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 الوقت

 اليوم

05:00 PM 
 الى

05:30 PM 

05:45 PM 

 الى

06:15 PM 
 

06:30 PM 

 الى

07:00 PM 

07:15 PM 

 الى

07:45 PM 
 

08:00 PM 

 الى

08:30 PM 

08:45 PM 

 الى

09:15 PM 

 السبت

15/6/3102 

06/8/0121 

مدخل الى تقنية 
 المعلومات

 مروان الحاجد.

---------- 
جميع -آداب الباتط

 التخصصات

مدخل الى تقنية 
 المعلومات

 مروان الحاجد.

---------- 
جميع -آداب البط

 التخصصات

 

 
 السيرةفقه 

عبدالرحمن د.
 الشهري

---------- 
جميع -آداب الباتط

 + التخصصات
 إدارة األعمال

 + التربية

 
 فقه السيرة

عبدالرحمن د.
 الشهري

---------- 
جميع -آداب البط

 + التخصصات
 إدارة األعمال

 + التربية

 

 مبادئ اإلحصاء

 عبدهللا النجار.د

---------- 
جميع -آداب الباتط

 التخصصات

 

 اإلحصاء مبادئ

 عبدهللا النجار.د

---------- 
جميع -آداب البط

 التخصصات

 

 2النحو 

 د. جزاء المصاروة

---------- 
-طالبات آداب

 تخصص لغة عربية

 2النحو 

 د. جزاء المصاروة

---------- 
تخصص -طالب آداب

 لغة عربية

 

 األدب األندلسي

 سعود محمودد.

 الحليبي

---------- 
تخصص -طالبات آداب

 عربية لغة

 األدب األندلسي

 سعود محمودد.

 الحليبي

---------- 
تخصص -طالب آداب

 لغة عربية

 

مناهج تحليل النص 
 السردي

 د.حمادي المسعودي

---------- 
تخصص -طالبات آداب

 لغة عربية

مناهج تحليل النص 
 السردي

 د.حمادي المسعودي

---------- 
تخصص -طالب آداب

 لغة عربية

 لغويات تطبيقية

  هللا الملحم عبدد.

---------- 
-طالبات آداب

 تخصص لغة إنجليزية

 لغويات تطبيقية

 هللا الملحم عبدد.

 ---------- 
تخصص -طالب آداب

 لغة إنجليزية

 

 الترجمة اإلبداعية

 حمد حليمهأد.

 ---------- 
تخصص -طالبات آداب

 لغة إنجليزية

  الترجمة اإلبداعية
 حمد حليمهأد.

---------- 
تخصص -آداب طالب

 لغة إنجليزية

 

 ترجمة تتابعية

 حمد حليمهأد.

---------- 
تخصص -طالب آداب

 لغة إنجليزية

 ترجمة تتابعية

 حمد حليمهأد.

---------- 
تخصص -طالبات آداب

 لغة إنجليزية
فقه القضايا 

 والسياسة الشرعية

 د.صالح الحصين

---------- 
-طالبات آداب

تخصص دراسات 
 إسالمية

القضايا فقه 
 والسياسة الشرعية

 د.صالح الحصين

---------- 
تخصص -طالب آداب

 دراسات إسالمية

 

مدخل الى األدب 
 األمريكي

 د.بسام أبو زيد

 ---------- 
تخصص -طالب آداب

 لغة إنجليزية

مدخل الى األدب 
 األمريكي 

 د.بسام أبو زيد

---------- 
تخصص -طالبات آداب

 لغة إنجليزية

 

الميداني التدريب 

(1) 

 د.صابر عبد الباقي

---------- 
تخصص -طالبات آداب

 إجتماع

التدريب الميداني 

(1) 

 د.صابر عبد الباقي

---------- 
تخصص -طالب آداب

 إجتماع

بناء وتطوير 
 المناهج

 العرفج ماهرد.

---------- 
 طالبات تربية

بناء وتطوير 
 المناهج

 العرفج ماهرد.

---------- 
 طالب تربية

 

 التربية مبادئ

 د.حسام حمدي

---------- 
 طالبات تربية

 التربية مبادئ

 د.حسام حمدي

---------- 
 طالب تربية

 

 تقنيات التعليم

 اإلله العرفج د.عبد

---------- 
 طالبات تربية

 تقنيات التعليم

 اإلله العرفج د.عبد

---------- 
 طالب تربية

مبادئ اإلحصاء 
 التربوي

 سعيد سيف الديند.

---------- 
 طالبات تربية

مبادئ اإلحصاء 
 التربوي

 سعيد سيف الديند.

---------- 
 طالب تربية

 

الرياضيات لمعلم 
 التربية الخاصة

 المطربخالد د.

---------- 
 طالبات تربية

الرياضيات لمعلم 
 التربية الخاصة

 المطربخالد د.

---------- 
 طالب تربية

 

 مهارات اإلتصال

 المطربخالد د.

---------- 
 طالبات تربية

 مهارات اإلتصال

 المطربخالد د.

---------- 
 طالب تربية

طرق التواصل 
الشفوي و اليدوي 

 (3و الكلي )

 ادل الهجين.عد

---------- 
 طالبات تربية

طرق التواصل 
الشفوي و اليدوي 

 (3و الكلي )

 ادل الهجين.عد

---------- 
 طالب تربية

 

 
التخاطب و 

النطق و إضطرابات 
 الكالم

 سميحان الرشيدد.

 ---------- 
 طالبات تربية

 
التخاطب و 

إضطرابات النطق و 
 الكالم 

 سميحان الرشيدد.

---------- 
 طالب تربية

 

التوجيه و اإلرشاد 
النفسي و األسري 
لذوي اإلحتياجات 

 الخاصة

سميحان الرشيدد.  

---------- 
 طالبات تربية

التوجيه و اإلرشاد 
األسري النفسي و 

لذوي اإلحتياجات 
 الخاصة

سميحان الرشيدد.  

---------- 
 طالب تربية

 



 

 الوقت

 اليوم

05:00 PM 
 الى

05:30 PM 

05:45 PM 

 الى

06:15 PM 
 

06:30 PM 

 الى

07:00 PM 

07:15 PM 

 الى

07:45 PM 
 

08:00 PM 

 الى

08:30 PM 

08:45 PM 

 الى

09:15 PM 

 األحد

16/6/3102 

07/8/0121 

 البياناتقواعد 

صلح مد.

 العضايلة

---------- 
جميع -طالبات آداب

 التخصصات

 قواعد البيانات

صلح مد.

 العضايلة

---------- 
جميع -طالب آداب

 التخصصات

 

برامج الحاسب 
 المكتبية

 صلح العضايلةمد.

---------- 
جميع -طالبات آداب

 التخصصات

برامج الحاسب 
 المكتبية

 صلح العضايلةمد.

---------- 
جميع -الب آدابط

 التخصصات

 

اللغة اإلنجليزية 
 )كتابة(

 د.وليد عثمان

---------- 
جميع -طالبات آداب

 التخصصات

 اللغة اإلنجليزية )كتابة(

 د.وليد عثمان

---------- 
جميع -طالب آداب

 التخصصات

 
األخالق 

اإلسالمية و آداب 
 المهنة

د.عبدهللا 

 الديرشوي

---------- 
جميع -طالبات آداب

 التخصصات
 +إدارة األعمال

 + التربية

 
األخالق 

اإلسالمية و آداب 
 المهنة

د.عبدهللا 

 الديرشوي

---------- 
جميع -طالب آداب

 التخصصات
 إدارة األعمال+ 

 + التربية 

 

قضايا ثقافية 
 معاصرة

 بدران الحسن د.

---------- 
جميع -آداب الباتط

 التخصصات
+ 

 إدارة األعمال
 + التربية

ثقافية قضايا 
 معاصرة

 بدران الحسن د.

---------- 
جميع -آداب البط

 التخصصات
+ 

 إدارة األعمال
 + التربية

 

 نظرية المعرفة

 بدران الحسن د.

---------- 
جميع -آداب الباتط

 التخصصات

 نظرية المعرفة

 بدران الحسن د.

---------- 
جميع -آداب البط

 التخصصات

 
تحليل الخطاب 
 )لغة إنجليزية(

د.محمود 

  السلمان

---------- 
-طالبات آداب

تخصص لغة 
 إنجليزية

تحليل الخطاب 
 )لغة إنجليزية(

د.محمود 

   السلمان

---------- 
-طالب آداب

تخصص لغة 
 إنجليزية

 

 أدب األطفال
 )لغة إنجليزية(

د.عبد الجواد 

 النادي

---------- 
تخصص -طالبات آداب

 لغة إنجليزية

 أدب األطفال
 إنجليزية()لغة 

د.عبد الجواد 

 النادي

---------- 
تخصص -طالب آداب

 لغة إنجليزية

 

اللغة و تقنية 
 المعلومات

 د.عبد هللا الفريدان

---------- 
تخصص -طالبات آداب

 لغة إنجليزية

 اللغة و تقنية المعلومات

 د.عبد هللا الفريدان

---------- 
تخصص لغة -طالب آداب

 إنجليزية

 اإلنجليزي الشعر

 ابراهيمد.

 الشناوي

---------- 
-طالبات آداب

تخصص لغة 
 إنجليزية

 اإلنجليزي الشعر

 ابراهيمد.

 الشناوي

---------- 
-طالب آداب

تخصص لغة 
 إنجليزية

 

 مشروع التخرج

 د.محمد الهالل

---------- 
تخصص -طالب آداب

 لغة إنجليزية

 مشروع التخرج

 د.محمد الهالل

---------- 
تخصص -آداب طالبات

 لغة إنجليزية

 

 األدب في السعودية

 د.عادل الهادي

---------- 
تخصص -طالبات آداب

 لغة عربية

 األدب في السعودية

 د.عادل الهادي

---------- 
تخصص لغة -طالب آداب

 عربية

صعوبات التعلم 
 النمائية

د.مجدي 

 الشحات

---------- 
 طالبات تربية

صعوبات التعلم 
 النمائية

د.مجدي 

 الشحات

---------- 
 طالب تربية

 

 علم النفس التربوي
 د.عبد الحميد النعيم

 ---------- 
 طالبات تربية

 علم النفس التربوي
 د.عبد الحميد النعيم

---------- 
 طالب تربية

 

 مشروع التخرج

 د.حسن أبو زيد

---------- 
تخصص -طالب آداب

 إجتماع

 مشروع التخرج

 د.حسن أبو زيد

---------- 
تخصص -طالبات آداب

 إجتماع

 
تصميم و تطوير 

 الدروس

 زكي بوديد.
 ---------- 

 طالبات تربية

 
تصميم و تطوير 

 الدروس

 زكي بوديد.
 ---------- 

 طالب تربية

      

 


