
1434 - 1433طالب وطالبات الفصل الدراسي الثاني 
اسم المقررم دراسيت دقيقت عامالفترةاليوم
التحرير العريب1الكلآداب+تربيةاألوىلاألول
قضايا ثقافية معاصرة4+5الكلآداب+تربيةالثالثاء

التقومي والتشخيص يف الرتبية اخلاصة6الكلتربية
(2)مبادئ الرياضيات 2+(5+4)د+كإدارة
جغرافيا اقتصادية3ترخ+ جغر آداب
خدمة الفرد واجلماعة3مجعآداب
تاريخ التشريع3سلمآداب
فقه اللغة3عربآداب
مناهج البحث التارخيي7ترخآداب
االحصاء اإلجتماعي7مجعآداب
التحرير اإلداري7سلمآداب
(2)نصوص أدبية 7عربآداب

مبادئ الرتبية2الكلتربيةالثانيةاألول
اسرتاتيجيات تعليم ذوي إعاقة مسعية7مسعتربيةالثالثاء

صعوبات التعلم األكادميي7صعبتربية
إعاقة التوحد7عقلتربية
(2)تقنية املعلومات 3+1د+كإدارة
السلوك التنظيمي5+2د+كإدارة
اإلدارة االسرتاتيجية5دإدارة
تعاقد وتفاوض7دإدارة
(كتابة)اللغة االجنليزية 2الكلآداب
حاضر العامل اإلسالمي4الكلآداب
نظرية املعرفة6الكلآداب
تاريخ العرب املعاصر8ترخآداب



1434 - 1433طالب وطالبات الفصل الدراسي الثاني 
اسم المقررم دراسيت دقيقت عامالفترةاليوم
إدارة املوارد البشرية5+4+4ت+د+كد+إدارة+تربيةاألوىلالثاين

تطبيقات احلاسب يف التعليم3الكلتربيةاألربعاء
أخالقيات األعمال6دإدارة
القراءة واحملادثة2الكلآداب

تقنيات التعليم2الكلتربيةالثانيةالثاين
التقومي الرتبوي4الكلتربيةاألربعاء

مبادئ القانون1+(4+2)د+كإدارة
األدب يف صدر اإلسالم3عربآداب
وثائق ونصوص تارخيية عربية8ترخآداب
اجلغرافيا الطبيعية لألراضي اجلافة8جغرآداب
علم اجتماع التنظيم والتخطيط8مجعآداب
القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة8سلمآداب
مدخل إىل علم املصطلح8عربآداب
(لغة إجنليزية)حتليل اخلطاب 8جنلآداب
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اسم المقررم دراسيت دقيقت عامالفترةاليوم
األخالق اإلسالمية وآداب املهنة3+4+3دب+د+تالكلاألوىلالثالث
إعاقات النمو الشامل5الكلتربيةاخلميس

ترية وتعليم ضعاف السمع7مسعتربية
اسرتاتيجيات تعليم ذوي صعوبة التعلم7صعبتربية
الرتية الفنية لذوي االحتياجات7عقلتربية
موضوعات خاصة يف اإلدارة7دإدارة
اللغة اإلجنليزية العامة1الكلآداب
احلضارة اإلسالمية5الكلآداب
تاريخ النظم االسالمية7ترخآداب
جغرافيا السكان7جغرآداب
تصميم وتنفيذ البحوث االجتماعية7مجعآداب
(3)التفسري 7سلمآداب
التفكري النحوي عند العرب7عربآداب
علم اللغة النفسي7جنلآداب

فقه السرية(5+3)+2الكلالكلالثانيةالثالث
اسرتاتيجيات التدريس4الكلتربيةاخلميس

طرق تدريس خاصة6الكلتربية
النظم املتكاملة للمؤسسات6كإدارة
قواعد البيانات4الكلآداب
تاريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصر6الكلآداب
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اسم المقررم دراسيت دقيقت عامالفترةاليوم
علم النفس الرتبوي3الكلتربيةاألوىلالرابع

اإلعاقات املتعددة5الكلتربيةالسبت
علم النفس الفسيولوجي7الكلتربية
(2)مبادئ احملاسبة 2+4د+كإدارة
األساليب الكمية يف اإلدارة4+2د+كإدارة
مبادئ اإلدارة العامة6+5د+كإدارة
تاريخ الشرق األدىن القدمي3ترخآداب
مبادئ اجلغرافيا البشرية3جغرآداب
علم اجتماع السكان3مجعآداب
(1)علوم احلديث 3سلمآداب
[تصريف االفعال] (1)الصرف 3عربآداب
قراءات ومطالعات3جنلآداب
تاريخ املغرب اإلسالمي5ترخآداب
جغرافية األخطار الطبيعية5جغرآداب
علم االجتماع السياحي5مجعآداب
(1)احلديث 5سلمآداب
الشعر العباسي5عربآداب
الفكر والثقافة اإلجنليزية5جنلآداب
تاريخ العرب احلديث7ترخآداب
موضوعات جغرافية معاصرة7جغرآداب
االرشاد والتوجيه االجتماعي7مجعآداب
(3)احلديث 7سلمآداب
املعجمية7عربآداب
علم اللغة االجتماعي7جنلآداب

مهارات البحث الرتبوي2الكلتربيةالثانيةالرابع
مهارات التواصل لذوي االحتياجات اخلاصة4الكلتربيةالسبت

التخاطب واضطرابات النطق والكالم6الكلتربية
(إدارة)مهارات االتصال 3+1د+كإدارة
إدارة األعمال الدولية5+4د+كإدارة
مبادئ اإلحصاء2الكلآداب
علم التاريخ عند املسلمني4ترخآداب
مدخل إىل طرق البحث اجلغرايف4جغرآداب
مدخل إىل األنثروبولوجيا4مجعآداب
(2)أصول الفقه 4سلمآداب
(1)التطبيقات النحوية والصرفية 4عربآداب
عصر النهضة: األدب اإلجنليزي 4جنلآداب
تاريخ اخلليج العريب يف العصر اإلسالمي6ترخآداب
(1)نصوص جغرافية باللغة اإلجنليزية 6جغرآداب
علم اجتماع البيئة6مجعآداب
(3)العقيدة 6سلمآداب
الشعر العريب احلديث6عربآداب
ترمجة األمناط النصية6جنلآداب
تاريخ األمريكتني احلديث واملعاصر8ترخآداب
اجلغرافيا البيئية8جغرآداب
النظريات االجتماعية8مجعآداب
فقه القضاء والسياسة الشرعية8سلمآداب
مناهج حتليل النص السردي8عربآداب
اللغة اإلجنليزية واحلاسب8جنلآداب



1434 - 1433طالب وطالبات الفصل الدراسي الثاني 
اسم المقررم دراسيت دقيقت عامالفترةاليوم
مدخل اىل تربية املوهوبني3الكلتربيةاألوىلاخلامس
(1)النحو التطبيقي 1الكلآداباألحد

تاريخ األيوبيني واملماليك5ترخآداب
جغرافية النقل والتجارة5جغرآداب
مناهج البحث االجتماعي5مجعآداب
(3)أصول الفقه 5سلمآداب
(لغة عربية)أدب األطفال 5عربآداب
الصوتيات والنظام الصويت5جنلآداب
حركة االستشراق7ترخآداب
تطيقات نظم املعلومات يف اجلغرافيا الطيعية7جغرآداب
التغري االجتماعي7مجعآداب
القضايا املعاصرة وفقه النوازل7سلمآداب
مناهج حتليل النص الشعري7عربآداب
النقد األديب7جنلآداب

إدارة تربوية2الكلتربيةالثانيةاخلامس
(1)مبادئ احملاسبة 1كإدارةاألحد

(2)علوم احلديث 4سلمآداب
األدب األموي4عربآداب
تاريخ الشرق األقصى احلديث6ترخآداب
جغرافيا اخلدمات6جغرآداب
علم االجتماع السياسي6مجعآداب
(2)احلديث 6سلمآداب
اللسانيات6عربآداب
علم املعاين و الرباغماتيك6جنلآداب
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اسم المقررم دراسيت دقيقت عامالفترةاليوم

النمو اللغوي للمعاقني مسعيا5مسعتربيةاألوىلالسادس
صعوبات التعلم يف ضوء النظريات5صعبتربيةاألثنني

مهارات السلوك التكيفي5عقلتربية
نظم املعلومات اإلدارية3+1د+كإدارة
إدارة العمليات5+3د+كإدارة
إدارة االعمال الصغرية5دإدارة
حبوث األعمال7د+كإدارة
مدخل إىل علم التاريخ3ترخآداب
مبادئ اجلغرافيا الطبيعية3جغرآداب
علم االجتماع الطيب3مجعآداب
(1)علوم القران 3سلمآداب
األدب اجلاهلي3عربآداب
استماع و استيعاب3جنلآداب

مدخل إىل اإلعاقة السمعية4الكلتربيةالثانيةالسادس
إعداد برامج تربوية لذوي اإلعاقة السمعية6مسعتربيةاألثنني

دراسة حالة يف جمال صعوبات التعلم6صعبتربية
مبادئ االقتصاد الكلي2+(2+4)د+كإدارة
مبادئ علم االجتماع2الكلآداب
تاريخ اخللفاء الراشدين4ترخآداب
اجليومورفولوجيا4جغرآداب
سياسات الرعاية االجتماعية4مجعآداب
(2)علوم القرآن 4سلمآداب
(2)حنو 4عربآداب
استماع وحتدث4جنلآداب
تاريخ الدويالت اإلسالمية املستقلة يف الشرق8ترخآداب
اجلغرافيا التارخيية8جغرآداب
حقوق اإلنسان8مجعآداب
مناهج الفكر احلديث8سلمآداب
(لغة عربية)حتليل اخلطاب 8عربآداب
ترمجة تتابعية8جنلآداب



1434 - 1433طالب وطالبات الفصل الدراسي الثاني 
اسم المقررم دراسيت دقيقت عامالفترةاليوم
التوجيه واإلرشاد2الكلتربيةاألوىلالسابع
تصميم وتطوير الدروس7الكلتربيةالثالثاء

مدخل اىل تقنية املعلومات1الكلآداب
تاريخ احلروب الصليبية5ترخآداب
جغرافية الصناعة والطاقة5جغرآداب
تقومي املشروعات االجتماعية5مجعآداب
ختريج األحاديث5سلمآداب
النثر العباسي5عربآداب
مقال5جنلآداب
(2)تاريخ الدولة العباسية 7ترخآداب
اجلغرافيا االجتماعية7جغرآداب
علم االجتماع الصناعي واملهين7مجعآداب
األديان والفرق7سلمآداب
النثر العريب احلديث7عربآداب
الرتمجة اإلبداعية7جنلآداب

اللغة اإلجنليزية1+2الكلإدارة+تربيةالثانيةالسابع
مقدمة يف تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة3الكلتربيةالثالثاء

التوجيه واإلرشاد النفسي واألسري لذوي االحتياجات اخلاصة5الكلتربية
مهارات البحث والتفكري4+2د+ ك إدارة
إدارة املعرفة6+4د+ ك إدارة
(1)التالوة والتجويد 2الكلآداب
املدينة اإلسالمية6ترخآداب
جغرافية العمران6جغرآداب
بناء وتنمية القدرات6مجعآداب
دراسة األسانيد6سلمآداب
األدب األندلسي6عربآداب
لغويات تطبيقية6جنلآداب
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اسم المقررم دراسيت دقيقت عامالفترةاليوم
أساسيات احملاسبة اإلدارية والتكاليف3+4د+كإدارةاألوىلالثامن
تاريخ اجلزيرة العربية القدمي3ترخآداباألربعاء

اجلغرافية املناخية3جغرآداب
تاريخ الفكر االجتماعي3مجعآداب
(1)أصول الفقه 3سلمآداب
(1)حنو 3عربآداب
الرتكيب اللغوي3جنلآداب

علم النفس النمو2الكلتربيةالثانيةالثامن
مدخل إىل صعوبات التعلم4الكلتربيةاألربعاء

دراسة حالة يف جمال اإلعاقة السمعية6مسعتربية
إعداد برامج تربوية لذوي اإلعاقة العقلية6عقلتربية
(1)مبادئ الرياضيات 1كإدارة
إدارة املشاريع6دإدارة
حضارات الشرق األدىن القدمي4ترخآداب
تصميم وقراءة اخلريطة4جغرآداب
(1)التدريب امليداين 4مجعآداب
(2)فقه العبادات 4سلمآداب
مناهج البحث4عربآداب
(2)إنشاء وتعبري 4جنلآداب
تاريخ أوروبا املعاصر8ترخآداب
جغرافيا الزراعة8جغرآداب
القيادة وتنمية اجملتمعات احمللية8مجعآداب
االستشراق والدراسات اإلسالمية8سلمآداب
األدب يف السعودية8عربآداب
(لغة إجنليزية)أدب األطفال 8جنلآداب
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اسم المقررم دراسيت دقيقت عامالفترةاليوم
مدخل اىل اإلعاقة العقلية3الكلتربيةاألوىلالتاسع
(2)طرق التواصل الشفوي واليدوي والكلي 7مسعتربيةاخلميس

املوهوبون ذوو صعوبات التعلم7صعبتربية
اسرتاتيجيات تعليم ذوي إعاقة عقلية7عقلتربية
(2)إدارة مالية 4+3د+كإدارة
(آداب)مبادئ اإلدارة 1الكلآداب
جغرافيا العامل3جغرآداب
علم اجتماع األسرة والطفولة3مجعآداب
(3)النحو التطبيقي 3سلمآداب
تاريخ األندلس اإلسالمي5ترخآداب
جغرافية املياه5جغرآداب
اجملتمع العريب السعودي5مجعآداب
(2)العقيدة 5سلمآداب
(1)نصوص أدبية 5عربآداب
نظرية الرتمجة5جنلآداب
تاريخ الدولة العثمانية7ترخآداب
(2)نصوص جغرافية باللغة اإلجنليزية 7جغرآداب
التنمية االجتماعية واالقتصادية7مجعآداب
أصول البحث العلمي7سلمآداب
حبث يف اللغة7عربآداب
طرق البحث وتصميم األحباث7جنلآداب

التذوق األديب2الكلآداب+تربيةالثانيةالتاسع
مدخل إىل اإلعاقة البصرية4الكلتربيةاخلميس

(تربية)مهارات االتصال 6الكلتربية
(1)تقنية املعلومات 2كإدارة
إدارة األعمال اإللكرتونية5+3د+كإدارة
احملاسبة اإلدارية7د+كإدارة
تاريخ الدولة السعودية يف الدورين األول والثاين6ترخآداب
نظم معلومات جغرافية متقدمة6جغرآداب
العمل التطوعي6مجعآداب
(2)فقه املعامالت 6سلمآداب
التفكري البالغي عند العرب6عربآداب
الرواية احلديثة6جنلآداب
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اسم المقررم دراسيت دقيقت عامالفترةاليوم
مهارات التعليم والتفكري3+1الكلآداب+تربيةاألوىلالعاشر
اللغة العربية ملعلم الرتبية اخلاصة6الكلتربيةالسبت

إدارة التسويق4+4د+كإدارة
تاريخ أوروبا يف العصور الوسطى3ترخآداب
األساليب الكمية يف اجلغرافيا3جغرآداب
(1)فقه العبادات 3سلمآداب
[املعاين] (1)البالغة 3عربآداب
(1)إنشاء وتعبري 3جنلآداب
تاريخ أوروبا احلديث5ترخآداب
مقدمة يف نظم املعلومات اجلغرافية5جغرآداب
علم االجتماع احلضري5مجعآداب
(1)فقه املعامالت 5سلمآداب
(3)حنو 5عربآداب
17األدب اإلجنليزي ق 5جنلآداب
تاريخ التعليم يف الدولة االسالمية7ترخآداب
أصول البحث اجلغرايف7جغرآداب
اخلدمة اإلجتماعية ورعاية الشباب7مجعآداب
فقه اجلنايات واحلدود7سلمآداب
البالغة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية7عربآداب
املسرحية احلديثة7جنلآداب

بناء وتطوير املناهج2الكلتربيةالثانيةالعاشر
اسرتاتيجيات التدخل املبكر والدمج5الكلتربيةالسبت

الرياضيات ملعلم الرتبية اخلاصة7الكلتربية
(1)إدارة مالية 3+(2+1)د+كإدارة
مبادئ التوريد6+4د+كإدارة
(2)النحو التطبيقي 2الكلآداب
تاريخ اليونان و الرومان4ترخآداب
جغرافية اململكة العربية السعودية4جغرآداب
االحنراف االجتماعي واجلرمية4مجعآداب
مناهج املفسرين4سلمآداب
الصوتيات4عربآداب
النثر اإلجنليزي4جنلآداب
(1)تاريخ الدولة العباسية 6ترخآداب
جغرافية البحار وااحمليطات6جغرآداب
علم اجتماع اإلعالم6مجعآداب
(2)التفسري 6سلمآداب
(4)حنو 6عربآداب
النحو والصرف6جنلآداب



1434 - 1433طالب وطالبات الفصل الدراسي الثاني 
اسم المقررم دراسيت دقيقت عامالفترةاليوم

العقيدة اإلسالمية واملذاهب املعاصرة2+1الكلالكلاألوىلاحلادي 
االنرتنت واالتصاالت3الكلآداباألحد
مقدمة يف الرتبية اخلاصة1الكلتربيةالثانيةاحلادي
(إدارة)مبادئ اإلدارة 1كإدارةعشر
إدارة اجلودة6دإدارةاألحد

برامج احلاسب املكتبية2الكلآداب
تاريخ الشعوب اإلسالمية احلديث يف أفريقيا8ترخآداب
اجلغرافيا السياسية8جغرآداب
رعاية الفئات اخلاصة8مجعآداب
علم املنطق8سلمآداب
قضايا يف النحو واللغة8عربآداب
مدخل إىل األدب األمريكي8جنلآداب



1434 - 1433طالب وطالبات الفصل الدراسي الثاني 
اسم المقررم دراسيت دقيقت عامالفترةاليوم
مبادئ علم النفس1الكلتربيةاألوىلالثاين
الصحة النفسية لذوي االحتياجات اخلاصة3الكلتربيةعشر
التعلم االلكرتوين والتعليم عن بعد5الكلتربيةاألثنني

اإلحصاء يف اإلدارة3كإدارة
النقود والبنوك5+1د+كإدارة
نظرية املنظمات7+5د+كإدارة
أسس اخلدمة األجتماعية3مجعآداب
تاريخ اخلليج العريب القدمي5ترخآداب
اجلغرافية احليوية والرتبة5جغرآداب
استخدامات احلاسب يف البحوث االجتماعية5مجعآداب
(1)التفسري 5سلمآداب
مدخل إىل اللسانيات5عربآداب
مهارات التحدث5جنلآداب
تاريخ اململكة العربية السعودية7ترخآداب
املشكالت االجتماعية7مجعآداب
اإلعجاز يف الكتاب والسنة7سلمآداب
قراءة يف كتب النحو واللغة7عربآداب

االضطرابات السلوكية وتعديل السلوك4الكلتربيةالثانيةالثاين
منهج األنشطة لذوي االحتياجات7الكلتربيةعشر
القانون التجاري6+3د+كإدارةاألثنني

التحليل اإلحصائي4+4د+كإدارة
(قراءة)اللغة االجنليزية 2الكلآداب
تاريخ الدولة البيزنطية4ترخآداب
خرائط التوزيعات اجلغرافية4جغرآداب
إدارة املؤسسات االجتماعية4مجعآداب
مناهج احملدثني4سلمآداب
[البيان والبديع] (2)البالغة 4عربآداب
القواعد واملنظومة النحوية4جنلآداب
تاريخ العالقات واملنظمات الدولية6ترخآداب
(2)التدريب امليداين 6مجعآداب
(2)فقه املواريث 6سلمآداب
النقد العريب احلديث6عربآداب
الشعر االجنليزي6جنلآداب



1434 - 1433طالب وطالبات الفصل الدراسي الثاني 
اسم المقررم دراسيت دقيقت عامالفترةاليوم
الصحة واللياقة2+1الكلالكلاألوىلالثالث
الرتبية اخلاصة يف اململكة3الكلتربيةعشر

إعداد برامج تربوية لذوي صعوبات التعلم6صعبتربيةالثالثاء
دراسة حالة يف جمال اإلعاقة العقلية6عقلتربية
تاريخ السرية النبوية3ترخآداب
مبادئ املساحة واخلرائط3جغرآداب
(2)التالوة والتجويد 3سلمآداب
العروض والقافية3عربآداب
(1)فقه املواريث 5سلمآداب
[تصريف األمساء] (2)الصرف5عربآداب
ظهور الرواية5جنلآداب
النظام االجتماعي يف اإلسالم7الكلآداب

مبادئ اإلحصاء الرتبوي1الكلتربيةالثانيةالثالث
(1)طرق التواصل الشفوي واليدوي والكلي 5مسعتربيةعشر

صعوبات التعلم النمائية5صعبتربيةالثالثاء
التخلف العقلي يف ضوء النظريات5عقلتربية
مبادئ االقتصاد اجلزئي1+2د+كإدارة
إدارة التغيري5دإدارة
تاريخ الدولة األموية4ترخآداب
صور جوية واستشعار عن بعد4جغرآداب
العالقات العامة4مجعآداب
(1)العقيدة 4سلمآداب
النقد العريب القدمي4عربآداب
مدخل إىل اللغويات4جنلآداب
فقه األسرة6سلمآداب
(2)التطبيقات النحوية والصرفية 6عربآداب
تاريخ الشعوب اإلسالمية احلديث يف آسيا8ترخآداب
تطبيقات نظم املعلومات يف اجلغرافيا البشرية8جغرآداب
الثقافة والعوملة8مجعآداب
املذاهب األدبية8عربآداب


