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لطلبة   6341 \ 5341 من العام الدراسي األولللفصل الدراسي األولى  جدول المحاضرات المباشرة

 و طالبات اإلنتساب المطور

 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 

 ىال
09:15 PM 

 
 
 األحد

31/31/4134 

45/34/3415  

 

األخالق اإلسالمية 

 و آداب المهنة
 د.عبدهللا الديرشوي

------ 

دارة إدبلوم  البط

 تربية+آداب+ األعمال

 

األخالق اإلسالمية 

 و آداب المهنة
 عبدهللا الديرشويد.

------ 
رة داإدبلوم  الباتط

 تربية+آداب+ األعمال

  

القضايا المعاصرة 

 وفقه النوازل
 عبدهللا الديرشويد.

------ 
تخصص  -طالبات آداب

 إسالميةدراسات 

 
القضايا المعاصرة 

 وفقه النوازل
 عبدهللا الديرشويد.

------ 
تخصص  -آداب البط

 إسالميةدراسات 

القيادة و تنمية  

 المجتمعات المحلية

 د.الحبيب الدرويش

------ 
 تخصص-آداب البط

 اجتماع

القيادة و تنمية 

 المجتمعات المحلية
 د.الحبيب الدرويش

------ 
 تخصص-آدابالبات ط

 اجتماع

جفرافيا النقل و 

 التجارة

 د.محمد عبده
------ 

تخصص -آداب الباتط

 جغرافيا

جفرافيا النقل و 

 التجارة

 بدهد.محمد ع
------ 

تخصص -آداب البط

 جغرافيا

تصميم و قراءة  

 الخرائط

 د.محمد عبده
------ 

تخصص -آداب الباتط

 جغرافيا

تصميم و قراءة 

 الخرائط

 د.محمد عبده
------ 

تخصص -آداب البط

 جغرافيا

مبادئ المساحة و  

 الخرائط

 د.محمد عبده
------ 

 -آداب الباتط

 تخصص جفرافيا

مبادئ المساحة و 

 ئطالخرا

 د.محمد عبده
------ 

تخصص  -آداب البط

 جفرافيا

التطبيقات النحوية 

 (2)والصرفية 

 عمر شحاتةد.
------ 

تخصص -آداب الباتط

 لغة عربية

التطبيقات النحوية 

 (2)والصرفية 

 عمر شحاتةد.
------ 

تخصص -آداب البط

 لغة عربية

النقد العربي  

 الحديث

 عمر شحاتةد.
------ 

تخصص -آداب البط

 غة عربيةل

النقد العربي 

 الحديث

 عمر شحاتةد.
------ 

-طالبات آداب

 تخصص لغة عربية

 (1نصوص أدبية ) 

 عمر شحاتةد.
------ 

-طالبات آداب

 تخصص لغة عربية

 (1)نصوص أدبية 

 عمر شحاتةد.
------ 

تخصص -طالب آداب

 لغة عربية

تاريخ األيوبيين و 

 المماليك

 د.محمد جوده
------ 

تخصص -طالبات آداب

 تاريخ

تاريخ األيوبيين و 

 المماليك

 د.محمد جوده
------ 

تخصص -طالب آداب

 تاريخ

تاريخ اليونان و  

 الرومان

 د.محمد جوده
------ 

تخصص  -طالبات آداب

 تاريخ

تاريخ اليونان و 

 الرومان

 د.محمد جوده
------ 

 -طالب آداب

 تخصص  تاريخ

تاريخ الخليج  

 العربي القديم

 د.محمد جوده
------ 

-آداب الباتط

 تخصص تاريخ

تاريخ الخليج العربي 

 القديم

 د.محمد جوده
------ 

تخصص -آداب البط

 تاريخ

 األساليب الكمية 

 في الجغرافيا

 ياسر السيدد.

------ 
 -آدابالبات ط

 تخصص جفرافيا

  األساليب الكمية

 الجغرافيافي 

 ياسر السيدد.

------ 
 -آدابالب ط

 تخصص جفرافيا

أصول البحث  

 الجغرافي

 ياسر السيدد.

------ 
تخصص  -آدابالبات ط

 جغرافيا

أصول البحث 

 الجغرافي

 ياسر السيدد.

------ 
 -آدابالب ط

 جغرافياتخصص 

 استشعار عن بعد 

 ياسر السيدد.
------ 

 -طالب آداب
 تخصص جفرافيا

 عداستشعار عن ب

 ياسر السيدد.
------ 

تخصص   -آداب الباتط
 جفرافيا

 مشروع تخرج

 ت إسالمية()دراسا

 د.سامي األشقر

------ 

تخصص -آداب البط

 دراسات إسالمية

 مشروع تخرج

 )دراسات إسالمية(

 د.سامي األشقر
------ 

تخصص -البات آدابط

 دراسات إسالمية

 (3العقيدة ) 

 زياد الحمامد.

------ 
تخصص -آداب الباتط

 دراسات إسالمية

 (3العقيدة )

 زياد الحمامد.

------ 
 تخصص-آداب البط

 دراسات إسالمية

 األديان والفرق 

 الحمامزياد د.
------ 

 -آداب الباتط

تخصص دراسات 

 اسالمية

 األديان والفرق

 زياد الحمامد.
------ 

تخصص  -آداب البط

 دراسات اسالمية

 1الصرف 

 (تصريف األفعال)

 د.محمد الجغيمان
------ 

 -آدابطالبات 

 تخصص لغة عربية

 1الصرف 

تصريف )

 (األفعال

 محمد الجغيماند.
------ 

 -آداب البط

 تخصص لغة عربية

 التالوة و التجويد 
 د.عبدهللا السماعيل

------ 

تخصص  -آداب البط

 دراسات إسالمية

 التالوة و التجويد
 د.عبدهللا السماعيل

------ 
تخصص  -آداب الباتط

 دراسات إسالمية

 (2العبادات ) هفق 
 د.عبدهللا السماعيل

------ 
تخصص  -آداب الباتط

 دراسات إسالمية

 (2العبادات ) هفق
 د.عبدهللا السماعيل

------ 

تخصص  -آداب البط

 دراسات إسالمية

 أخالقيات األعمال
 د.عبد الرحمن الحماد

------ 

طالب دبلوم إدارة 

 األعمال

 أخالقيات األعمال
 د.عبد الرحمن الحماد

------ 

البات دبلوم إدارة ط

 األعمال

 

 بحوث األعمال
 عبد الرحمن الحمادد.

------ 
 إدارة أعمال الباتط

 + دبلوم

 بحوث األعمال
 د.عبد الرحمن الحماد

------ 
 إدارة أعمال البط

 + دبلوم

 

 

 

 التحرير العربي
د.عبدالعزيز 

 الحليبي

------ 
 +تربيةآدابالب ط

 

 التحرير العربي
 د.عبدالعزيز الحليبي

------ 
 +تربيةآدابطالبات 
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توجيه االرشاد وال

 االجتماعي
 علي سميرد.

------ 

 -طالبات آداب

 إجتماعتخصص 

االرشاد والتوجيه 

 االجتماعي
 علي سميرد.

------ 

 -آداب البط

 إجتماعتخصص 

اللغة العربية لمعلم  

 التربية

 رياض الجعفريد.
------ 

 البات تربيةط

اللغة العربية 

 لمعلم التربية

رياض د.

 الجعفري
------ 

 الب تربيةط

عر العربي الش 

 الحديث
 عمر شحاتهد.

------ 

تخصص -الب آدابط

 لغة عربية

الشعر العربي 

 الحديث
 عمر شحاتهد.

------ 

تخصص -البات آدابط

 لغة عربية

 

 جغرافيا الزراعة

 فضل الراشدد.
------ 

تخصص -آداب طالب

 جفرافيا

 

 

 جغرافيا الزراعة

 فضل الراشدد.
------ 

-آداب طالبات

 تخصص جفرافيا

 

  

 السكان اغرافيج

 د.فضل الراشد

------ 
تخصص  -آداب طالب

 جغرافيا
 

 

 السكان اجغرافي

 د.فضل الراشد

------ 
 -آداب طالبات

 جغرافياتخصص 
 

  

 جغرافيا الممكلة

 د.فضل الراشد

------ 
 -آداب طالب

 جغرافياتخصص 

 

 

 جغرافيا الممكلة

 د.فضل الراشد

------ 
 تخصص -آداب طالبات

 جغرافيا
 

دريس طرق ت

 خاصة

 د.أمير القرشي
------ 

 طالب تربية

 

طرق تدريس 

 خاصة

 د.أمير القرشي
------ 

 طالبات تربية

 

مبادئ اإلدارة  

 العامة

 د.محمد الجيزاوي
------ 

 إدارة األعمال البط

 + دبلوم إدارة األعمال

مبادئ اإلدارة 

 العامة
 د.محمد الجيزاوي

------ 

 إدارة األعمال الباتط

ة + دبلوم إدار

 األعمال

 إدارة المعرفة 
 د.محمد الجيزاوي

------ 

 إدارة طالب

 + األعمال

 دبلوم إدارة األعمال

 إدارة المعرفة

 الجيزاوي محمدد.
------ 

 إدارة األعمال طالبات

 + دبلوم إدارة األعمال

التخلف العقلي في 

 ضوء النظريات

 عمر السيد.د
------ 

إعاقة -طالبات تربية

 العقلية

عقلي في التخلف ال

 ضوء النظريات

 عمر السيد.د
------ 

إعاقة -طالب تربية

 العقلية

الصحة النفسية  

لذوي اإلحتياجات 

 الخاصة

 عمر السيدد.
------ 

 طالبات تربية

الصحة النفسية 

لذوي اإلحتياجات 

 الخاصة

 عمر السيدد.
------ 

 طالب تربية

العروض و  

 القوافي

 د.عمر األمين
------ 

 -آدابالب ط

 لغة عربيةتخصص 

 العروض و القوافي

 د.عمر األمين
------ 

تخصص  -آداب طالبات

 لغة عربية

 

المجتمع العربي 

 السعودي

 إبراهيم المباركد.

------ 
تخصص -آداب البط

 إجتماع

 

المجتمع العربي 

 السعودي

 براهيم المباركإد.

------ 
-آداب الباتط

 تخصص إجتماع

  

سياسات الرعاية 

 االجتماعية

 يم المباركبراهإد.

------ 
تخصص  -طالبات آداب

 اجتماع

 

سياسات الرعاية 

 االجتماعية

 براهيم المباركإد.

------ 
 -آداب البط

 اجتماع تخصص 

  

مهارات البحث و 

 التفكير

 مصدق حسند.
------ 

طالبات إدارة 

 +دبلوماألعمال

 

مهارات البحث و 

 التفكير

 مصدق حسند.
------ 

طالب إدارة 

 +دبلوماألعمال

 برامج الحاسب المكتبية

 د.مصلح العضايلة

------ 

جميع  -طالبات آداب

 التخصصات

برامج الحاسب 

 المكتبية

 د.مصلح العضايلة

------ 

جميع  -آداب طالب

 التخصصات

 قواعد البيانات 

 صلح العضايلةمد.

------ 

جميع -طالبات آداب

 التخصصات

 قواعد البيانات

 د.مصلح العضايلة

------ 

جميع -آداب طالب

 التخصصات

التعلم اإللكتروني و  

 التعليم عن بعد

 د.مصلح العضايلة

------ 

جميع -طالبات تربية

 التخصصات

التعلم اإللكتروني و 

 التعليم عن بعد

 د.مصلح العضايلة

------ 

جميع -تربية طالب

 التخصصات

 مبادئ القانون

 خالد عبدالتوابد.

------ 
 إدارة األعمالالبات ط

 األعمال رةداإدبلوم  +

 مبادئ القانون

 خالد عبدالتوابد.

------ 
 إدارة األعمالالب ط

 دارةإدبلوم  +

 األعمال

مبادئ اإلفتصاد  

 الجزئي

 حسن الهجهوجد.

------ 
+ البات إدارة األعمالط

 دبلوم

مبادئ اإلفتصاد 

 الجزئي

 حسن الهجهوجد.

------ 
الب إدارة ط

 دبلوماألعمال+ 

مبادئ اإلقصاد  

 الكلي

 ن الهجهوجحسد.

------ 
 طالبات إدارة األعمال +

 دبلوم

مبادئ اإلقصاد 

 الكلي

 حسن الهجهوج د.

------ 
 طالب إدارة األعمال +

 دبلوم

مناهج البحث 

 التاريخي

 د.مهند الدعجة
------ 

تخصص  -آداب طالب

 تاريخ

مناهج البحث 

 التاريخي

 د.مهند الدعجة
------ 

 -طالبات آداب

 تاريختخصص 

دولة تاريخ ال 

 األموية

 د.مهند الدعجة
------ 

تخصص -آداب طالب

 تاريخ

تاريخ الدولة 

 األموية

 د.مهند الدعجة
------ 

-آداب طالبات

 تخصص تاريخ

 (1)عقيدة ال 
ق زاالر د.عبد

 معاش

------ 
تخصص  -آداب طالب

 دراسات اسالمية

 (1)عقيدة ال
 ق معاشزاالر د.عبد

------ 
تخصص  -آداب طالبات

 يةدراسات اسالم

 

 العالقات العامة

 د.محمود هالل
------ 

 -آدابالبات ط

 إجتماعتخصص 

 

 العالقات العامة

 د.محمود هالل
------ 

 -آداب طالب

 اجتماعتخصص 

  

علم االجتماع 

 الصناعي والمهني

 د.محمود هالل
------ 

تخصص  -آداب البط

 اجتماع

 

علم االجتماع 

 الصناعي والمهني

 د.محمود هالل
------ 

 -آدابت الباط

 اجتماعتخصص 

  

التوجيه و 

 اإلرشاد

 د.سيد عجاج
------ 

 تربية البط

 

 التوجيه و اإلرشاد

 د.سيد عجاج
------ 

 تربية الباتط
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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 

 
 

 اإلثنين
41/31/4134 

46/34/3415 

 مياهجغرافيا ال

 د.محمد عبده
------ 

 -طالبات آداب

 تخصص جغرافيا

  مياهجغرافيا ال

 د.محمد عبده
------ 

 -طالب آداب

 تخصص جغرافيا

رافيا الحيوية و غالج 

 التربة

 د.محمد عبده
------ 

تخصص -طالبات آداب

 جغرافيا

وية رافيا الحيغالج

 و التربة

 د.محمد عبده
------ 

تخصص -طالب آداب

 جغرافيا

 جغرافيا البيئة 

 محمد عبدهد.
------ 

-البات آدابط

 تخصص جفرافيا

 جغرافيا البيئة

 محمد عبدهد.
------ 

تخصص -الب آدابط

 جفرافيا

المدخل الى 

 األنثروبولوجيا

 د.حسن أبو زيد
------ 

 تخصص  -طالب آداب

 اجتماع

المدخل الى 

 األنثروبولوجيا

 د.حسن أبو زيد
------ 

 -آداب الباتط

 اجتماع تخصص 

خدمة الفرد و  

 الجماعة

 د.حسن أبو زيد
------ 

 تخصص -طالب آداب

 اجتماع

خدمة الفرد و 

 الجماعة

 د.حسن أبو زيد
------ 

 -طالبات آداب

 اجتماع تخصص

علم اإلجتماع  

 الطبي

 د.حسن أبو زيد
------ 

 -طالب آداب

 تخصص علم اجتماع

 علم اإلجتماع الطبي

 زيدد.حسن أبو 
------ 

تخصص  -طالبات آداب

 علم اجتماع

علم إجتماع التنظيم 

 والتخطيط

 د.حسام صالح
تخصص -آدابالبات ط

 اجتماع

علم إجتماع 

 التنظيم والتخطيط

 د.حسام صالح
تخصص -الب آدابط

 إجتماع

المشكالت  

 االجتماعية

 د.حسام صالح
تخصص  -آداب البط

 اجتماع

المشكالت 

 االجتماعية

 د.حسام صالح
 -آدابالبات ط

 اجتماعتخصص 

 مناهج البحث 

 د.محمد أمين
 -آداب الباتط

 تخصص لغة عربية

 مناهج البحث

 د.محمد أمين
تخصص  -آداب البط

 لغة عربية

 (2) علوم القرآن

 د.عبدالشافي أحمد
------ 

خصص ت -آداب طالب

 دراسات إسالمية

 (2) علوم القرآن

د.عبدالشافي 

 أحمد
------ 

تخصص  -آداب طالبات

 دراسات إسالمية

نظم المعلومات  

 هالمتقدم هالجغرافي
 يوسف الدخيلد.

------ 

تخصص -آداب الباتط

 جغرافيا

نظم المعلومات 

 هالمتقدمه الجغرافي

 يوسف الدخيلد.
------ 

تخصص -آداب البط

 جغرافيا

مقدمة في نظم  

المعلومات 

 الجغرافية

 يوسف الدخيلد.
------ 

تخصص -آداب طالب

 جغرافيا

مقدمة في نظم 

 المعلومات الجغرافية

 يوسف الدخيلد.
------ 

تخصص -آداب الباتط

 جغرافيا

 مبادئ علم

 اإلجتماع

 أحمد الجمعاند.

------ 
جميع -طالبات آداب

 التخصصات

 مبادئ علم

 ماعاإلجت

 أحمد الجمعاند.

------ 
جميع -آداب البط

 التخصصات

 تخريج األحاديث 

 د. جمال صاولي

------ 
تخصص -آداب البط

 دراسات إسالمية

 تخريج األحاديث

 د. جمال صاولي

------ 
-آداب الباتط

تخصص دراسات 

 إسالمية

 (3) الحديث 

 د. جمال صاولي

------ 
 -طالبات آداب

تخصص دراسات 
 إسالمية

 (3) الحديث

 ليد. جمال صاو

------ 
تخصص  -طالب آداب
 إسالميةدراسات 

تاريخ الشعوب 

اإلسالمية الحديث 

 في أفريقيا

 د.مدحت هريدي
------ 

 تخصص-آداب البط

 تاريخ

تاريخ الشعوب 

اإلسالمية الحديث 

 في أفريقيا

  د.مدحت هريدي

------ 

-آداب الباتط

 تاريخ تخصص

تاريخ الشعوب  

اإلسالمية الحديث 

 في آسيا

  د.مدحت هريدي

------ 

 تخصص-آداب البط

 تاريخ

تاريخ الشعوب 

اإلسالمية الحديث 

 في آسيا

  د.مدحت هريدي

------ 

-آداب الباتط

 تاريخ تخصص

 (2)التدريب الميداني 

 أيمن عبدالعالد.

 فهد الخريفد.
------ 

تخصص -آداب البط

 اجتماع

 (2)التدريب الميداني

 أيمن عبدالعالد.

 فهد الخريفد.
------ 

تخصص -آداب الباتط

 اجتماع

اإلحصاء في 

 اإلدارة

 ملفي الرشيديد.
------ 

 إدارة األعمال البط

اإلحصاء في 

 اإلدارة

 ملفي الرشيديد.
------ 

 إدارة األعمال الباتط

 1علوم القرآن  
 د.سليمان القرعاوي

------ 

تخصص  -آداب البط

 إسالميةدراسات 

 1علوم القرآن 
 د.سليمان القرعاوي

------ 
تخصص  -آداب الباتط

 إسالميةسات درا

 (3تفسير )ال 
 د.سليمان القرعاوي

------ 
تخصص  -طالبات آداب

 إسالميةدراسات 
 

 (3تفسير )ال
 د.سليمان القرعاوي

------ 
تخصص  -طالب آداب

 دراسات إسالمية

طرق التواصل 

الشفوي واليدوي 

 (2) ىوالكل

 عصام ثابتد.

------ 
 تخصص-تربية طالبات

 إعاقة سمعية

طرق التواصل 

الشفوي واليدوي 

 (2) ىوالكل

 عصام ثابتد.

------ 
 تخصص-الب تربيةط

 إعاقة سمعية

  

مدخل الى اإلعاقة 

 السمعية

 د.عصام ثابت
------ 

 طالبات تربية

 

مدخل الى اإلعاقة 

 السمعية

 د.عصام ثابت
------ 

 طالب تربية

  

مدخل الى 

 صعوبات التعلم

 د.عصام ثابت
------ 

 تربية الباتط

 

مدخل الى صعوبات 

 التعلم

 د.عصام ثابت
------ 

 تربية البط
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االضطرابات السلوكية 

 وتعديل السلوك

 د.أحمد رجب
------ 

ة التربي-تربية الباتط

 الخاصة

االضطرابات 

السلوكية وتعديل 

 السلوك

 د.أحمد رجب
------ 

التربية -تربيةالب ط

 الخاصة

مدخل الى اإلعاقة  

 العقلية

 د.أحمد رجب
------ 

 تربية الباتط

مدخل الى اإلعاقة 

 العقلية

 د.أحمد رجب
------ 

 تربيةالب ط

 األدب الجاهلي 

 د.ظافر الشهري
------ 

 -آداب الباتط

 عربيةتخصص لغة 

 األدب الجاهلي

 د.ظافر الشهري
------ 

تخصص  -آداب طالب

 لغة عربية

 مشروع تخرج

 )جفرافيا(

 د.فضل الراشد
------ 

تخصص -الب آدابط

 جفرافيا

 مشروع تخرج

 )جفرافيا(

 د.فضل الراشد
------ 

-البات آدابط

 تخصص جفرافيا

في مجال دراسة حالة  

 اإلعاقة السمعية

 عادل الهجيند.

------ 
إعاقة  -طالبات تربية

 سمعية

في مجال دراسة حالة 

 اإلعاقة السمعية

 عادل الهجيند.

------ 
إعاقة  -تربية البط

 سمعية

استراتيجيات تعليم  

 ذوي إعاقة سمعية

 عادل الهجيند.

------ 
 -تربية الباتط

 إعاقة سمعية

استراتيجيات تعليم 

 ذوي إعاقة سمعية

 عادل الهجيند.

------ 
 -تربية البط

 عاقة سمعيةإ

التفكير النحوي 

 عند العرب
 الدوغان د.محمد

------ 

تخصص  -آداب البط

 لغة عربية

التفكير النحوي 

 عند العرب
 د.محمد الدوغان

------ 

 -آداب طالبات

 لغة عربيةتخصص 

 القراءة و المحادثة 
 د.محمد الدوغان

------ 

 -آداب البط

 جميع التخصصات

القراءة و 

 المحادثة
 دوغاند.محمد ال

------ 

 -آداب طالبات

 جميع التخصصات

قضايا في النحو  

 واللغة

 محمد الدوغاند.
------ 

-آداب الباتط

 تخصص لغة عربية

قضايا في النحو 

 واللغة

 محمد الدوغاند.
------ 

تخصص -آدابطالب 

 لغة عربية
 (2)البالغة 

 خالد حماشد.
------ 

تخصص  -طالب آداب

 لغة عربية

 (2)البالغة 

 لد حماشخاد.
------ 

 -طالبات آداب

 تخصص لغة عربية

تاريخ الدولة  

 (1)العباسية 
 فتحي الدرادكةد.

------ 
تخصص -آداب الباتط

 تاريخ

تاريخ الدولة 

 (1)العباسية 
 فتحي الدرادكةد.

------ 
تخصص -آداب البط

 تاريخ

تاريخ األندلس  

 اإلسالمي
 علي حسند.

------ 
-آداب طالبات

 تخصص تاريخ

األندلس تاريخ 

 اإلسالمي
 علي حسند.

------ 
تخصص -آداب البط

 تاريخ

مقدمة في التربية 

 الخاصة

 محمد الخزاعلهد.

------ 
 تربية البط

مقدمة في التربية 

 الخاصة

 محمد الخزاعلهد.

------ 
 تربيةطالبات 

إعاقات النمو  

 الشامل

 عمر السيد.د
------ 

 طالبات تربية

إعاقات النمو 

 الشامل

 سيدعمر ال.د
------ 

 طالب تربية

عداد برامج تربوية إ 

 إعاقة عقليةلذوي 

 عمر السيد.د

------ 
تخصص -تربيةطالبات 

 اإلعاقة العقلية

عداد برامج تربوية إ

 إعاقة عقليةلذوي 

 عمر السيد.د

------ 
 تخصص-تربيةطالب 

 اإلعاقة العقلية

منهج األنشطة 

 لذوي االحتياجات
 الحميد العرفج عبدد.

------ 
 تربية الباتط

منهج األنشطة 

 لذوي االحتياجات
الحميد  عبدد.

 العرفج

------ 
 تربية البط

الفكر والثقافة  

 اإلنجليزية
 جاك أورقند.

------ 

تخصص -آداب البط

 لغة إنجليزية

الفكر والثقافة 

 اإلنجليزية
 جاك أورقند.

------ 

-آداب الباتط

لغة تخصص 

 إنجليزية

تاريخ النظم  

 االسالمية
جميل بنى  د.

 سالمة
------ 

 -آداب الباتط

 تاريختخصص 

تاريخ النظم 

 االسالمية
 جميل بنى سالمة د.

------ 

تخصص  -آداب البط

 تاريخ

اإلنحراف 

 اإلجتماعي

 د.أحمد الجمعان

------ 
تخصص  -آدابالب ط

 علم اجتماع

اإلنحراف 

 اإلجتماعي

 د.أحمد الجمعان

------ 
 -آداب الباتط

 تخصص علم اجتماع

تاريخ الفكر  

 اإلجتماعي

 د.أحمد الجمعان

------ 
تخصص  -طالب آداب

 علم اجتماع

تاريخ الفكر 

 اإلجتماعي

 د.أحمد الجمعان

------ 
 -طالبات آداب

 تخصص علم اجتماع

تصميم وتنفيذ  
 البحوث االجتماعية

 د.أحمد الجمعان

------ 
 -آدابالب ط

 اجتماعتخصص 

 

تصميم وتنفيذ البحوث 

 االجتماعية

 حمد الجمعاند.أ

------ 
تخصص  -آداب الباتط

 إجتماع

اإلعجاز في الكتاب 

 والسنة
 عبدالرحمن الشهريد.

------ 
 -طالبات آداب

تخصص دراسات 

 إسالمية

اإلعجاز في 

 الكتاب والسنة
 عبدالرحمن الشهريد.

------ 
 -آداب البط

تخصص دراسات 

 اسالمية

 فقه السيرة 
 عبدالرحمن الشهريد.

------ 
دارة األعمال إ طالب

 +دبلوم إدارة األعمال

 +آداب+ تربية

 فقه السيرة
 عبدالرحمن الشهريد.

------ 
إدارة األعمال+  الباتط

دبلوم إدارة األعمال+ 

 آداب+تربية

ية الفنية بالتر 

 لذوي االحتياجات

 د.خالد السعود
------ 

-تربية الباتط

 إعاقة عقلية تخصص

ية الفنية لذوي بالتر

 االحتياجات

 لد السعودد.خا
------ 

 تخصص-تربية البط

 إعاقة عقلية

تصميم وتطوير 

 الدروس

 زكي بوديد.
------ 

جميع  -الب تربيةط

 التخصصات

تصميم وتطوير 

 الدروس

 زكي بوديد.
------ 

جميع  -البات تربيةط

 التخصصات

وثائق و نصوص  

 تاريخية عربية

 مهند الدعجةد.
------ 

 تخصص-آداب البط

 تاريخ

صوص وثائق و ن

 تاريخية عربية

 مهند الدعجةد.
------ 

-آداب الباتط

 تاريخ تخصص

حاضر العالم  

 اإلسالمي

 د.مهند الدعجة
------ 

 آدابالب ط

حاضر العالم 

 اإلسالمي

 د.مهند الدعجة
------ 

 آدابالبات ط
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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 

 
 

 الثالثاء
43/31/4134 

42/34/3415 

التدريب الميداني 

(3) 

  د.حسام صالح

------ 

تخصص -آداب الباتط

 إجتماع

التدريب الميداني 

(3) 

  د.حسام صالح

------ 

 تخصص-آداب البط

 إجتماع

استخدامات الحاسب  

ث في البحو

 اإلجتماعية

 د.حسام صالح
------ 

تخصص -طالبات آداب

 إجتماع

ستخدامات الحاسب 

في البحوث 

 اإلجتماعية

 د.حسام صالح
------ 

تخصص -طالب آداب

 إجتماع

علم إجتماع  

 السكان

 د.حسام صالح
------ 

 -آداب الباتط

 تخصص علم اجتماع

 علم إجتماع السكان

 د.حسام صالح
------ 

تخصص  -آداب طالب

 م اجتماععل

 الشعر العباسي

 د.عمر شحاتة
------ 

تخصص -طالبات آداب

 لغة عربية

 الشعر العباسي

 د.عمر شحاتة
------ 

تخصص -طالب آداب

 لغة عربية

 

 األدب األموي

 د.عمر شحاتة
------ 

تخصص  -طالبات آداب

 بيةلغة عر

 األدب األموي

 د.عمر شحاتة
------ 

 -طالب آداب

 تخصص لغة عربية

 

 (2نصوص أدبية )

 د.عمر شحاتة
------ 

 -طالبات آداب

 لغة عربيةتخصص 

 (2نصوص أدبية )

 د.عمر شحاتة
------ 

تخصص  -آداب البط

 لغة عربية

 (3نحو )ال

 جزاء المصاروةد.
------ 

تخصص -آداب البط

 لغة عربية

 (3نحو )ال
 .جزاء المصاروةد

------ 

-طالبات آداب

 تخصص لغة عربية

 

 الصوتيات

 جزاء المصاروةد.
------ 

 تخصص -آداب البط

 لغة عربية

 الصوتيات
 د.جزاء المصاروة

------ 
 تخصص -آداب الباتط

 لغة عربية

 

 2النحو 
 د.جزاء المصاروة

------ 
 تخصص -آداب البط

 لغة عربية

 2النحو 

 د. جزاء المصاروة
------ 

 تخصص -طالبات آداب

 لغة عربية

تقويم المشروعات 

 اإلجتماعية

 د.حسن أبو زيد
------ 

تخصص -آداب طالبات

 اجتماع

تقويم المشروعات 

 ةاإلجتماعي

 د.حسن أبو زيد
------ 

تخصص -آداب البط

 اجتماع

 

مناهج البحث 

 اإلجتماعي

 د.حسن أبو زيد
------ 

تخصص -طالبات آداب

 إجتماع

مناهج البحث 

 اإلجتماعي

 د.حسن أبو زيد
------ 

تخصص -طالب آداب

 إجتماع

 

 مشروع التخرج

 )إجتماع(

 د.الناجي آدم

 د.حسن أبوزيد
------ 

-آداب الباتط

 عإجتما تخصص

 مشروع التخرج

 )إجتماع(

 د.الناجي آدم

 د.حسن أبوزيد
------ 

 تخصص-آداب البط

 إجتماع

 المعجمية

 حسام العفوريد.

------ 
تخصص  -آدابالب ط

 لغة عربية

 المعجمية

 حسام العفوريد.

------ 
 -آدابالبات ط

 لغة عربيةتخصص 

 

مناهج تحليل النص 

 السردي
 عامر الحلوانيد.

------ 
تخصص -الب آدابط

 لغة عربية

يل مناهج تحل

 النص السردي
 عامر الحلوانيد.

------ 
-البات آدابط

 تخصص لغة عربية

 

مناهج تحليل 

 النص الشعري

 عامر الحلوانيد.
------ 

 -آداب البط

 لغة عربيةتخصص 

مناهج تحليل النص 

 الشعري

 عامر الحلوانيد.
------ 

تخصص  -آداب الباتط

 لغة عربية

صعوبات التعلم 

 اإلنمائية

 مجدي الشحاتد.
------ 

-تربية الباتط

 صعوبات تعلم

صعوبات التعلم 

 اإلنمائية

 مجدي الشحاتد.
------ 

-تربية البط

 صعوبات تعلم

 

في  دراسة حالة

صعوبات مجال 

 التعلم

 مجدي الشحاتد.
------ 

صعوبات -تربية الباتط

 تعلم

في  دراسة حالة

صعوبات  مجال

 التعلم

 مجدي الشحاتد.
------ 

-تربية البط

 لمصعوبات تع

 

صعوبات التعلم 

 األكاديمي

 أحمد زكيد.
------ 

-تربية البط

صعوبات  تخصص

 تعلم

صعوبات التعلم 

 األكاديمي

 أحمد زكيد.
------ 

 تخصص-تربيةالبات ط

 صعوبات تعلم

يقات نظم بتط

المعلومات في 

 عيةبيالجغرافيا الط
 حسن مرزوقد.

------ 

 -آداب الباتط

 رافياجغتخصص 

يقات نظم بتط

المعلومات في 

 عيةبيالجغرافيا الط

 حسن مرزوقد.
------ 

 -آداب البط

 جغرافياتخصص 

 

 حركة االستشراق

 د.عماد هالل
------ 

تخصص  -آداب البط

 تاريخ

 حركة االستشراق

 د.عماد هالل
------ 

 -آداب الباتط

 تاريختخصص 

 

تاريخ الدويالت 

 اإلسالمية
 عماد هاللد.

------ 

-آداب الباتط

 تاريخ تخصص

تاريخ الدويالت 

 اإلسالمية
 عماد هاللد.

------ 

 تخصص-آداب البط

 تاريخ

 مهارات اإلتصال
 معتصم أبوزيدد.

------ 
 +إدارة األعمال الباتط

 عمالدبلوم إدارة األ

 مهارات اإلتصال
 معتصم أبوزيدد.

------ 
 +إدارة األعمال البط

 دبلوم إدارة األعمال

 

 

 مبادىء االدارة
 معتصم أبوزيدد.

------ 

 إدارة األعمال البط

 

 مبادىء االدارة
 معتصم أبوزيدد.

------ 

 األعمال إدارة الباتط

 

أساسيات البحث 

 العلمي

 معتصم أبوزيدد.

------ 
 إدارة أعمال البط

أساسيات البحث 

 العلمي

 معتصم أبوزيدد.

------ 
 إدارة أعمال الباتط

 لسلوك التنظيميا

 سماللي هيحضيد.

------ 
 إدارة األعمال الباتط

 + دبلوم إدارة األعمال

 السلوك التنظيمي

 هيحضيد.

 سماللي

------ 
 إدارة األعمال البط

 لوم إدارة األعمال+ دب

 

 ادارة التغيير

 سماللي هيحضيد.

------ 
 إدارة األعمال الباتط

 + دبلوم إدارة األعمال

 ادارة التغيير

 سماللي هيحضيد.

------ 
 إدارة األعمالالب ط

 + دبلوم إدارة األعمال

 

 علم نفس النمو
 ابراهيم الصباطيد.

------ 

 تربيةالب ط
 

 علم نفس النمو
 طيابراهيم الصباد.

------ 

 تربية الباتط
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مدخل إلى علم 

 المصطلح

 د.مراد البياري

------ 
تخصص -آداب البط

 لغة عربية

 

مدخل إلى علم 

 المصطلح

 د.مراد البياري

------ 
-آداب الباتط

 تخصص لغة عربية

  

 مناهج المفسرين

 احمد السلومد.
------ 

تخصص  -طالبات آداب
 دراسات إسالمية

 

 

 مناهج المفسرين

 احمد السلومد.
------ 

تخصص  -طالب آداب
 دراسات اسالمية

  

تدريب ميداني 

 الشريعة

 احمد السلومد.
------ 

 آداب  -البات ط

 

تدريب ميداني 

 الشريعة

 احمد السلومد.
------ 

 آداب  -طالب 

 العمران اجغرافي
 ياسر منصورد.

------ 

تخصص -آداب البط

 جغرافيا

 العمران اجغرافي
 ياسر منصورد.

------ 

-آداب الباتط

 تخصص جغرافيا

  

طرق البحث 

 الجغرافي
 ياسر منصورد.

------ 
تخصص  -آداب البط

 جغرافيا

 

طرق البحث 

 الجغرافي
 ياسر منصورد.

------ 
 -آداب الباتط

 جغرافياتخصص 

  

 الجغرافيا االجتماعية

 ياسر منصورد.

------ 
 -بات آدابطال

 جغرافياتخصص 

 

 الجغرافيا االجتماعية
 ياسر منصورد.

------ 
تخصص  -آداب البط

 جغرافيا

تاريخ المغرب 

 اإلسالمي
 جميل بنى سالمة د.

------ 

تخصص -طالبات آداب

 تاريخ

 

تاريخ المغرب 

 اإلسالمي
جميل بنى  د.

 سالمة
------ 

تخصص -طالب آداب

 تاريخ

 

 

تاريخ الدولة 

 البيزنطية
 جميل بنى سالمة د.

------ 

تخصص -آداب طالبات

 تاريخ

 

تاريخ الدولة 

 البيزنطية
جميل بنى  د.

 سالمة
------ 

تخصص -آداب البط

 تاريخ

 

موضوعات 

 جغرافية معاصرة
 محسن عواودهد.

------ 

 -طالبات آداب

 جغرافياتخصص 

موضوعات جغرافية 

 معاصرة
 محسن عواودهد.

------ 

تخصص  -آداب البط

 جغرافيا

 

ريخ العرب تا

 المعاصر

 أحمد عبدالمنعمد.
------ 

 تخصص-آداب الباتط

 تاريخ

 

تاريخ العرب 

 المعاصر

 أحمد عبدالمنعمد.
------ 

 تخصص-آداب البط

 تاريخ

 

تاريخ الشرق 

 األدنى القديم

 د.أحمد عبدالمنعم
------ 

تخصص  -آداب الباتط

 تاريخ

تاريخ الشرق 

 األدنى القديم

 د.أحمد عبدالمنعم
------ 

 -آداب البط

 تخصص تاريخ

 

مدخل إلى 

 اللسانيات

 سميح مقداديد.
------ 

تخصص -آداب البط

 لغة عربية

 مدخل إلى اللسانيات

 سميح مقداديد.
------ 

تخصص -آداب الباتط

 لغة عربية

 جغرافيا العالم

 د.أحمد العمران
------ 

تخصص  -آداب الباتط

 تاريخ + جفرافيا

 جغرافيا العالم

 ند.أحمد العمرا
------ 

 -آداب طالب
+ تخصص تاريخ

 جفرافيا

 

 

 الجغرافيا السياسية

 أحمد العمراند.

------ 
تخصص -آداب الباتط

 جفرافيا

 

الجغرافيا 

 السياسية

 أحمد العمراند.

------ 
تخصص -آداب طالب

 جفرافيا

 

 (1امالت)فقه المع

 د.عزت كرار
------ 

تخصص -الب آدابط

 دراسات إسالمية

 (1فقه المعامالت)

 د.عزت كرار
------ 

تخصص -البات آدابط

 دراسات إسالمية

 صرفالنحو وال

 هللا الملحم عبدد.

------ 
تخصص -الب آدابط

 لغة إنجليزية

 صرفالنحو وال

 هللا الملحم عبدد.

------ 
-البات آدابط

تخصص لغة 

 إنجليزية

 

 اللغويات التطبيقية

 عبدالعزيز التركيد.

------ 
تخصص -آداب البط

 نجليزيةلغة إ

اللغويات 

 التطبيقية

عبدالعزيز د.

 التركي

------ 
تخصص -البات آدابط

 لغة إنجليزية

 

علم اللغة 

 االجتماعي
 محمد الهاللد.

------ 
تخصص  -آداب البط

 لغة إنجليزية

 علم اللغة االجتماعي
 محمد الهالل د.

------ 
تخصص  -آداب طالبات

 لغة إنجليزية

علم المعاني 

 والبراغماتيك
 عبدالرحمن السيدد.

------ 
تخصص -البات آدابط

 لغة إنجليزية

علم المعاني 

 والبراغماتيك
 الرحمن السيد بدد.ع

------ 
تخصص -طالب آداب

 لغة إنجليزية

 

القواعد والمنظومة 

 النحوية
 الرحمن السيد عبدد.

------ 
 تخصص -طالبات آداب

 لغة انجليزية

القواعد والمنظومة 

 النحوية
 لسيدالرحمن ا بدد.ع

------ 
 -طالب آداب

 تخصص

 لغة انجليزية

 

 

 مهارات االتصال

حسام د.

 عبدالحميد
------ 

 طالب تربية

 

 مهارات االتصال

 حسام عبدالحميدد.
------ 

 البات تربيةط

النمو اللغوي 

 للمعاقين سمعيا  

 د. عاطف بحراوي

------ 
إعاقة  -تربية الباتط

 سمعية

النمو اللغوي 

 للمعاقين سمعيا  

 عاطف بحراويد.

------ 
إعاقة  -تربية البط

 سمعية

 

 

مقدمة في تاهيل 

ذوي اإلحتياجات 

 الخاصة

 د.عاطف بحراوي

------ 
 طالبات تربية

 

مقدمة في تاهيل 

ذوي اإلحتياجات 

 الخاصة

 د.عاطف بحراوي

------ 
 طالب تربية

 

موضوعات في 

 اإلدارة

 مصدق حسند.

------ 
إدارة  البات دبلومط

 أعمال

في  موضوعات

 اإلدارة

 مصدق حسند.

------ 
 إدارة أعمال الب دبلومط
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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 

 
 األربعاء

44/31/4134 

42/34/3415 

 

 

قة مدخل الى اإلعا

 البصرية

 د. أحمد رجب
------ 

 تربية  -طالب 

 

مدخل الى اإلعاقة 

 البصرية

 د. أحمد رجب
------ 

 تربية  - الباتط

 

 

استراتيجيات تعليم 

 ذوي إعاقة عقلية

 د.أحمد رجب
------ 

 تخصص-تربية الباتط

 إعاقة عقلية

 

استراتيجيات 

تعليم ذوي إعاقة 

 عقلية

 د.أحمد رجب
------ 

-تربية البط

 عاقة عقليةإ تخصص

 

 

فقه الجنايات 

 والحدود
 أحمد الشعيبيد.

------ 

 -آداب طالب

تخصص دراسات 

 إسالمية

 

فقه الجنايات 

 والحدود
 أحمد الشعيبيد.

------ 
تخصص  -آداب طالبات

 دراسات اسالمية

 

 الرواية الحديثة
 وصفي شقيراتد.

------ 
تخصص -البات آدابط

 لغة إنجليزية

 

 

 الرواية الحديثة
 شقيرات وصفيد.

------ 
تخصص -الب آدابط

 لغة إنجليزية

 

 

 

 النقد األدبي
 فوزي سلسلي د.

------ 
تخصص  -طالبات آداب

 لغة إنجليزية
 

 

 النقد األدبي
 فوزي سلسلي د.

------ 
 -آداب البط

لغة تخصص 

 إنجليزية
 

 

 

 األدب اإلنجليزي

 سلسلي فوزيد.

------ 
-البات آدابط

تخصص لغة 

 إنجليزية

 

 

 نجليزياألدب اإل

 سلسلي فوزيد.

------ 
تخصص -الب آدابط

 لغة إنجليزية

 

مبادئ الجغرافيا 

 الطبيعية

 د.محمد عبده

------ 

 -آداب الباتط

 تخصص جغرافيا

مبادئ الجغرافيا 

 الطبيعية

 د.محمد عبده

------ 

 -آداب طالب

 تخصص جغرافيا

 

 جفرافيا الصناعة

 والطاقة

 د.محمد عبده

------ 

تخصص -آداب الباتط

 جغرافيا

جفرافيا الصناعة 

 والطاقة

 د.محمد عبده

------ 

تخصص -آداب طالب

 جغرافيا

 

خرائط التوزيعات 

 الجغرافية

 د.محمد عبده

------ 

  -آداب الباتط

 تخصص جغرافيا

خرائط التوزيعات 

 الجغرافية

 د.محمد عبده

------ 

تخصص   -آداب طالب

 جغرافيا

حضارات الشرق 

 األدنى القديم

 محمد جودهد.
------ 

 -آداب الباتط

 تاريخ تخصص 

حضارات الشرق 

 األدنى القديم

 محمد جودهد.
------ 

 -آداب البط

 تاريخ تخصص 

 

تاريخ الخليج 

 العربي الحديث

 همحمد جودد.
------ 

 آداب الباتط

تاريخ الخليج 

 ثالعربي الحدي

 همحمد جودد.
------ 

 آداب البط

 

تاريخ األمريكتين 

 الحديث والمعاصر

 محمد جودهد.
------ 

-آداب الباتط

 تاريخ تخصص

تاريخ األمريكتين 

 الحديث والمعاصر

 محمد جودهد.
------ 

 تخصص-آداب البط

 تاريخ
 

 1النحو التطبيقي
 د.جزاء المصاروة

------ 

 -آداب البط

 جميع التخصصات
 

 1النحو التطبيقي
 د.جزاء المصاروة

------ 

 -آداب لباتاط

 جميع التخصصات
 

 

 2النحو التطبيقي 
 د.جزاء المصاروة

------ 

جميع -آداب البط

 التخصصات
 

 2النحو التطبيقي 
 د.جزاء المصاروة

------ 

جميع -آداب الباتط

 التخصصات
 

 

 التذوق األدبي
 عبدهللا الحقبانيد.

------ 

 + تربية آداب البط
 

 التذوق األدبي
 عبدهللا الحقبانيد.

------ 

 + تربيةآداب  الباتط
 

 

 1تقنية المعلومات 

 د.أحمد الشريف
------ 

 لإدارة األعما الباتط

 

 

 1تقنية المعلومات 

 د.أحمد الشريف
------ 

 إدارة األعمال البط
 

 

 

النظم المتكاملة 

 للمؤسسات

 د.أحمد الشريف
------ 

 إدارة األعمال طالب

 

النظم المتكاملة 

 للمؤسسات

 د.أحمد الشريف
------ 

 إدارة األعمال الباتط

 

 

 مبادئ علم النفس
 محمد عبد المنعمد.

------ 
 تربية  – الباتط

 

 مبادئ علم النفس
 محمد عبد المنعمد.

------ 
 تربية -البط

 

 المحاسبة اإلدارية

 محمد حجاجد.
------ 

 إدارة األعمال البط

 + دبلوم إدارة األعمال

 

 المحاسبة اإلدارية

 محمد حجاجد.
------ 

 إدارة األعمال الباتط

 + دبلوم إدارة األعمال

 

 

نصوص جغرافية 

 (2)باللغة اإلنجليزية

 عبدالرحيم مسعدد.

------ 
تخصص  -آداب البط

 جغرافيا

 

نصوص جغرافية 

 (2)باللغة اإلنجليزية

 عبدالرحيم مسعدد.

------ 
 -آداب الباتط

 جغرافياتخصص 

 

 

 (2)الحديث 

 محمد سعيدد.
------ 

-ابآدالبات ط

تخصص دراسات 

 إسالمية

 

 (2)الحديث 

 محمد سعيدد.
------ 

تخصص -آداب طالب

 دراسات إسالمية

 

 إدارة الجودة

 د.جهاد عفانه
------ 

دبلوم إدارة  البط

 األعمال

 

 إدارة الجودة

 د.جهاد عفانه
------ 

دبلوم إدارة  طالبات

 األعمال

 

 

 مبادئ التوريد

 د.جهاد عفانه

------ 
 لطالب إدارة األعما

 األعمال دارةإ+دبلوم 

 

 مبادئ التوريد

 د.جهاد عفانه

------ 
 طالبات إدارة األعمال

 دارة األعمالإ+دبلوم 

 

 

اإلحصاء 

 اإلجتماعي

 .عالء أيوبد

------ 
 آدابالبات ط

 

 اإلحصاء اإلجتماعي

 .عالء أيوبد

------ 
 آدابالب ط
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مبادئ الجغرافيا 

 البشرية

 يمن الطعانيد.أ
------ 

تخصص  -آداب البط

 جغرافيا

مبادئ الجغرافيا 

 البشرية

 يمن الطعانيد.أ
------ 

 -آداب الباتط

 تخصص جغرافيا

 الجغرافيا التاريخية 

 يوسف خليلد.

------ 
تخصص -البات آدابط

 جفرافيا

فيا الجغرا

 التاريخية

 يوسف خليلد.

------ 
تخصص -الب آدابط

 جفرافيا

اإلستشراق و  

الدراسات 

 اإلسالمية

 محمد الجنديد.

------ 
تخصص -آداب البط

 دراسات إسالمية

اإلستشراق و 

 الدراسات اإلسالمية

 محمد الجنديد.

------ 
تخصص -آدابالبات ط

 دراسات إسالمية

 

رافيا غجال

 قتصاديةإلا

 محمد عبدهد.

------ 
تخصص -آداب البط

 جفرافياتاريخ + 

رافيا غجال

 قتصاديةإلا

 محمد عبدهد.

------ 
تخصص  -آداب الباتط

 + جفرافيا تاريخ 

نصوص جغرافية  

 باللغة اإلنجليزية
 عبدالرحيم مسعدد.

------ 
تخصص -آداب الباتط

 جغرافيا

نصوص جغرافية 

 باللغة اإلنجليزية
 عبدالرحيم مسعدد.

------ 
تخصص -آداب البط

 جغرافيا

اإلنجليزية  اللغة 

 قراءة

 أ.عبدهللا الملحم
------ 

جميع -آداب الباتط

 التخصصات

اللغة اإلنجليزية 

 قراءة

 أ.عبدهللا الملحم
------ 

جميع -آداب البط

 التخصصات

 2إدارة مالية 
 عبدالعزيز السهالويد.

------ 
 إدارة األعمالطالبات 

 +دبلوم إدارة األعمال

 2إدارة مالية 
عبدالعزيز د.

 السهالوي

------ 
 إدارة األعمالطالب 

 +دبلوم إدارة األعمال

  

 التقويم التربوي

 خليل الحويجيد.
------ 

 تربية الباتط
 

 

 التقويم التربوي

 خليل الحويجيد.
------ 

 تربيةالب ط
 

مبادئ اإلحصاء  

 التربوي
 سعيد سيفد.

------ 

 تربية البط

 مبادئ اإلحصاء

 التربوي
 سعيد سيفد.

------ 

 تربيةطالبات 

مدخل إلى األدب 

 األمريكي

 بسام أبو زيدد.

------ 
تخصص  -آداب البط

 لغة إنجليزية

مدخل إلى األدب 

 األمريكي

 بسام أبو زيدد.

------ 
تخصص  -آداب الباتط

 لغة إنجليزية

 أدب األطفال 

 زيد د.بسام أبو

------ 
 تخصص -آداب البط

 لغة إنجليزية

 أدب األطفال

 زيد د.بسام أبو

------ 
 -آداب الباتط

لغة تخصص 

 إنجليزية

مناهج الفكر  

 الحديث

 مختارعطا هللاد.

------ 
تخصص -آداب البط

 دراسات إسالمية

 مناهج الفكر الحديث

 مختارعطا هللاد.

----- 
تخصص -آداب الباتط

 دراسات إسالمية
 

تاريخ السيرة 

 النبوية

الرحيم  د.عبد

 المبارك
------ 

 تاريخ -آداب طالب

تاريخ السيرة 

 النبوية

الرحيم  د.عبد

 المبارك
------ 

 تاريخ -آداب الباتط

تاريخ الخلفاء  

 الراشدين

الرحيم  د.عبد

 المبارك
------ 

 تاريخ -آداب طالب

تاريخ الخلفاء 

 الراشدين

الرحيم  د.عبد

 المبارك
------ 

 تاريخ -طالبات آداب

 مشروع التخرج 

 )تاريخ(

الرحيم  د.عبد

 المبارك

 د.مدحت هريدي
------ 

تخصص -الب آدابط

 تاريخ

 لتخرجمشروع ا

 )تاريخ(

الرحيم  د.عبد

 المبارك

 د.مدحت هريدي
------ 

تخصص -البات آدابط

 تاريخ

 اللغة اإلنجليزية

 د.
------ 

طالبات إدارة األعمال 

 + تربية

 اللغة اإلنجليزية

 د.
------ 

إدارة األعمال  البط

 + تربية

 قراءات و مطالعات 

عبدالعزيز د.
 التركي
------ 

تخصص  -آدابطالبات 
 انجليزيةلغة 

 قراءات و مطالعات

عبدالعزيز د.
 التركي
------ 

تخصص  -آداب البط

 لغة انجليزية

اللغة اإلنجليزية  

 العامة
 محمود السلماند.

------ 
 -آداب طالبات

 جميع التخصصات

اللغة اإلنجليزية 

 العامة

 محمود السلماند.

------ 
 -آداب البط

 جميع التخصصات
 1أصول الفقه 

 ويجنيد الديرشد.

------ 
تخصص  -آداب الباتط

 دراسات اسالمية

 1أصول الفقه 

 جنيد الديرشويد.

------ 
تخصص  -آداب البط

 دراسات اسالمية

 (1) التفسير 

 سامي األشقرد.

------ 
تخصص -آدابطالبات 

 دراسات إسالمية

 (1) التفسير

 سامي األشقرد.

------ 
تخصص -آداب البط

 دراسات إسالمية

 يأصول البحث العلم 

 العمري عبدهللاد.

------ 
تخصص  -طالبات آداب

 دراسات اسالمية

 أصول البحث العلمي

 العمري عبدهللاد.

------ 
تخصص  -آداب البط

 دراسات اسالمية

التربية الخاصة في 

 المملكة

 د.عادل الهجين
------ 

 طالبات تربية

التربية الخاصة 

 في المملكة

 د.عادل الهجين
------ 

 طالب تربية

التواصل  طرق 

الشفوي و اليدوي و 

 (1الكلي )

 ادل الهجين.عد

------ 
تخصص -تربية الباتط

 اإلعاقة السمعية

طرق التواصل 

الشفوي و اليدوي 

 (1و الكلي )

 ادل الهجين.عد

------ 
تخصص -تربية البط

 اإلعاقة السمعية

 اللسانيات 

 محمد المقبلد.
------ 

تخصص -الب آدابط

 لغة عربية

 اللسانيات

 مد المقبلمحد.
------ 

تخصص -البات آدابط

 لغة عربية

 نظرية الترجمة

 حمد حليمهأد.

------ 
تخصص -آداب الباتط

 لغة إنجليزية

 نظرية الترجمة

 حمد حليمهأد.

------ 
تخصص -آدابالب ط

 لغة إنجليزية

 الترجمة اإلبداعية 

 حمد حليمهأد.

------ 
تخصص  -آداب الباتط

 لغة إنجليزية

 عيةالترجمة اإلبدا

 حمد حليمهأد.

------ 
 -آداب البط

لغة تخصص 

 إنجليزية

 ترجمة تتابعية 

 حمد حليمهد.أ

------ 
 -آداب طالبات

لغة تخصص 

 إنجليزية

 ترجمة تتابعية

 حمد حليمهد.أ

------ 
تخصص  -آداب البط

 لغة إنجليزية
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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 

 
 

 الخميس
41/31/4134 

41/34/3415 

 
 

النظريات 

 اإلجتماعية

 فهد الخريفد.

------ 
 تخصص-آداب الباتط

 إجتماع

النظريات 

 اإلجتماعية

 فهد الخريفد.

------ 
 تخصص-آداب البط

 إجتماع

 عيالتغير االجتما 

 فهد الخريفد.

------ 
تخصص  -آداب طالب

 إجتماع

 التغير االجتماعي

 فهد الخريفد.

------ 
 -آداب طالبات

 إجتماعتخصص 

 أدب األطفال 

د.عاصم بني 

 عامر

------ 
تخصص -آداب البط

 لغة عربية

 أدب األطفال

 د.عاصم بني عامر

------ 
تخصص -طالبات آداب

 لغة عربية

ترجمة األنماط 

 النصية

 يحى ربابعهد.
------ 

تخصص -آداب البط

 لغة إنجليزية

ترجمة األنماط 

 النصية

 يحى ربابعهد.
------ 

تخصص -البات آدابط

 لغة إنجليزية

 
 (2)يرانشاء و تعب

 د.ابراهيم المحبوب

------ 
 تخصص -آداب الباتط

 لغة انجليزية

 (2)انشاء و تعبير
 د.ابراهيم المحبوب

------ 
 تخصص -ابآد البط

 لغة انجليزية

 (1) إنشاء و تعبير 

 د.إبراهيم المحبوب
------ 

تخصص  -طالب آداب

 لغة انجليزية

 (1)إنشاء و تعبير 
 د.إبراهيم المحبوب

------ 

تخصص  -طالبات آداب

 لغة انجليزية

 نظرية المنظمات

 عيسى حيرشد.
------ 

 طالب إدارة األعمال

 ادارة األعمال دبلوم +
 

 نظماتنظرية الم

 عيسى حيرشد.
------ 

 طالبات إدارة األعمال

ادارة  دبلوم +

 األعمال
 

 إدارة العمليات 

 د.عيسى حيرش
------ 

+  إدارة األعمال البط

 دبلوم إدارة األعمال
 

 إدارة العمليات

 د.عيسى حيرش
------ 

 إدارة األعمال الباتط

+ دبلوم إدارة 

 األعمال
 

لتفكير البالغي ا 

 عند العرب
 مان عبدالحقسليد.

------ 

تخصص -آداب البط

 لغة عربية

لتفكير البالغي عند ا

 العرب
 سليمان عبدالحقد.

------ 

تخصص -آداب الباتط

 لغة عربية

تاريخ الخليج 

العربي في العصر 

 االسالمي

 الحاج بوأزيد د.

------ 
تخصص  -آداب البط

 تاريخ

تاريخ الخليج 

العربي في 

 العصر االسالمي

 حاجال بوأزيد د.

------ 
 -آداب الباتط

 تاريخ تخصص 

تاريخ التعليم في  

 الدولة االسالمية

 الحاج بوأزيد د.

------ 
تخصص  -آداب البط

 تاريخ

تاريخ التعليم في 

 السالميةالدولة ا

 الحاج بوأزيد د.

------ 
 -آداب الباتط

 تاريختخصص 

تطبيقات نظم  

المعلومات في 

 الجفرافيا البشرية
 مجدي أبوالنصرد.

------ 

-البات آدابط

 تخصص جفرافيا

تطبيقات نظم 

المعلومات في 

 الجفرافيا البشرية
 مجدي أبوالنصرد.

------ 

تخصص -آدابالب ط

 جفرافيا

  مدخل إلى اللغويات

 مبارك البريكد.

------ 
 -آداب الباتط

 تخصص لغة انجليزية

 إلى مدخل

 اللغويات

 د.مبارك البريك

------ 
 -آداب البط

تخصص لغة 

 انجليزية

  

 (2)تقنية المعلومات

عادل فتح د.

 الرحمن

------ 
 األعمالإدارة الب ط

 دبلوم إدارة األعمال +

 

 (2)تقنية المعلومات

عادل فتح د.

 الرحمن

------ 
 إدارة األعمال + الباتط

 دبلوم إدارة األعمال

نظم المعلومات  

 اإلدارية

عادل فتح د.

 الرحمن

------ 
 إدارة األعمال طالبات

دبلوم ادارة  +

 األعمال

نظم المعلومات 

 اإلدارية

 عادل فتح الرحمند.

------ 
 إدارة األعمال + طالب

 دبلوم ادارة األعمال

 (3) النحو التطبيقي

 د.جزاء المصاروة
------ 

تخصص  -آدابطالبات 

 دراسات اسالمية

 (3النحو التطبيقي )

د.جزاء 
 المصاروة
------ 

تخصص  -آداب البط

 دراسات اسالمية

 (2الصرف ) 

 تصريف األسماء

 د.جزاء المصاروة
------ 
ص تخص-طالبات آداب

 لغة عربية

 (2الصرف )

 تصريف األسماء

د.جزاء 
 المصاروة
------ 

تخصص -آداب البط

 لغة عربية

  

 القانون التجاري

 أ.عمر السعيد
------ 

 طالبات إدارة األعمال

دبلوم إدارة  +

 األعمال

 

 لتجاريالقانون ا

 أ.عمر السعيد
------ 

 طالب إدارة األعمال

 + دبلوم إدارة األعمال

 تاريخ التشريع

 د.باسل الحافي
------ 

ص تخص -طالب آداب

 دراسات اسالمية

 تاريخ التشريع

 د.باسل الحافي
------ 

 -طالبات آداب

تخصص دراسات 

 اسالمية

  األساليب الكمية 

 في اإلدارة

 الرشيدي يد.ملف

------ 
 إدارة األعمال الباتط

 دبلوم إدارة األعمال +

  األساليب الكمية

 في اإلدارة

 الرشيدي يد.ملف

------ 
 + إدارة األعمال البط

 إدارة األعمالدبلوم 

مبادئ الرياضيات  

(1) 

 أحمد الفرحاند.
------ 

 طالب إدارة األعمال

 (1)مبادئ الرياضيات 

 أحمد الفرحاند.
------ 

 إدارة األعمال الباتط

با في وورأتاريخ 

 العصور الوسطى

 حاتم الطحاويد.
------ 

تخصص -آداب الباتط

 تاريخ

با في وورأتاريخ 

 العصور الوسطى

 حاويحاتم الطد.
------ 

تخصص -آداب البط

 تاريخ

 اإلجتماع علم 

 الحضري

 د.حسام صالح

------ 
تخصص -طالبات آداب

 اجتماع

 علم اإلجتماع

 الحضري

 د.حسام صالح

------ 
تخصص -آداب البط

 اجتماع

علم إجتماع  

 و الطفولة األسرة

 د.حسام صالح

------ 
-طالبات آداب

 تخصص علم اجتماع

 جتماع األسرةعلم إ

 و الطفولة

 د.حسام صالح

------ 
تخصص  -آداب البط

 علم اجتماع
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تاريخ المملكة 

 العربية السعودية

 المومني نضالد.
------ 

 -طالبات آداب

 تخصص

 تاريخ

تاريخ المملكة 

 العربية السعودية

 المومني نضالد.
------ 

 -آداب البط

 تاريختخصص 

تاريخ العرب  

 الحديث

 نضال المومنيد.
------ 

تخصص  -آداب البط

 يختار

تاريخ العرب 

 الحديث

 نضال المومنيد.
------ 

 -آداب الباتط

 تاريختخصص 

 

تاريخ أوروبا  

 الحديث

 نضال المومنيد.

------ 
-آداب الباتط

 تخصص تاريخ

تاريخ أوروبا 

 الحديث

 نضال المومنيد.

------ 
تخصص -آداب البط

 تاريخ

 1المواريث  هفق

 منير  خضيرد.
------ 

تخصص -البات آدابط

 ات إسالميةدراس

 1المواريث  هفق

 منير  خضيرد.
------ 

تخصص -الب آدابط

 دراسات إسالمية

 2المواريث  هفق 

 منير  خضيرد.
------ 

تخصص -آداب الباتط

 دراسات إسالمية

 2المواريث  هفق

 منير  خضيرد.
------ 

تخصص -آداب البط

 دراسات إسالمية

األدب في  

 السعودية

 عادل الهاديد.
------ 

-آدابالبات ط

 تخصص لغة عربية

 األدب في السعودية

 عادل الهاديد.
------ 

تخصص -الب آدابط

 لغة عربية

مدخل إلى تقنية 

 المعلومات

 مروان الحاجد.
------ 

 جميع -آداب طالب

 التخصصات

مدخل إلى تقنية 

 المعلومات

 مروان الحاجد.
------ 

 جميع -آداب الباتط

 التخصصات

 بحث في اللغة 

 لمحمد المقبد.

------ 
تخصص  -طالبات آداب

 لغة عربية

 

 بحث في اللغة

 محمد المقبلد.

------ 
 -آداب البط

 لغة عربيةتخصص 

 

الصوتيات و  

 النظام الصوتي
 محمود السلماند.

------ 
تخصص -آدابالبات ط

 لغة إنجليزية

الصوتيات و النظام 

 الصوتي
 محمود السلماند.

------ 

تخصص -آداب البط

 لغة إنجليزية

 المذاهب األدبية

 شهير دكروريد.
------ 

تخصص -الب آدابط

 لغة عربية

 المذاهب األدبية

 شهير دكروريد.
------ 

-البات آدابط

 تخصص لغة عربية

 مبادئ التربية 

 د.حسام حمدي
------ 

 تربية البات ط

 مبادئ التربية

 د.حسام حمدي
------ 

 تربية البط

تاريخ الدولة  

 السعودية

 محمد جودةد.

------ 
 -آداب الباتط

 تاريخ تخصص 

تاريخ الدولة 

 السعودية

 محمد جودةد.

------ 
 تخصص  -آداب البط

 تاريخ

 استماع و تحدث

 د.إلن بروبست
------ 

تخصص  -آداب البط

 لغة انجليزية

 استماع و تحدث

 د.إلن بروبست
------ 

 -آدابالبات ط

تخصص لغة 

 انجليزية

 استماع و استيعاب 

 د.إلن بروبست
------ 

تخصص  -آدابالب ط

 لغة انجليزية

 

 استماع و استيعاب

 د.إلن بروبست
------ 

 -آداب الباتط

تخصص لغة 

 انجليزية

الرياضيات لمعلم  

 التربية الخاصة

 المطربخالد د.

------ 
 تربية البط

 

الرياضيات لمعلم 

 التربية الخاصة

 المطربخالد د.

------ 
 تربية الباتط

 

ترية وتعليم 

 معضعاف الس

 البالح خالدد.

------ 
 تخصص-تربية طالبات

 إعاقة سمعية

ترية وتعليم 

 ضعاف السمع

 البالح خالدد.

------ 
 تخصص-الب تربيةط

 إعاقة سمعية

  

 اإلعاقات المتعددة

 البالح خالدد.
------ 

 تربية الباتط

 

 اإلعاقات المتعددة

 البالح خالدد.
------ 

 تربيةالب ط

إستراتيجيات  

ر و التدخل المبك

 المدمج

 خالد البالحد.
------ 

 طالبات تربية

إستراتيجيات التدخل 

 المبكر و المدمج

 البالح خالدد.
------ 

 طالب تربية

اللغة اإلنجليزية 

 كتابة

 د.وليد عثمان
------ 

جميع -آداب الباتط

 التخصصات

اللغة اإلنجليزية 

 كتابة

 د.وليد عثمان
------ 

جميع -آداب البط

 التخصصات

 الخطاب تحليل 

 د.بلقاسم حمامة
------ 

تخصص -طالبات آداب

 لغة عربية

 تحليل الخطاب

 د.بلقاسم حمامة
------ 

تخصص -آداب البط

 لغة عربية

بناء و تطوير  

 المناهج
 العرفج ماهرد.

------ 

 تربية البط

بناء و تطوير 

 المناهج
 العرفج ماهرد.

------ 

 تربيةالبات ط

دريب الميداني تال

(1) 

 ميرد.علي س

 محمود هاللد.

------ 
تخصص -آداب طالب

 إجتماع

دريب الميداني تال

(1) 

 ميرد.علي س

 محمود هاللد.

------ 
-آداب طالبات

 تخصص إجتماع

مهارات البحث  

 التربوي
 هللا الدوغان د.عبد

------ 

 تربية البط
 

مهارات البحث 

 التربوي
 هللا الدوغان د.عبد

------ 

 تربية الباتط
 

 ةنظرية المعرف 

 محمد القطاونهد.

------ 
جميع -آداب الباتط

 التخصصات

 نظرية المعرفة

 محمد القطاونهد.

------ 
جميع -آداب البط

 التخصصات

 (2)التفسير 
 محمد العوداتد.

------ 

تخصص -طالبات آداب

 دراسات إسالمية

 (2)التفسير 
 محمد العوداتد.

------ 

تخصص -الب آدابط

 دراسات إسالمية

 1النحو  

 صام الخطيبد.ع

------ 
تخصص  -طالبات آداب

 لغة عربية

 1النحو 

 د.عصام الخطيب

------ 
 -آداب البط

 تخصص لغة عربية

  

قراءة في كتب 

 النحو واللغة

 عصام الخطيبد.

------ 
 -طالبات آداب

 لغة عربيةتخصص 

 

قراءة في كتب النحو 

 واللغة

 عصام الخطيبد.

------ 
تخصص  -آداب البط

 لغة عربية
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 قتالو
------- 
 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 

 
 

 الجمعة
44/31/4134 

11/34/3415 

 
 

 اإلجتماعية الخدمة

 الشباب ورعاية
 عبد العال أيمن.د

------ 

 -طالبات آداب

 إجتماعصص تخ

 اإلجتماعية الخدمة

 الشباب ورعاية
 عبد العال أيمن.د

------ 

 -آداب البط

 اجتماعتخصص 

 حقوق اإلنسان 
 د.أيمن عبد العال

------ 

تخصص -طالب آداب

 إجتماع

 حقوق اإلنسان
 د.أيمن عبد العال

------ 

-طالبات آداب

 تخصص إجتماع

رعاية الفئات  

 الخاصة
 د.أيمن عبد العال

------ 

تخصص -الب آدابط

 إجتماع

رعاية الفئات 

 الخاصة
 د.أيمن عبد العال

------ 

تخصص -البات آدابط

 إجتماع

تاريخ الشرق 

 األقصى الحديث
 وائل الرفاعيد.

------ 

تخصص -طالبات آداب

 تاريخ

تاريخ الشرق 

 األقصى الحديث
------ 

 وائل الرفاعيد.

تخصص -آداب طالب

 تاريخ

تاريخ العالقات  

 يةت الدولوالمنظما
------ 

 وائل الرفاعيد.

تخصص -طالبات آداب

 تاريخ

تاريخ العالقات 

والمنظمات 

 يةالدول

------ 

 وائل الرفاعيد.

تخصص -آداب طالب

 تاريخ

تاريخ الدولة  

 العثمانية
 د.وائل الرفاعي

------ 

 -آداب البط

 تاريختخصص 

تاريخ الدولة 

 العثمانية
 د.وائل الرفاعي

------ 

تخصص  -آداب طالبات

 تاريخ

 الثقافة و العولمة
 زين العابديند.

------ 
 تخصص-آداب الباتط

 اجتماع

 الثقافة و العولمة
 زين العابديند.

------ 
 تخصص-آداب البط

 اجتماع

التنمية اإلجتماعية  

 واإلقتصادية
 د.زين العابدين

------ 
 تخصص -آداب طالبات

 اجتماع

 اإلجتماعية التنمية

 واإلقتصادية
 العابدين زين.د

------ 
 تخصص -آداب طالب

 اجتماع

 جيومور فولوجيا 
 محسن عواودةد.

------ 

تخصص -الب آدابط

 جفرافيا

 

 جيومور فولوجيا
 محسن عواودةد.

------ 

تخصص -البات آدابط

 جفرافيا

 

إعداد برامج 

تربوية لذوي 

 اإلعاقة السمعية

 خالد البالحد.
------ 

 سمعية-الب تربيةط

إعداد برامج 

بوية لذوي تر

 اإلعاقة السمعية

 خالد البالحد.
------ 

 سمعية-البات تربيةط

التعليم  مهارات 

 التفكير
 الحميد النعيم د.عبد

------ 

 + تربية آداب البط

التعليم  مهارات

 التفكير
 الحميد النعيم د.عبد

------ 

 + تربية آداب الباتط

علم النفس  

 التربوي
 د.عبد الحميد النعيم

------ 

 تربيةطالب 

 علم النفس التربوي
 د.عبد الحميد النعيم

------ 

 طالبات تربية

 دراسة األسانيد
 محمد العميرد.

------ 

تخصص -الب آدابط

 دراسات إسالمية

 دراسة األسانيد
 محمد العميرد.

------ 

-البات آدابط

تخصص دراسات 

 إسالمية

 (2) علوم الحديث 
 محمد العميرد.

------ 

تخصص -طالب آداب

 سات إسالميةدرا

 (2) علوم الحديث
 محمد العميرد.

------ 

-طالبات آداب

تخصص دراسات 

 إسالمية

التالوة و التجويد  

)2( 
 د.خالد الدوغان

------ 
تخصص  -آداب البط

 دراسات اسالمية

التالوة و التجويد 

)2( 
 د.خالد الدوغان

------ 

تخصص  -آداب الباتط

 دراسات اسالمية

فقه القضايا و 

 ة الشرعيةالسياس
 عبدهللا السماعيلد.

------ 

تخصص -البات آدابط

 دراسات إسالمية

فقه القضايا و 

 السياسة الشرعية
 عبدهللا السماعيلد.

------ 

تخصص -الب آدابط

 دراسات إسالمية

  

 إدارة تربوية
 د.محمد القحطاني

------ 

 تربيةطالب 

 

 إدارة تربوية
 د.محمد القحطاني

------ 

 تربية الباتط

عقيدة اإلسالمية و ال 

 المذاهب المعاصرة
 القطاونه د.محمد

------ 
 طالبات إدارة األعمال

 + دبلوم إدارة األعمال

 + تربية + آداب

العقيدة اإلسالمية و 

 المذاهب المعاصرة
 القطاونه د.محمد

------ 

 طالب إدارة األعمال

 + دبلوم إدارة األعمال

 + تربية + آداب

 (2العقيدة )
 نديمحمد الجد.

------ 

تخصص -آداب البط

 دراسات إسالمية

 (2العقيدة )
 محمد الجنديد.

------ 

-آداب الباتط

تخصص دراسات 

 إسالمية

 بحث في األدب 
 د.محمد الجالصي

------ 

تخصص -الب آدابط

 لغة عربية

 بحث في األدب
 د.محمد الجالصي

------ 

-البات آدابط

 تخصص لغة عربية

 (4النحو ) 
 هللا خلف عبدد.

------ 

-البات آدابط

 تخصص لغة عربية

 (4النحو )
 هللا خلف عبدد.

------ 

تخصص -الب آدابط

 لغة عربية

األدب في صدر 

 اإلسالم

 د.توفيق القرم
------ 

تخصص  -آداب طالب

 اللغة العربية

األدب في صدر 

 اإلسالم

 د.توفيق القرم
------ 
تخصص  -طالبات آداب

 اللغة العربية

 (3أصول الفقه ) 
 ى الموسهللا عبدد.

------ 

تخصص -طالبات آداب

 دراسات إسالمية

 (3أصول الفقه )
 ى الموسهللا د.عبد

------ 

تخصص -طالب آداب

 دراسات إسالمية

 ظهور الرواية 
 د.محمود األخرس

------ 

تخصص -آداب البط

 لغة إنجليزية

 ظهور الرواية
 د.محمود األخرس

------ 

تخصص -آداب الباتط

 لغة إنجليزية

 الخدمات اجغرافي

 يوسف خليلد.
------ 

تخصص -آدابطالب 

 جغرافيا

 الخدمات اجغرافي

 يوسف خليلد.
------ 

-آداب طالبات

 تخصص جغرافيا

 

 

 رافيا المناخيةغالج

 يوسف خليلد.
------ 

تخصص  -آدابطالب 

 جفرافيا

 

 رافيا المناخيةغالج

 يوسف خليلد.
------ 

 -آداب طالبات

 تخصص جفرافيا

 

رافيا األخطار غج

 الطبيعية

 يوسف خليلد.

------ 
-آداب الباتط

 تخصص جغرافيا

رافيا األخطار غج

 الطبيعية

 يوسف خليلد.

------ 
تخصص -آداب طالب

 جغرافيا
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النثر العربي 

 الحديث
 يس البشير د.

------ 

 -آدابالبات ط

 لغة عربيةتخصص 

النثر العربي 

 الحديث
 يس البشير د.

------ 

 -آداب البط

 بيةلغة عرتخصص 

قضايا ثقافية  

 معاصرة

 محمود صالحد.

------ 
 + تربية طالب آداب

قضايا ثقافية 

 معاصرة

 محمود صالحد.

------ 
 +تربية طالبات آداب

 (2)أصول الفقه  

 محمود صالحد.
------ 

تخصص  -طالب آداب

 دراسات اسالمية

 (2)أصول الفقه 

 محمود صالحد.
------ 

تخصص  -آداب الباتط

 دراسات اسالمية

علم التاريخ عند 

 المسلمين

 محمد جودهد.
------ 

 -آداب الباتط

 تخصص تاريخ

علم التاريخ عند 

 المسلمين

 محمد جودهد.
------ 

  -آداب البط

 تخصص تاريخ

مدخل الى علم  

 التاريخ

 محمد جودهد.
------ 

تخصص  -ابآد الباتط

 تاريخ

مدخل الى علم 

 التاريخ

 محمد جودهد.
------ 

 -آداب طالب

 تخصص تاريخ

الحضارة  

 اإلسالمية

 محمد جودهد.
------ 

جميع -آداب الباتط

 التخصصات

 الحضارة اإلسالمية

 محمد جودهد.
------ 

جميع -آداب البط

 التخصصات

األدب اإلنجليزي 

 11 القرن
 الشناوي ابراهيمد.

------ 

تخصص -آداب البط

 لغة إنجليزية

 األدب اإلنجليزي 

 11 القرن
 الشناوي ابراهيمد.

------ 
تخصص -آداب الباتط

 لغة إنجليزية

 المسرحية الحديثة 
 الشناوي ابراهيمد.

------ 

تخصص  -آداب طالب

 لغة إنجليزية

 المسرحية الحديثة
 الشناوي ابراهيمد.

------ 

 -آدابطالبات 

لغة تخصص 

 إنجليزية

الشعر اإلنجليزي في  

 انسيالعصر الروم

 الشناوي ابراهيمد.
------ 

تخصص -آداب البط

 لغة إنجليزية

الشعر اإلنجليزي في 

 انسيالعصر الروم

 الشناوي ابراهيمد.
------ 

تخصص -آداب الباتط

 لغة إنجليزية

 المدينة اإلسالمية

 محمد نصرد.
------ 

تخصص -آداب البط

 تاريخ

 المدينة اإلسالمية

 محمد نصرد.
------ 

-آداب الباتط

 تخصص تاريخ

لة تاريخ الدو 

 (2العباسية )

 محمد نصرد.
------ 

تخصص  -طالبات آداب

 تاريخ

تاريخ الدولة 

 (2العباسية )

 محمد نصرد.
------ 

 -آداب البط

 تاريختخصص 

تاريخ الحروب  

 الصليبية

 حاتم الطحاويد.
------ 

تخصص -آداب البط

 تاريخ

تاريخ الحروب 

 الصليبية

 حاتم الطحاويد.
------ 

تخصص -آداب الباتط

 تاريخ
تطبيقات الحاسب 

 في التعليم

 عمر السماعيلد.
------ 

 تربية البط

تطبيقات الحاسب 

 في التعليم

 د.عمر السماعيل
------ 

 تربية الباتط

 (1الحديث ) 

 هللا العمري عبدد.

------ 
تخصص -آداب الباتط

 دراسات إسالمية

 (1الحديث )
 هللا العمري د.عبد

------ 
تخصص -آداب طالب

 ةدراسات إسالمي

 تقنيات التعليم 

 يوسف العريفيد.
------ 

 تربية البط

 تقنيات التعليم

 د.يوسف العريفي
------ 

 تربية الباتط

عمال ألإدارة ا

 الدولية

 محمد دليمد.
------ 

إدارة  الباتط

 +دبلوماألعمال

عمال ألإدارة ا

 الدولية

 محمد دليمد.
------ 

طالب إدارة 

 +دبلوماألعمال

إدارة األعمال  

 يرةالصغ

 محمد دليمد.
------ 

 األعمالإدارة طالب

 +دبلوم إدارة األعمال

إدارة األعمال 

 الصغيرة

 محمد دليمد.
------ 
 +ل األعما طالبات إدارة

 دبلوم إدارة األعمال

علم النفس  

 الفسيولوجي
 مصطفى الحارونيد.

------ 
 جميع -تربية البط

 التخصصات

علم النفس 

 الفسيولوجي

 مصطفى الحارونيد.

------ 
جميع  -تربية الباتط

 التخصصات

طرق البحث و 
 تصميم األبحاث

 هللا الفريدان د.عبد
------ 

 -طالبات آداب

 لغة إنجليزيةتخصص 

طرق البحث و 
 تصميم األبحاث

 هللا الفريدان د.عبد
------ 

تخصص  -آداب البط

 لغة إنجليزية

 النثر اإلنجليزي 
 هللا الفريدان د.عبد

------ 

تخصص  -ابطالبات آد

 لغة انجليزية

 النثر اإلنجليزي
 هللا الفريدان د.عبد

------ 
تخصص  -طالب آداب

 لغة انجليزية

النقد العربي  

 القديم

 د.زهير المنصور
------ 

 -آداب الباتط

 تخصص لغة عربية

 النقد العربي القديم

 د.زهير المنصور
------ 

تخصص  -آداب البط

 لغة عربية

مدخل الى تربية 

 بينالموهو
 د.سميحان الرشيدي

------ 
 تربية الباتط

مدخل الى تربية 

 الموهوبين
 د.سميحان الرشيدي

------ 
 طالب تربية

مهارات السلوك  

 التكيفي
 د.سميحان الرشيدي

------ 
إعاقة  -طالب تربية
 العقلية

هارات السلوك م

 التكيفي
 د.سميحان الرشيدي

------ 
ة إعاق-طالبات تربية
ةالعقلي  

 التخاطب 

واضطرابات 

 النطق والكالم
 د.سميحان الرشيدي

------ 

 البات تربيةط

التخاطب 

واضطرابات النطق 

 والكالم
 د.سميحان الرشيدي

------ 

 الب تربيةط

إعداد برامج 

تربوية  لذوي 

 صعوبات تعلم

 مهنا الدالميد.

------ 
 البات تربيةط

إعداد برامج 

تربوية  لذوي 

 صعوبات تعلم

 مهنا الدالميد.

------ 
 الب تربيةط

التقويم والتشخيص  

 في التربية

 مهنا الدالميد.

------ 
 الب تربيةط

 

التقويم 

والتشخيص في 

 التربية

 مهنا الدالميد.

------ 
 البات تربيةط

استراتيجيات  

تعليم لذوي 

 صعوبات تعلم

 مهنا الدالميد.

------ 
 البات تربيةط

ستراتيجيات تعليم ا

 ت تعلملذوي صعوبا

 مهنا الدالميد.

------ 
 الب تربيةط

 
 (2)مبادئ الرياضيات 

 د.الطاهر إبراهيم
------ 

طالبات إدارة األعمال 
 دبلوم +

مبادئ الرياضيات 

(2) 

 د.الطاهر إبراهيم
------ 

 +طالب إدارة األعمال 
 دبلوم
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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
45/31/4134 

13/13/6341  
 
 

 يعلم اللغة النفس

 د.محمد المعيلي
------ 
تخصص  -طالبات آداب

 لغة إنجليزية

 علم اللغة النفسي

 د.محمد المعيلي
------ 

تخصص  -آداب البط

 لغة إنجليزية

 مقال 

 د.
------ 

تخصص -آداب الباتط

 لغة إنجليزية

 

 مقال

 د.
------ 

تخصص -آدابالب ط

 لغة إنجليزية

 

 مهارات التحدث 

 فداء التميميد.
------ 

تخصص -ت آدابطالبا

 لغة إنجليزية

 مهارات التحدث

 فداء التميميد.
------ 

تخصص -طالب آداب

 لغة إنجليزية

 البحار جغرافيا

 والمحيطات
 سعيد مسمارد.

------ 

تخصص -آداب الباتط

 جغرافيا

 البحار جغرافيا

 والمحيطات
 سعيد مسمارد.

------ 

تخصص -آداب البط

 جغرافيا

 (1فقه العبادات ) 

 له المالعبد اإلد.
------ 

تخصص  -آداب طالبات

 دراسات إسالمية

 (1فقه العبادات )

 عبد اإلله المالد.
------ 

تخصص  -آدابطالب 

 دراسات إسالمية

 المعامالت هفق 
(2) 

 عبد اإلله المالد.
------ 

تخصص -آداب الباتط

 دراسات إسالمية

 (2) المعامالت هفق

 عبد اإلله المالد.
------ 

تخصص -آداب طالب

 دراسات إسالمية

 تحليل الخطاب
 د.محمود السلمان

------ 

 -آداب الباتط

 لغة إنجليزيةتخصص 

 تحليل الخطاب
 د.محمود السلمان

------ 
تخصص  -آداب البط

 لغة إنجليزية

 لغةفقه ال 

 د.إبراهيم كايد

------ 
تخصص  -آداب البط

 لغة عربية

 فقه اللغة

 د.إبراهيم كايد

------ 
 -آداب الباتط

 تخصص لغة عربية

إدارة الموارد  

 البشرية
عبدالرحمن محمد د.

 الدوغان

------ 

 األعمال إدارة البط

 تربيةدبلوم +  +

إدارة الموارد 

 البشرية
عبدالرحمن محمد د.

 الدوغان
------ 

 إدارة األعمال الباتط

 + دبلوم + تربية

تاريخ الجزيرة 

 العربية القديم

 د.أحمد عبدالمنعم
------ 

تخصص  -آداب البط

 تاريخ

تاريخ الجزيرة 

 العربية القديم
 د.أحمد عبدالمنعم

------ 

 -آداب الباتط

 تخصص تاريخ

تاريخ أوروبا  

 المعاصر

 أحمد عبدالمنعمد.

------ 
 تخصص-آداب طالب

 تاريخ

تاريخ أوروبا 

 المعاصر

 أحمد عبدالمنعمد.

------ 
-آداب الباتط

 تاريخ تخصص

  

 التربية العملية
 حيد.محمود عبد ال

------ 
 تربية الباتط

 

 التربية العملية

 محمود عبد الحيد.

------ 
 تربية البط

دارة إلا

 ستراتيجيةإلا
 أحمد بالليد.

------ 

 إدارة األعمال البط

 + دبلوم إدارة األعمال

دارة إلا

  ستراتيجيةإلا
 أحمد بالليد.

------ 
 +إدارة األعمال الباتط

 دبلوم إدارة األعمال

 إدارة التسويق 
 أحمد باللي.د

------ 
 طالبات إدارة األعمال

دبلوم ادارة  الباتط +

 عمالاأل

 إدارة التسويق
 أحمد باللي.د

------ 
 طالب إدارة األعمال

دبلوم ادارة  البط +

 األعمال

 إدارة التعاقد 

 و التفاوض
 محمد الجيزاويد.

------ 

 إدارة أعمال طالبات

 إدارة التعاقد

 و التفاوض
 د.محمد الجيزاوي

------ 

 إدارة أعمال طالب

 مناهج المحدثين

 د.مهيب الحصان

------ 
تخصص  -آداب البط

 دراسات إسالمية

 مناهج المحدثين

 د.مهيب الحصان

------ 
 -آداب الباتط

تخصص دراسات 

 إسالمية

 التحرير اإلداري 
 مهيب الحصان د.

------ 
تخصص  -آداب طالب

 دراسات اسالمية

 التحرير اإلداري
 مهيب الحصان د.

------ 
تخصص  -آداب طالبات

 الميةدراسات اس

 1إدارة مالية  
عبدالعزيز د.

 السهالوي

------ 
 طالبات إدارة األعمال

 +دبلوم إدارة األعمال

 1إدارة مالية 
 عبدالعزيز السهالويد.

------ 
 طالب إدارة األعمال

 +دبلوم إدارة األعمال

اإلنترنت 

 واإلتصاالت
 د.محمد الزهراني

------ 

 طالبات آداب

اإلنترنت 

 واإلتصاالت
 الزهراني د.محمد

------ 

 طالب آداب

  

إستراتيجيات 

 التدريس

 فؤاد المظفرد.
------ 

 تربيةالبات ط

 

إستراتيجيات 

 التدريس

 فؤاد المظفرد.
------ 

 تربية البط

الجغرافيا الطبيعية  

 لألراضي الجافة

 شوقي أبوالغيطد.

------ 
-البات آدابط

 تخصص جفرافيا

الجغرافيا الطبيعية 

 لألراضي الجافة

 وقي أبوالغيطشد.

------ 
تخصص -الب آدابط

 جفرافيا
في  دراسة حالة 

 اإلعاقة العقلية مجال

 يعاطف بحراود.

------ 
 تخصص-تربية طالبات

 إعاقة عقلية

في  دراسة حالة 

 اإلعاقة العقلية مجال

 يعاطف بحراود.

------ 
-الب تربيةط

 إعاقة عقلية تخصص

 إعاقة التوحد 

 يعاطف بحراود.

------ 
 تخصص-تربية اتطالب

 إعاقة عقلية

 إعاقة التوحد

 يعاطف بحراود.

------ 
-الب تربيةط

 إعاقة عقلية تخصص

 مشروع تخرج 

 )إنجليزي(

 د.أحمد السقوفي
------ 

تخصص  -آداب البط

 لغة إنجليزية

 مشروع تخرج

 )إنجليزي(

 د.أحمد السقوفي
------ 

تخصص  -آداب الباتط

 لغة إنجليزية

إدارة األعمال 

 ترونيةاإللك
 مصلح العضايلةد.

------ 

 + إدارة األعمال طالب

 دبلوم إدارة األعمال

إدارة األعمال 

 اإللكترونية
 مصلح العضايلةد.

------ 

 + إدارة األعمال الباتط

 دبلوم إدارة األعمال

 أساسيات المحاسبة 

 اإلدارية و التكاليف

 محمد الصفيرد.
------ 

إدارة  البط

 +دبلوماألعمال

 لمحاسبةأساسيات ا

 اإلدارية و التكاليف

 محمد الصفيرد.
------ 

إدارة  الباتط

 ال+دبلوماألعم

التطبيقات النحوية  

 (1) و الصرفية
 الفتاح عبوش د.عبد

------ 

 -آداب البط

 تخصص لغة عربية

التطبيقات النحوية و 

 (1ة )الصرفي
 الفتاح عبوش د.عبد

------ 

تخصص  -آداب الباتط

 لغة عربية
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ماع علم اإلجت

 السياحي

 د. فهد الخريف

------ 
تخصص -طالب آداب

 اجتماع

علم اإلجتماع 

 السياحي

 د. فهد الخريف

------ 
-آدابطالبات 

 اجتماعتخصص 

علم االجتماع  

 السياسي

 فهد الخريفد.

------ 
تخصص  -طالب آداب

 اجتماع

علم االجتماع 

 السياسي

 فهد الخريفد.

------ 
-طالبات آداب

 اجتماع تخصص 

 دئ اإلحصاءمبا 
 سعيد سيفد.

------ 

 آداب البط

 مبادئ اإلحصاء
 سعيد سيفد.

------ 

 آدابطالبات 

 األسرة هفق
 د.هاني الملحم

------ 

تخصص -البات آدابط

 دراسات إسالمية

 األسرة هفق
 د.هاني الملحم

------ 

 -الب آدابط

 دراسات إسالمية

 إدارة المشاريع 

 عبدهللا سراجد.
------ 

الب دبلوم إدارة ط

 األعمال

 إدارة المشاريع

 سراجعبدهللا د.
------ 

البات دبلوم إدارة ط

 األعمال

 مبادئ اإلدارة 

 د.نذير عليان
------ 

جميع -آداب البط

 التخصصات

 مبادئ اإلدارة

 د.نذير عليان
------ 

جميع -آداب الباتط

 التخصصات

 (1الحديث ) ومعل

 الشهري عليد.

------ 
 -آداب الباتط

تخصص دراسات 

 اسالمية

 (1الحديث ) ومعل

 الشهري عليد.

------ 
 -آداب البط

تخصص دراسات 

 اسالمية

الفقهيه و القواعد  

 مقاصد الشريعة

 د.حمد المري

------ 
تخصص -آداب طالب

 دراسات إسالمية

القواعد الفقهيه و 

 مقاصد الشريعة

 د.حمد المري

------ 
-آداب طالبات

تخصص دراسات 

 إسالمية

النظام االجتماعي  

 في االسالم

 المري حمدد.
------ 

 -آداب الباتط

 دراسات اسالمية

النظام االجتماعي 

 المفي االس

 المري حمدد.
------ 

تخصص  -آداب طالب

 دراسات اسالمية

 التحليل اإلحصائي

 أحمد الفرحان.د

------ 
إدارة  الباتط

دارة إدبلوم +األعمال

 األعمال

 التحليل اإلحصائي

 .أحمد الفرحاند

------ 
 إدارة األعمالالب ط

 دارة األعمالإدبلوم +

 1مبادئ المحاسبة  
د.عبدالرحمن 

 المحارفي
------ 

 إدارة األعمال البط

 1مبادئ المحاسبة 

د.عبدالرحمن 

 المحارفي
------ 

 إدارة األعمال الباتط

 2مبادئ المحاسبة  

د.عبدالرحمن 

 المحارفي

------ 
 إدارة األعمال + طالب

 دبلوم إدارة األعمال

 2مبادئ المحاسبة 
د.عبدالرحمن 

 المحارفي

------ 
 إدارة األعمال+ طالبات

 دبلوم إدارة األعمال

أسس الخدمة 

 اإلجتماعية

 د.حسام صالح
------ 

 -طالبات آداب

 تخصص اجتماع

أسس الخدمة 

 اإلجتماعية

 د.حسام صالح

------ 

 -آداب طالب

 تخصص اجتماع

 العمل التطوعي 

  د.حسام صالح

------ 

تخصص -طالبات آداب

 إجتماع

 العمل التطوعي

  د.حسام صالح

------ 

تخصص -آداب طالب

 إجتماع

 علم اجتماع البيئة 

  د.حسام صالح

------ 

-آداب الباتط

 خصص إجتماعت

 علم اجتماع البيئة

  د.حسام صالح

------ 

تخصص -آداب البط

 إجتماع

 

علم اجتماع 

 اإلعالم

 يدزحسن ابو د.
------ 

تخصص -آداب البط

 إجتماع

 

علم اجتماع 

 اإلعالم

 يدزحسن ابو د.
------ 

-آداب الباتط

 تخصص إجتماع

 بناء وتنمية القدرات 

 يدزبو أحسن د.
------ 

تخصص -آداب البط

 إجتماع

بناء وتنمية 

 القدرات

 يدزبو أحسن د.
------ 

-آداب الباتط

 تخصص إجتماع

إدارة المؤسسات  

 اإلجتماعية

 د.حسن أبو زيد

------ 

 -آداب البط

 تخصص إجتماع

إدارة المؤسسات 

 اإلجتماعية

 د.حسن أبو زيد

------ 

تخصص  -آداب الباتط

 إجتماع

اللغة اإلنجليزية و 

 تقنية المعلومات
 هللا الفريدان د.عبد

------ 
تخصص  -آداب البط

 لغة إنجليزية

اللغة اإلنجليزية و 

 تقنية المعلومات
 هللا الفريدان د.عبد

------ 
تخصص  -آداب الباتط

 لغة إنجليزية

  

 ويالتركيب اللغ
 هللا الفريدان د.عبد

------ 

تخصص  -آداب البط

 لغة انجليزية

 

 التركيب اللغوي
 هللا الفريدان د.عبد

------ 
تخصص  -آداب الباتط

 ةلغة انجليزي

البالغة في القرآن  

 الكريم والسنة النوية

 أسامة عطيةد.
------ 

لغة  -طالبات آداب

 عربية

البالغة في القرآن 

 الكريم والسنة النوية

 أسامة عطية.د

------ 
 لغة عربية -آداب البط

 الصحة و اللياقة

 د.عبدالحكيم مطر

 د.حمدان محمد

------ 
 طالبات إدارة األعمال

+ دبلوم إدارة األعمال 

 + آداب + تربية

 الصحة و اللياقة

 د.عبدالحكيم مطر

 د.حمدان محمد

------ 
 طالب إدارة األعمال

+ دبلوم إدارةاألعمال 

 ة+ تربي+ آداب

التوجيه و اإلرشاد  

النفسي و األسري 

لذوي اإلحتياجات 

 الخاصه

 د.سميحان الرشيدي

------ 
تربية طالب  

 التوجيه و اإلرشاد

 النفسي و األسري

لذوي اإلحتياجات 

 الخاصه
 د.سميحان الرشيدي

------ 
تربية طالبات  

الموهوبون ذو  

 ت التعلمباصعو
 د.سميحان الرشيدي

------ 
-تربية البط

صعوبات  تخصص

 تعلم

الموهوبون ذو 

 ت التعلمباصعو
 د.سميحان الرشيدي

------ 
 تخصص-البات تربيةط

 صعوبات تعلم

 النقود و البنوك
 د.عصام الليثي

------ 
+  إدارة األعمال طالب

 دارة األعمالإدبلوم 

 النقود و البنوك
 د.عصام الليثي

------ 
 إدارة األعمال طالبات

دارة إدبلوم  +

 األعمال

هارات التواصل م 

لذوي اإلحتياجات 

 الخاصة

 مهنا الدالميد.
------ 

التربية -تربية البط

 الخاصة

مهارات التواصل 

لذوي اإلحتياجات 

 الخاصة

 مهنا الدالميد.
------ 

التربية -تربية الباتط

 الخاصة

 

 

صعوبات التعلم في 

 ضوء النظريات

 مهنا الدالميد.
------ 

-تربية البط

تخصص صعوبات 

 تعلم

عوبات التعلم في ص

 ضوء النظريات

 مهنا الدالميد.
------ 

تخصص -تربية الباتط

 صعوبات تعلم
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 النثر العباسي

 عمر شحاتةد.
------ 

تخصص -طالبات آداب

 لغة عربية

 النثر العباسي

 عمر شحاتةد.
------ 

تخصص -طالب آداب

 لغة عربية

 )المعاني( 1البالغة  

 عمر شحاتةد.
------ 

تخصص  -طالب آداب

 لغة عربية

 )المعاني(1البالغة 

 عمر شحاتةد.
------ 

 -طالبات آداب

 تخصص لغة عربية

   

 


