
اسم المقررالمستوىتخصصكليةالفترةاليوم
طالباتطالب

3928339395النحو التطبيقي (2)2عامآداب
3930939429البالغة 1(المعاني)3لغة عربيةآداب
3929839417فقة العبادات (1)3دراسات إسالميةآداب
4122341224مدخل االنثروبولوجيا4علم اجتماعآداب
4127841279مدخل إلى طرق البحث الجغرافي4الجغرافياآداب

3934439461جغرافية العالم3الجغرافياآداب
3933239453أسس الخدمة األجتماعية3علم اجتماعآداب
4129341294األدب اإلنجليزي عصر النهضة4لغة انجليزيةآداب

4126641267علم التاريخ عند المسلمين4تاريخآداب

4123541236أصول الفقه 42دراسات إسالميةآداب

4124941250التطبيقات النحوية والصرفية4لغة عربيةآداب

طالباتطالباسم المقررالمستوىتخصصكليةالفترة

3521135221التالوة والتجويد2عامآداب
3930139423الصرف 1(تصريف االفعال)3لغة عربيةآداب

علوم الحديث (1)3دراسات إسالميةآداب
3929239413

3932639439علم اجتماع السكان3علم اجتماعآداب

3936039464مبادئ الجغرافيا البشرية3الجغرافياآداب

3933639456تاريخ الشرق األدنى القديم3تاريخآداب
3931739433قراءات ومطالعات3لغة انجليزيةآداب

االول - 
الخميس 
الموافق 

23/6/1432

الثاني -
السبت 
الموافق 

25/6/1432
 هـ

CRN (الرقم المرجعي)

األولى          
6-4 مساء

الثانية         
 -6.30
8.30 مساء

األولى          
6-4 مساء



3526335270العقيدة اإلسالمية والمذاهب1عامآداب

4196241964برامج الحاسب المكتبية4عامآداب
طالباتطالباسم المقررالمستوىتخصصكليةالفترة

3525835265اللغة اإلنجليزية العامة1عامآداب
4125541256تاريخ الخلفاء الراشدين4تاريخآداب
4128341284استماع وتحدث4لغة انجليزيةآداب
4126841269الجيومافولوجيا4الجغرافياآداب

الفترة

3525935266فقة السيرة1عامآداب
3929339400االنترنت واالتصاالت3عامآداب
4123941240نحو42لغة عربيةآداب
4122541226علوم وقرآن 42دراسات إسالميةآداب
4121341214سياسات الرعاية اإلجتماعية4علم اجتماعآداب

طالباتطالباسم المقررالمستوىتخصصكليةالفترة

3521235222القراءة والمحادثة2عامآداب

3930339425فقة اللغة3لغة عربيةآداب

3929439408تاريخ التشريع3دراسات إسالميةآداب

3932939444خدمة الفرد والجماعة3علم اجتماعآداب

3933739457جغرافيا اقتصادية3الجغرافياآداب

3931939434إنشاء وتعبير (1)3لغة انجليزيةآداب

4125141252مناهج البحث4لغة عربيةآداب

4123741238فقه العبادات 42دراسات إسالميةآداب

الرابع- األثنين 
الموافق 

27/6/1432
 هـ

الثالث- األحد 
الموافق 

26/6/1432
الثانية          هـ

 -6.30
8.30 مساء

األولى          
6-4 مساء

الثانية         
 -6.30
8.30 مساء

الثانية         
 -6.30
8.30 مساء

األولى          
6-4 مساء



طالباتطالباسم المقررالمستوىتخصصكليةالفترة
3925639394النحو التطبيقي (1)1عامآداب
4125741258تاريخ اليونان والرومان4تاريخآداب
4128541286النثر اإلنجليزي4لغة انجليزيةآداب
4127041271جغرافيا المملكة العربية السعودية4الجغرافياآداب
4124141242الصوتيات4لغة عربيةآداب

4122741228مناهج المفسرين4دراسات إسالميةآداب

4121541216االنحراف االجتماعي والجريمة4علم اجتماعآداب

3930539426نحو31لغة عربيةآداب
3929539399علوم القران(1)3دراسات إسالميةآداب
3933039446علم االجتماع الطبي3علم اجتماعآداب
3936139465مبادئ الجغرافيا الطبيعية3الجغرافياآداب
3933839459مدخل الى علم التاريخ3تاريخآداب
3932139436استماع و أستيعاب3لغة انجليزيةآداب

طالباتطالباسم المقررالمستوىتخصصكليةالفترة
األولى من 4- 
6 مساء

3521835228اللغة االنجليزية كتابة2عامآداب

3523735250التذوق االدبي2عامآداب

4126141280حضارات الشرق األدنى القديم4تاريخآداب
4128741288إنشاء وتعبير 42لغة انجليزيةآداب
4127241273تصميم وقراءة الخريطة4الجغرافياآداب

4124341244األدب األموي4لغة عربيةآداب

4122941230علوم الحديث 42دراسات إسالميةآداب

الخامس - 
الثالثاء 
الموافق 

28/6/1432
 هـ

السادس-  
األربعاء 
الموافق 

29/6/1432
 هـ

األولى          
6-4 مساء

الثانية         
 -6.30
8.30 مساء

الثانية         
 -6.30
8.30 مساء



طالباتطالباسم المقررالمستوىتخصصكليةالفترة

3930839428األدب الجاهلي3لغة عربيةآداب

3929639415أصول الفقة (1)3دراسات إسالميةآداب
3933139448تاريخ الفكر االجتماعي3علم اجتماعآداب

3525735264مبادىء علم االجتماع1عامآداب

3936339466الجغرافية المناخية3الجغرافياآداب

3934139460تاريخ الجزيرة العربية القديم3تاريخآداب

3932339437التركيب اللغوي3لغة انجليزيةآداب

4125341254األدب في صدر اإلسالم4لغة عربيةآداب

طالباتطالباسم المقررالمستوىتخصصكليةالفترة

3523035243التحرير العربي1عامآداب

4126241263تاريخ الدولة البيزنطية4تاريخآداب

4128941290القواعد والمنظومة النحوية4لغة انجليزيةآداب

4127441275خرائط التوزيعات الجغرافية4الجغرافياآداب

4124541246البالغة 2 (البيان والبديع)4لغة عربيةآداب

4123141232مناهج المحدثين4دراسات إسالميةآداب

4121941220إدارة المؤسسات اإلجتماعية4علم اجتماعآداب

السابع -
الخميس 

الموافق30/6/
1432  هـ

الثامن - 
السبت 

الموافق2/7/1
432  هـ

األولى          
6-4 مساء

الثانية         
 -6.30
8.30 مساء

األولى          
6-4 مساء



الثانية من 
6.30 حتى 

8.30
4281342814مبادىء اإلدارة2عامآداب

طالباتطالباسم المقررالمستوىتخصصكليةالفترة

3521535225مهارات التعليم والتفكير2عامآداب

3931039430العروض والقافية3لغة عربيةآداب

3929939419التالوة والتجويد (2)3دراسات إسالميةآداب

3521335223الصحة واللياقة1عامآداب

3933439455علم اجتماع األسرة والطفولة3علم اجتماعآداب

3936439468األساليب الكمية في الجغرافيا3الجغرافياآداب

3934839462تاريخ اوربا في العصور الوسطى3تاريخآداب

طالباتطالباسم المقررالمستوىتخصصكليةالفترة

األولى من 4- 
6 مساء

3521935229مبادىء اإلحصاء1عامآداب

التاسع -األحد 
الموافق 

3/7/1432 هـ

األولى          
6-4 مساء

الثانية         
 -6.30
8.30 مساء



3924139392األخالق األسالمية واداب المهنة3عامآداب
4126441265تاريخ الدولة االموية4تاريخآداب
4129141292مدخل إلى اللغويات4لغة انجليزيةآداب
4127641277صور جوية واستشعار عن بعد4الجغرافياآداب
4124741248النقد العربي القديم4لغة عربيةآداب
4123341234العقيدة 41دراسات إسالميةآداب
4122141222العالقات العامة4علم اجتماعآداب

طالباتطالباسم المقررالمستوىتخصصكليةالفترة

3521635226مدخل الى تقنية المعلومات2عامآداب

3936539469مبادئ المساحة والخرائط3الجغرافياآداب

3521735227اللغة االنجليزية قراءة2عامآداب

3930039421النحو التطبيقي (3)3دراسات إسالميةآداب
3935039463تاريخ السيرة النبوية3تاريخآداب
4195641959حاضر العالم اإلسالمي4عامآداب

العاشر -
األثنين الموافق 
4/7/1432 هـ

الحادي عشر 
-الثالثاء 
الموافق 

 5/7/1432
ه

الثانية         
 -6.30
8.30 مساء

األولى من 4- 
6 مساء

الثانية         
 -6.30
8.30 مساء


