية291
74064134173341734رعاية الفئات اخلاصة292
74024164167741678قضايا يف النحو واللغة293
74034604168741688اللغة وتقنية املعلومات294



1438/1437الفصل األول - جدول االختبارات 
CRNرقم مرجعيرقماسمفترةيومم

طالباتطالبالمقررالمقرراالختباراالختبار
02321014175241753مبادئ علم النفساألوىل29512
02302052864128649الصحة النفسية لذوي االحتياجات اخلاصة296
02274014175541756التعلم االلكرتوين والتعليم عن بعد297
06061033528335289اإلحصاء يف اإلدارة298
06052012947329477النقود والبنوك299
06023013849138496نظرية املنظمات300
74062052866728686أسس اخلدمة األجتماعية301
74043023517035253تاريخ اخلليج العريب القدمي302
74053143518235265اجلغرافيا احليوية والرتبة303
74063013519435277استخدامات احلاسب يف البحوث االجتماعية304
74013033512935212(1)التفسري 305
74023013514435227(3)حنو 306
74033123516335246مهارات التحدث307
74044083857538583تاريخ اململكة العربية السعودية308
74064083859738610املشكالت االجتماعية309
74014063854538553اإلعجاز يف الكتاب والسنة310
74024113856138568قراءة يف كتب النحو واللغة311
02302093530035318مدخل إىل اإلعاقة البصريةالثانية31212
02304023869638697الرياضيات ملعلم الرتبية اخلاصة313
06061043528535291التحليل اإلحصائي314
06082013591035911القانون التجاري315
74031024175429039(قراءة)اللغة االجنليزية 316
74042113516735250تاريخ الدولة البيزنطية317
74052113517935262خرائط التوزيعات اجلغرافية318
74062103519035273إدارة املؤسسات االجتماعية319
74012083512335206مناهج احملدثني320
74022113514035223[البيان والبديع] (2)البالغة 321
74032413515435237القواعد واملنظومة النحوية322
74043143851138530تاريخ العالقات واملنظمات الدولية323
74063143851238531(2)التدريب امليداين 324
74013143845038458(2)فقه املواريث 325
74023153846938476النقد العريب احلديث326
74033843848338489الشعر االجنليزي327



1438/1437الفصل األول - جدول االختبارات 
CRNرقم مرجعيرقماسمفترةيومم

طالباتطالبالمقررالمقرراالختباراالختبار
02311012607626069الصحة واللياقةاألوىل32813
02302042864228650الرتبية اخلاصة يف اململكة329
02303223843738438إعداد برامج تربوية لذوي صعوبات التعلم330
02303113843138432دراسة حالة يف جمال اإلعاقة العقلية331
74042052866228681تاريخ السرية النبوية332
74052072865628675مبادئ املساحة واخلرائط333
74012042871628717(2)التالوة والتجويد 334
74022072932429325العروض والقافية335
74013133513535218(1)فقه املواريث 336
74023023514535228[تصريف األمساء] (2)الصرف337
74033823516135244ظهور الرواية338
غري معرف على البانر74014013874646002النظام االجتماعي يف اإلسالم339
02321034175741758مبادئ اإلحصاء الرتبويالثانية34013
02303133531035328(1)طرق التواصل الشفوي واليدوي والكلي 341
02303213531235330صعوبات التعلم النمائية342
02303053530635324التخلف العقلي يف ضوء النظريات343
06051012900629011مبادئ االقتصاد اجلزئي344
06023073849438499إدارة التغيري345
74042123516835251تاريخ الدولة األموية346
74052123518035263صور جوية واستشعار عن بعد347
74062113519135274العالقات العامة348
74012143512435207(1)العقيدة 349
74022123514135224النقد العريب القدمي350
74032503515535238مدخل إىل اللغويات351
74013193845238460نظرية املعرفة352
74044114169941700تاريخ األمريكتني احلديث واملعاصر353
74054374171541716اجلغرافيا البيئية354
74064104172941730النظريات االجتماعية355
74014114166141662فقه القضاء والسياسة الشرعية356
74024144167341674مناهج حتليل النص السردي357
74034874169141692مدخل إىل األدب األمريكي358


