
الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاألثنيناألحدالسبت
12 _ 1211 _ 1011 _ 5477556499ابراھيم سالم محمد الصباطيعلم نفس النمو2904729055
المحبوبإنشاء وتعبير (2)3515335236
10.30-912-55034721810.30ابراھيم عبدهللا ابراھيم المباركالمجتمع االعربي السعودي3519735280
12 - 10,30 12 . - 5503472189ابراھيم عبدهللا ابراھيم المباركسياسات الرعاية االجتماعية3518835271
2.30-71.0 - 5477557015,30ابراھيم كايد محمود محمدفقه اللغة2901729027
م 8.30-5477556797.00ابراھيم محمد ابراھيم عثماناألدب اإلنجليزي ق 351623524517

م 8.30-5477556797.00ابراھيم محمد ابراھيم عثمانالشعر االنجليزي في عصر الروم
7-75.30-5375124355.30عبدهللا محمد ال عمربناء وتطوير المناھج2904829056
12 - 910,30 - 5477556517,30احمد الشريفتقنية المعلومات (1)2928129282

547755651احمد الشريفالنظم المتكاملة للمؤسسات
2,30 - 2,301 - 5477556081احمد رجبمدخل إلى اإلعاقة البصرية3530035318
2,30 - 2,301 - 5477556081احمد رجبمدخل الى اإلعاقة العقلية2864028648
2,30 - 2,301 - 5477556081احمد رجباالضطرابات السلوكية وتعديل السلوك3530135319
9 - 97.30 - 5477556157.30احمد عبدالرحمن بالليمھارات البحث والتفكير3352933532
10,30 - 129 - 53751244610,30احمد عبدالرحيم احمد العمريالخاصة2864128649
10,30 - 129 - 53751244610,30احمد عبدالرحيم احمد العمريإعاقات النمو الشامل3530235320
احمد عبدهللا عيسى الشعيبيإدارة األعمال اإللكترونية3591235913
10,30 - 11,9 - 11,3012,30 - 54775562612,30احمد عبدالمنعم سيد احمدتاريخ الجزيرة العربية القديم2866028679

547755626احمد عبدالمنعم سيد احمدتاريخ الشرق االدنى في العصرين
احمد فاضل محمد الجمعانتاريخ الفكر االجتماعي2866628685
احمد فاضل محمد الجمعاناالنحراف االجتماعي والجريمة3518935272
1_ 112_ 112_ 54775563412اسامه حنفيمبادىء الرياضيات (1)2900429009
5,30 - 5,304 - 5477556134الطاھر ابراھيم النورمبادئ الرياضيات (2)2917929183
9.0-7.0م 9.0-5477557827.0الن وليام بروبستاستماع وتحدث3515135234
12.30-12.3011.30-54775578211.30الن وليام بروبستاستماع و استيعاب2918629187
9 - 910,30 - 54775560110,30على محمود عبدالحميد ھاللالتدريب الميداني (1)3519335276

547755601ايمن محمود عبدالعالالخدمة االجتماعية ورعاية الشباب
م 9-7.30 8.30-7.0م2,30 - 5477554641أحمد العمرانجغرافية العالم2865428673
7 - 8,305.30 - 5375126407أحمد العمرانجغرافيا األخطار الطبيعية3518335266
م 8.30-2.307.0-11.0_ 54775546512أحمد فارس السلوممناھج المفسرين3512135204
9,30 - 5503479537أيمن الطعانيمبادئ الجغرافيا البشرية2865128670
باسل الحافيتاريخ التشريع2869228695
11.30-54775562910.30بدران مسعود ابن الحسنقضايا ثقافية معاصرة3512735210

10.30-5477556299.30بدران مسعود ابن الحسننظرية المعرفة
12 - 2,3010,30 - 5477556181بسام ابوزيداللغة االنجليزية (قراءة)2902529039
10.30-9ص 10.30-5477556107مناوراألدب في صدر اإلسالم3513635219
547755621جزاء المصاروهنحو (3)3514435227
547755621جزاء المصاروهالنحو التطبيقي (3)2871428715
547755621جزاء المصاروهالصرف 2 (تصريف األسماء)3514535228
547755621جزاء المصاروهالنحو التطبيقي (2)2901329032
547755621جزاء المصاروهنحو (2)3513735220
547755621جزاء المصاروهالنحو التطبيقي (1)2609026083
547755621جزاء المصاروهالصوتيات3513835221
547755621جزاء المصاروهالتذوق األدبي2608726080
9,30 - 9,308,30 - 9,308,30 - 5477559628,30جمال صاوليتخريج األحاديث3513135214
م 7.00-5477554814.00جميل بني سالمةتاريخ الدولة البيزنطية3516735250
4.0-2.3012.0-1.00م 2.30-12.0م 2.30-54775548112.00جميل بني سالمةتاريخ المغرب اإلسالمي3517135254
2,30 - 2,301 - 5477554781جھاد عبدهللا عفانهمبادئ التوريد3603736040
م 9.30-5.30م 9.30-5375124595.30حسام حمديمبادئ التربية2607326066
1/ 55034795310.30ايمن طعانيصور جوية وأستشعار عن بعد3518035263
4 - 2,302,30 - 5477576651حسن احمد ابوزيدإدارة المؤسسات االجتماعية3519035273
4 - 42,30 - 5477576652,30حسن احمد ابوزيدمدخل إلى األنثروبولوجيا3519235275
7 - 45,30 - 5477576652,30حسن احمد ابوزيدمناھج البحث االجتماعي3519835281
2,30 - 41 - 5477576652,30حسن احمد ابوزيدتقويم المشروعات االجتماعية3519635279
12 - 2,3010,30 - 5477576651حسن احمد ابوزيدعلم االجتماع الطبي2866328682
12 - 1210,30 - 53751262710,30حسن بلقاسم غصان عباسمبادئ االقتصاد الجزئي2900629011
4-2.30 4-5477557152.30حسن علي عبدالقادر العماريمدخل إلى اللغويات3515535238
9,30 - 9,307 - 5477556818,30حسين المھديالجغرافيا االقتصادية2865228671
8,30 - 8,307 - 5477556507خالد خليلنظم المعلومات اإلدارية2947929480
8,30 - 9,307 - 5477556508,30خالد خليلتقنية المعلومات (2)2918029184
2,30 - 2,301 - 5477557431خالد عبدالعزيز عطيةمبادىء المحاسبة (2)2917829182
5,30 - 5,304 - 5477556384خالد عوض البالحاستراتيجيات التدخل المبكر والدمج3530535323
7_ 5477556384خالد عوض البالحاإلعاقات المتعددة3530335321
م 9-7.30م 9-5477556467.30خلف مبارك الشخانبهمدخل الى طرق البحث الجغرافي3518135264
2.30-121.00-1210.30-54775590910.30خليل ابراھيم الحويجيالتقويم التربوي3529535313
12.00-12.0010.30-54775567110.30زھير احمد محمد منصورالنقد العربي القديم3514135224
4 - 9,302,30- 5477554678,30سامي االشقرالتفسير (1)3512935212
547757488سعيد ابراھيم سيف الدينمبادئ اإلحصاء التربوي2930929310
547757488سعيد ابراھيم سيف الدينمبادئ اإلحصاء2903029042
30 .10 - 309 .10 - 5477556379سليمان صالح  القرعاويعلوم القران (1)2868928693
12.00-11.301.00-5477557069.30سميح احمد محمد مقداديمدخل إلى اللسانيات3514635229
سميحان ناصر سمحان الرشيديمدخل الى تربية الموھوبين2863828646
سميحان ناصر سمحان الرشيديمھارات السلوك التكيفي3530735325
9,30- 9,308,30- 9,308,30- 5375124538,30سمير أديبتاريخ الشرق األدنى القديم2865828677
12.0-12.09.00-99.00-54775545912.0سيد احمد عبده عجاجالتوجيه واإلرشاد2904529054
11,30- 11,3010,30- 11,3010,30- 53751268110,30سيدي محمد ساھلإدارة األعمال الدولية3603636039
547757411صابر عبدالباقياالجتماعية3519435277
547757411صابر عبدالباقيمبادئ علم االجتماع2609226085
547757411صابر عبدالباقيأسس الخدمة األجتماعية2866728686
547757411صابر عبدالباقيعلم اجتماع السكان2866428683
547757411صابر عبدالباقيعلم اجتماع األسرة والطفولة2866828687
547757411صابر عبدالباقيعلم االجتماع الحضري3519935282
 10,30 - 10,309 - 5503464519صالح الحصينفقه السيرة2609126084
4 - 42,30 - 5477556142,30ظافر عبدهللا علي الشھرياألدب الجاھلي2901929029
8,30 - 8,308 - 5477554747عادل الھجينالتربية الخاصة في المملكة2864228650
9,32 - 9,318,30 - 9,308,30 - 5477554748,30عادل الھجينوالكلي (1)3531035328

استاذ المقرر اسم المقرر طالبات جوال المقررطالب
الساعات المكتبية



عادل عبداللطيفاالتصاالت واإلنترنت2929029292
عادل عبدهللا العبد القادرأصول الفقه (2)3512535208
9.00-12.07.30-9.0 1-12.0م547755781عاصم محمد امين بني عامرأدب األطفال3515035233
8_ 87_ 87_ 5477554617عاطف عبدهللا بحراويالخاصة2863928647
3530935327 ً 9_ 98_ 98_ 5477554618عاطف عبدهللا بحراويالنمو اللغوي للمعاقين سمعيا

547755461عاطف عبدهللا بحراويدراسة حالة االعاقة العقلية
547755461عاطف عبدهللا بحراوياعاقة التوحد

2,30 - 2,301 - 5503585041عبد االله حسين محمد العرفجتقنيات التعليم2904029049
10.30-129.00-110.30-54775596712.00عبد الرزاق طاھر معاشالعقيدة (1)3512435207
3514235225(1) 2.30-2.301-5477557481عبد الفتاح عبوشالتطبيقات النحوية والصرفية
عبداالله محمد المالفقه العبادات (1)2869928698
2,30 - 2,301 - 5477557611عبدالجواد الناديظھور الرواية3516135244
12-1210.30-54775562510.30عبدالحكيم المطرالصحة واللياقة2607626069

547755625عبدالحكيم المطرعلم النفس الفسيولوجي
2.30-71-5375124349.30عبدالحميد احمد عبدالرحمن النعيممھارات التعليم والتفكير2863728645
2.30-71-5375124349.30عبدالحميد احمد عبدالرحمن النعيمعلم النفس التربوي2863528644
2.30-2.301-2.301-5477559821السيدالقواعد والمنظومة النحوية3515435237
12 - 10,3010,30 - 5477558549عبدالرحمن عبدالعزيز حماد الحمادإدارة التسويق3528735293

547755854عبدالرحمن عبدالعزيز حماد الحمادأخالقيات األعمال
1_ 112_ 112_ 54775569212عبدالرحيم يوسف ال الشيخ مباركتاريخ الخلفاء الراشدين3516435247
2.30-2.301.00-5477556921.00عبدالرحيم يوسف ال الشيخ مباركتاريخ السيرة النبوية2866228681
1_ 112_ 112_ 55034871812عبدالشافي عليعلوم القرآن (2)3512035203
7- 78.30 - 5477556199.30عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الحليبيالتحرير العربي2608626079
12 - 10,3010.30 - 5503589859عبداللطيف موسى بلغرسهمبادئ االقتصاد الكلي2918129185
12 - 1210,30 - 55035898510,30عبداللطيف موسى بلغرسهالنقود والبنوك2947329477
10,30 - 10,309 - 5503474099عبدهللا احمد عبدهللا الدوغانمھارات البحث التربوي2904429053
8 _ 57 _ 74_ 5477559716عبدهللا العمريالحديث (1)3513035213
عبدهللا عبدالوھاب عبدهللا الفريدانالنثر اإلنجليزي3515235235
عبدهللا عبدالوھاب عبدهللا الفريدانالتركيب اللغوي2919229193
8-7م8-7م8-7م501628343عبدهللا عمر النجارالتحليل اإلحصائي3528535291
8-7م8-7م8-7م501628343عبدهللا عمر النجاراإلحصاء في اإلدارة3528335289
م 8.0-5477560067.0عبدهللا محمد احمد السماعيلالتالوة والتجويد (1)2868828691
م 8.0-5477560067.0عبدهللا محمد احمد السماعيلفقه العبادات (2)3512635209
8,30 - 8,307 - 5477557037عبدهللا محمد نوري الديرشوياألخالق اإلسالمية وآداب المھنة2870728700

547755703عبدهللا محمد نوري الديرشويالقضايا المعاصرة وفقه النوازل
عبدالمحسن حسين محمد العرفجأصول الفقه (3)3513335216
09 - 0910,30 - 54775576410,30عبدالمليك مسعود مزھودهمھارات االتصال2947029471
8,30 - 8,307 - 5477557167عدنان عبدهللا الملحمأساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف3528435290
12 - 1210,30 - 53751246010,30عزت شحاته محمدفقه المعامالت (1)3513435217
10,30 - 10,309 - 5003474929عصام الخطيبنحو (1)2901529024
1.00 -54775576812.00عصام ثابتمدخل الى اإلعاقة السمعية3529835316
07 - 5.305.30 -54775576804.00عصام ثابتمدخل إلى صعوبات التعلم3529935317
2,30 - 2,301 - 5477556481عالء زھرانمبادىء المحاسبة (1)2900529010
علي صالح الزھرانيمبادئ القانون2900729012
9.30-9.308.00-5477556948.00علي عبدهللا سعيد الشھريعلوم الحديث (1)2869028694
12_ 5477571669عمار المعانياللغة اإلنجليزية العامة2608926082
12_ 5477571669عمار المعانيمھارات التحدث3516335246
5,30 - 5477571662,30عمار المعانيقراءات ومطالعات2918829189
12_ 5477571669عمار المعانيالصوتيات والنظام الصوتي3515835241
12_ 5477571669عمار المعانياللغة االنجليزية2607726070
12_ 5477571669عمار المعانيمقال3515935242
1_ 112_ 112_ 53751245612عمر شحاتهالبالغة 1(المعاني)2902229033
1_ 112_ 112_ 53751245612عمر شحاتهالشعر العباسي3514735230
1_ 112_ 112_ 53751245612عمر شحاتهنصوص أدبية (1)3514935232
1_ 112_ 112_ 53751245612عمر شحاتهالنثر العباسي3514835231
1_ 112_ 112_ 53751245612عمر شحاتهاألدب االموي3513935222
10.30 - 10.309 - 5477557319عمر محمد االمين عليالعروض والقافية2932429325
7 - 75,30 - 5503578625,30فايز عارف سليمان القرعانالبالغة 2 (البيان والبديع)3514035223
8,30 - 10,307 - 5477559579فتحي يوسف الشواورةتاريخ الحروب الصليبية3517235255
7 -78.30 -78.30 -5375124328.30فضل علي عبدهللا الراشد البوعينينمقدمة في نظم المعلومات الجغرافية3518735270
7 -78.30 -78.30 -5375124328.30فضل علي عبدهللا الراشد البوعينينجغرافية المملكة العربية لسعودية3517735260
5,30 - 74 - 5477559815,30فھد عبدالرحمن عبدهللا الخريفعلم االجتماع السياحي3519535278
12_ 5477556849فيصل علي الزيوتلذوي االحتياجات الخاصة3530435322
12_ 5477556849فيصل علي الزيوتالتخلف العقلي في ضوء النظريات3530635324
2.30-12.00 م 9.30-5477558347.00ماھر محمد حسين العرفجاستراتيجيات التدريس3529635314
7 - 75,30 - 5477554945,30مجدي الشحاتمقدمة في التربية الخاصة2607526068
7 - 75,30 - 5477554945,30مجدي الشحاتصعوبات التعلم اإلنمائية3531235330
547755609محسن عواودةالجيومورفولوجيا3517635259

547755609محسن عواودةموضوعات جغرافية معاصره 
9 - 97,30 - 5477580887,30محمد احمد جودهحضارات الشرق األدنى القديم3516635249
12 - 1210,30 - 54775808810,30محمد احمد جودهعلم التاريخ عند المسلمين3516935252
9 - 97,30 - 5477580887,30محمد احمد جودهتاريخ األيوبيين والمماليك3517435257
2,30 - 54775808812محمد احمد جودهالحضارة اإلسالمية3512835211
10,30 - 5477580887,30محمد احمد جودهتاريخ الخليج العربي القديم3517035253
9 - 97,30 - 5477580887,30محمد احمد جودهمدخل الى علم التاريخ2865728676
10 - 97,30 - 5477580887,30محمد احمد جودهتاريخ اليونان و الرومان3516535248
547755653محمد الجغيمانالصرف 1 (تصريف االفعال)2901629026
محمد العنزيمدخل الى تقنية المعلومات2902329038
547755489محمد العوداتالتالوة والتجويد (2)2871628717

11.00-11.010.00-11.0010.00-54775548910.00محمد العوداتالتفسير (2)
-7.0 & 10-5477559768.0محمد القطاونةالعقيدة اإلسالمية والمذاھب المعاصرة2608826081
12 - 1210,30 - 1210,30 - 54775572110,30محمد الورديانإنشاء وتعبير (1)2919029191
1,0 - 1,0012,00 - 1,0012,00 - 55034863012,00محمد امين الروابدةمناھج البحث3514335226
547755635محمد أحمد الجيزاويإدارة المعرفة3603836041
10,1 - 10,169,15 - 10,159,15 - 5477560079,15محمد جنيد محمد الديرشويأصول الفقة (1)2869728696
5.3012:01 - 53751237612:016.30محمد سعيد القحطانيإدارة تربوية2904329052
 . 9 - 30 . 8 . 9 - 30 . 308 . 9 - 30 . 5477554968محمد عبدالدايمالعقيدة (2)3513235215
محمد عبدالرحمن احمد العميرعلوم الحديث (2)3512235205



8,30 - 8,307 - 5477556537محمد عبدالرحمن عبدهللا الدوغانإدارة موارد بشرية3528835294
10.30-10.307.30-5477556537.30محمد عبدهللا عبدالرحمن الدوغانالقراءة والمحادثة2901429034
12 - 1210,30 - 55035841510,30محمد عبدالمنعممبادئ علم النفس2607826071
10,30 - 2,309 - 5477574221محمد عبدهجغرافيا المياه3518535268
9 - 77,30 - 5477574225,30محمد عبدهمبادئ الجغرافيا الطبيعية2863628669
12 - 5,3010,30 - 5477574224محمد عبدهجغرافيا الصناعة والطاقة3518435267
12 - 9,3010,30 - 5477574228محمد عبدهجغرافيا النقل والتجارة3518635269
4 - 10,302,30 - 5477574229محمد عبدهالجغرافيا الحيوية والتربة3518235265
10,30 - 9,309 - 5477574228,30محمد عبدهخرائط التوزيعات الجغرافية3517935262
9 - 8,307,30 - 5477574227محمد عبدهتصميم وقراءة الخريطة3517835261
8,30 - 8,307 - 5503472197محمد ناصر الملحمتاريخ األندلس اإلسالمي3517335256
12 - 1210,30 - 55027869610,30محمد نور النعيمياألدب اإلنجليزي : عصر النھضة3515635239
12 - 1210,30 - 53751245410,30محمود عبدالحميد ھاللالعالقات العامة3519135274
4 - 42,30 - 5477557352,30مصطفى عبدالمجيد بخوشمبادئ اإلدارة2900329008
5345133951:12مصلح العضايلهبرامج الحاسب المكتبية3511735200
5345133951:12مصلح العضايلهالتعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد3530835326
8 - 5345133959.00مصلح العضايلهقواعد البيانات3511935202
ملفي عياده عايد الرشيدياألساليب الكمية في اإلدارة3352733530
10.30-10.309-10.309 - 5477557809منير خضيرفقه المواريث (1)3513535218

10.30-10.309-10.309 - 5477557809منير خضيرفقه المواريث (2)
9 - 97,30 - 5503472487,30مھنا عبدهللا مھنا الدالميصعوبات التعلم في ضوء النظريات3531135329
9 - 97,30 - 5503472487,30مھنا عبدهللا مھنا الدالميالخاصة3529735315
10,30 - 129 - 54775579310,30مھند الدعجةتاريخ الدولة األموية3516835251
10,30 - 10,309 - 5477557939مھند الدعجةحاضر العالم اإلسالمي3511835201
1.30-12.0012.00-54775579110.30مھيب الحصانمناھج المحدثين3512335206
8.30-8.307-5477559687نذير حاج عليانمبادئ اإلدارة2901829051
8.30-2.304.0-54775578412.00نضال داود المومنيتاريخ أوروبا الحديث3517535258
547755604نور الدين خبابهإدارة مالية (1)2947529474
547755604نور الدين خبابهإدارة مالية (2)3528635292
4-45.30-5477557605.30وائل محمد محمود علي الرفاعيتاريخ أوروبا في العصور الوسطى2866128680
10,30 - 129 - 54775562810,30وليد احمد فايز عثماناللغة االنجليزية (كتابة)2902829046
8.30 - 5503472405,30ياسر احمد السيد السيداألساليب الكمية في الجغرافيا2865528674
12- 1210.30 - 54775579010,30يحضيه محمد فاضل سمالليالسلوك التنظيمي3352833531
7-78.30-5477554958.30يوسف مصطفي يوسف خليلالجغرافية المناخية2865328672
الفكر والثقافة اإلنجليزية3515735240
5.30-10.304-5503587189محمد عبدهمبادئ المساحة والخرائط2865628675
اللغة اإلنجليزية العامة3592635935
12 - 30 .1210 - 30 .53751241510عدنان صالح العمرالقانون التجاري3591035911
مبادئ اإلدارة - آداب3592935937
التحرير العربي3592435933
مھارات التعليم والتفكير3592835938
الصحة واللياقة3592335932
مدخل الى تقنية المعلومات3593035939
العقيدة اإلسالمية والمذاھب المعاصرة3592535934
2.30 -10,301- 5477576659حسن احمد ابو زيدخدمة الفرد والجماعة2866528684
تطبيقات الحاسب في التعليم2863428643
النحو التطبيقي (1)3592735936
إدارة العمليات3590835909
8.30-8.305.30-5477556915.30احمد حليمةنظرية الترجمة3516035243

. 12 - 1.  12 - 1_ 12 - 5375122461خالد الدوغانتالوة و نجويد 2
9.30 - 9.308.30 - 9.308.30 - 9.308.30 - 5375124278.30سامي االشقر تفسير 1

11.0-10.009.00-5477560059.00عبد ابراھيم الموسى
8.30-8.309.30-8.309.30-5477554639.30محمد عرفات العمراوينصوص جغرافية باللغة االنجليزية

547755741حسام محمد العفوريالمعجمية
2:30-121-54775574010:30احمد عبدالرحمن العمر

10:30-9االعجاز في الكتاب والسنه
2:30-10:301-9فقه السيره

10:30-9 12-5477557329اسامه عطيه عثمانالبالغة في القران والسنه
8:30م- 9:30م8:30م- 8:309:30م- 5477557839:30حسين فالح

12.00-12.009-5477556529عبدالرحيم محمد مسعدنصوص جغرافية باللغة االنجليزية
12.0-10:3011.00-5477556749:30محمد محمود المقبلبحث في اللغة

12.00-12.001.0-12.001.0-5477557341.0عبدهللا علي خلفنحو3
7م-9:30م 8:30م-9:30م547755472مصطفى عوصالمشكالت االجتماعية

10:30-5477556247:30حمد سالم المريالنظام االجتماعي في االسالم
547755602عوض احمدعثمان
547755713محمد خالد الحليبي

2:30-2:301-5477556031عباس الطيب مصطفىمقدمة في نظم المعلومات الجغرافية
10:30-10:309-10:309-5477556079 زياد عبدهللا الحمامالعقيدة3

547755786زين العابدين مخلوفالتنمية االجتماعية و االقتصادية
12-1210:30-54775547910:30احمد فاضل الغامدي

10:30-7 10:30-7 10:30-7 10:30-7 10:30-7 547755480فتحي ابوناصراستراتيجيات تعليم اعاقة سمعية
10:30-7 10:30-7 10:30-7 10:30-7 10:30-7 547755480فتحي ابوناصرطرق التواصل الشفوي و اليدوي و الكلي

7م-9:30م7م-9:30م547755960عبد هللا محمد الملحماللغويات التطبيقية
7م-9:30م7م-9:30م547755960عبد هللا محمد الملحمنحو وصرف 

547755964حسن رفدان الھجھوجمبادئ االقتصاد الكلي
1.00-2:3012.00-54775596312عزت شحاته كرارفقه المعامالت 1

م7-8:30مم7-8:30متاريخ اوروبا  في العصور الوسطى
م7-8:30مم7-8:30متاريخ الدولة العثمانية

12-10:3010:30-5477559739احمد عبداللطيف العرفجالتفكير البالغي عند العرب
المدينة االسالمية

تاريخ الحروب الصليبية
547755984خالد محمد السعودالتربية الفنية لذوي االحتياجات

8:30م-9:30م10:30-5477559819فھد عبدالرحمن الخريفالتغير االجماعي
1.00-1.0012.00-1.0012.00-54775545812.00رياض الجعفرياللغة العربية لمعلم التربية
5:30-5:304-5477557244محمد نصر عبد الرحمنتاريخ النظم االسالمية

9:00-8:00م9:00-8:00م9:00-8:00م547755981زكي بودي
547755982عبدالرحمن السيد

10:30-9:00ص 9-7:30ص547755658عامر المختار الحلوانيمناھج تحليل النص الشعري

عبدالرحمن محمد الشھري

حاتم عبدالرحيم الطحاوي

فتحي يوسف الشواورة

547755738

54775958

547755957



 12:00-10:30م 12:00-10:30م12:00-10:30م547755657خالد عبدالتواب عبدالحميدمبادئ القانون
9:3-8:00ص 9:30-8:00ص547755659زيد ابو الحاجحركة االستشراق

547757688حسن احمد حسن
5:30-2:30م547755636محمد الھاللعلم اللغة االجتماعي

8:30-7:00م 9:30-7:00م547755497فوزي سلسليالنقد االدبي
اصول القران1

تفسير3
547755496محمد عبد الدايمالعقيدة2
1:00-12:00م1:00-12:00م 1:00-12:00م547755612محمد سعيد صباحالحديث2

547757433محمد عبده بدر الدينجغرافية البحار و المحيطات
:10-9:00ص10:30-9:00ص:10-9:00ص10:30-9:00ص547755785ياسر بوشريعهجغرافيه العمران
 9:30-7:00م 9:30-7:00م 9:30-7:00م547755723امير القرشيطرق تدريس خاصة
10:30-10:309:00-5477557549:00يس ابراھيم بشيرالنثر العربي الحديث

547755730فايز عيسى المحاسنةاللسانيات

547755637 سليمان القرعاوي


