
 1431جدول المحاضراث المباشرة لطلبت و طالباث اإلنتساب المطور لعام 

  اليوم
05:00  _06:00 06:30  _07:30 

 

08:00  _09:00 09:30  _10:30 
 

     

 األربعاء
27/10/2010 

19/11/1431 

 انهغح اإلَجهٍشٌح
(غساٌ َاٌفح.د)  

 طانثاخ ذزتٍح

 

 انهغح اإلَجهٍشٌح
(غساٌ َاٌفح.د)  

 طالب ذزتٍح

 

األخالق اإلساليٍح و 
 آداب انًهُح

(عثذاهلل انذٌزشىي.د)  
 طانثاخ ذزتٍح

 

 
األخالق اإلساليٍح و 

 آداب انًهُح
(عثذاهلل انذٌزشىي.د)  

 طالب ذزتٍح

 

 اإلَرزَد و اإلذصاالخ
(عادل عثذانهطٍف.د)  

 طانثاخ آداب

 اإلَرزَد و اإلذصاالخ
(عادل عثذانهطٍف.د)  

 طالب آداب
 

 

انعقٍذج اإلساليٍح و 
 انًذاهة انًعاصزج

(انعقٍم يحًذ.د)   
إدارج األعًال البط  

انعقٍذج اإلساليٍح و 
 انًذاهة انًعاصزج

(انعقٍم يحًذ.د)  
إدارج األعًال انثاخط  

 يثادئ اإلدارج
(يصطفى تخىش.د)  

 طالب إدارج األعًال
(انًجًىعح انثاٍَح)  

 

 

 يثادئ اإلدارج
(يصطفى تخىش.د)  

 طالب إدارج األعًال
(انًجًىعح انثانثح)  

 

 يثادئ انقاَىٌ
(عهً انشهزاًَ.د)  

 طانثاخ إدارج األعًال

 يثادئ انقاَىٌ
(عهً انشهزاًَ.د)  

 طالب إدارج األعًال
(انًجًىعح األونى)  

     

 خميسال
28/10/2010 

20/11/1431 

 يقذيح فً انرزتٍح انخاصح
 (يجذي انشحاخ.د)

 طانثاخ ذزتٍح
 

 يقذيح فً انرزتٍح انخاصح
 (يجذي انشحاخ.د)

 طالب ذزتٍح
 

 عهى انُفس انرزتىي
 (عثذانحكٍى انُعٍى.د)

 طانثاخ ذزتٍح

 عهى انُفس انرزتىي
 (عثذانحكٍى انُعٍى.د)

 طالب ذزتٍح

 1يثادئ انزٌاضٍاخ 
 (أسايح حُفى.د)

 طانثاخ إدارج األعًال

 1يثادئ انزٌاضٍاخ 
 (أسايح حُفى.د)

 طالب إدارج األعًال
 (انًجًىعح األونى)
 

 اإلقرصاد انجشئًيثادئ 
 (عثذانهطٍف تهغزسح.د)

 طالب إدارج األعًال
 (انًجًىعح انثاٍَح)

 يثادئ اإلقرصاد انجشئً
 (عثذانهطٍف تهغزسح.د)

 طالب إدارج األعًال
 (انًجًىعح انثانثح)

 انهغح اإلَجهٍشٌح انعايح
 (غساٌ َاٌفح.د)

 -طانثاخ آداب
 جًٍع انرخصصاخ

 انهغح اإلَجهٍشٌح انعايح
 (غساٌ َاٌفح.د)

 -طالب آداب
 جًٍع انرخصصاخ

 

 فقه انسٍزج
 (صانح انحصٍٍ.د)

 -طانثاخ آداب
 جًٍع انرخصصاخ

 فقه انسٍزج
 (صانح انحصٍٍ.د)

 -طالب آداب
 جًٍع انرخصصاخ

     

 جمعتال
29/10/2010 

21/11/1431 

 انقزاءج و انًحادثح 
 (يحًذ انذوغاٌ.د)

 -طانثاخ آداب
 جًٍع انرخصصاخ

 انقزاءج و انًحادثح 
 (يحًذ انذوغاٌ.د)

 -طالب آداب
 جًٍع انرخصصاخ

 

  1انُحى انرطثٍقً 
 (جشاء انًصاروج.د)

 -طانثاخ آداب
 جًٍع انرخصصاخ

  1انُحى انرطثٍقً 
 (جشاء انًصاروج.د)

 -طالب آداب
 جًٍع انرخصصاخ

انعقٍذج اإلساليٍح و 
 انًذاهة انًعاصزج

 (يحًذ انعقٍم.د)
 -آدابطانثاخ 

 جًٍع انرخصصاخ

انعقٍذج اإلساليٍح و 
 انًذاهة انًعاصزج

 (يحًذ انعقٍم.د)
 -طالب آداب

 جًٍع انرخصصاخ
 

انعقٍذج اإلساليٍح و 
 انًذاهة انًعاصزج

 (يحًذ انعقٍم.د)
 طانثاخ ذزتٍح

انعقٍذج اإلساليٍح و 
 انًذاهة انًعاصزج

 (يحًذ انعقٍم.د)
 طالب ذزتٍح



 يثادئ انرزتٍح
 (حًذيحساو .د)

 طانثاخ ذزتٍح

 يثادئ انرزتٍح
 (حساو حًذي.د)

 طالب ذزتٍح

 1يثادئ انزٌاضٍاخ 
 (أسايح حُفى.د)

 طالب إدارج األعًال
 (انًجًىعح انثاٍَح)
 

 1يثادئ انزٌاضٍاخ 
 (أسايح حُفى.د)

 طالب إدارج األعًال
 (انًجًىعح انثانثح)

     

 سبجال

30/10/2010 

22/11/1431 

 1 يثادئ انًحاسثح
 (عالء سهزاٌ.د)

 طانثاخ إدارج األعًال

 1يثادئ انًحاسثح 
 (عالء سهزاٌ.د)

 طالب إدارج األعًال
 (انًجًىعح األونى)
 

 يثادئ انقاَىٌ
 (عهً انشهزاًَ.د)

 طالب إدارج األعًال
 (انًجًىعح انثاٍَح)

 يثادئ انقاَىٌ
 (عهً انشهزاًَ.د)

 طالب إدارج األعًال
 (انًجًىعح انثانثح)

 يثادئ عهى انُفس
 (يحًذعثذانًُعى.د)

 طانثاخ ذزتٍح

 يثادئ عهى انُفس
 (يحًذعثذانًُعى.د)

 طالب ذزتٍح

 إدارج ذزتىٌح
 (يحًذ انقحطاًَ.د)

 طانثاخ ذزتٍح

 إدارج ذزتىٌح
 (يحًذ انقحطاًَ.د)

 طالب ذزتٍح

يذخم إنى ذقٍُح 
 انًعهىياخ

 (يحًذ انعُشي.د)
جًٍع -طانثاخ آداب
 انرخصصاخ

 

إنى ذقٍُح يذخم 
 انًعهىياخ

 (يحًذ انعُشي.د)
جًٍع  -طالب آداب
 انرخصصاخ

 

 انهغح اإلَجهٍشٌح قزاءج
 (تساو أتىسٌذ.د)

جًٍع -طانثاخ آداب
 انرخصصاخ

 

 انهغح اإلَجهٍشٌح قزاءج
 (تساو أتىسٌذ.د)

جًٍع -طالب آداب
 انرخصصاخ

 

     

 ألحدا
31/10/2010 

23/11/1431 

 1يثادئ انًحاسثح 
 (عالء سهزاٌ.د)

 طالب إدارج األعًال
 (انًجًىعح انثاٍَح)

 1يثادئ انًحاسثح 
 (عالء سهزاٌ.د)

 طالب إدارج األعًال
 (انًجًىعح انثانثح)

 2يثادئ انًحاسثح 
 (خانذ عطٍح.د)

 +طانثاخ إدارج األعًال 
 دتهىو إدارج األعًال 
 
 

 2يثادئ انًحاسثح 
 (خانذ عطٍح.د)

 +طالب إدارج األعًال 
 دتهىو إدارج األعًال

 

 انرالوج و انرجىٌذ
 (عثذاهلل انسًاعٍم.د)

جًٍع -طانثاخ آداب
 انرخصصاخ

 

 انرالوج و انرجىٌذ
 (عثذاهلل انسًاعٍم.د)

جًٍع -طالب آداب
 انرخصصاخ

 

 انهغح اإلَجهٍشٌح كراتح
 (ونٍذ عثًاٌ.د)

جًٍع -طانثاخ آداب
 انرخصصاخ

 

 انهغح اإلَجهٍشٌح كراتح
 (عثًاٌونٍذ .د)

جًٍع -طالب آداب
 انرخصصاخ

 

ذطثٍقاخ انحاسة فً 
 انرعهٍى

 (يحًذ عًاشح.د)
 طانثاخ ذزتٍح

ذطثٍقاخ انحاسة فً 
 انرعهٍى

 (يحًذ عًاشح.د)
 طالب ذزتٍح

 يثادئ انثحث انرزتىي
 (عثذاهلل انذوغاٌ.د)

 طانثاخ ذزتٍح

 يثادئ انثحث انرزتىي
 (عثذاهلل انذوغاٌ.د)

 طالب ذزتٍح

     

 اإلثنين

01/11/2010 

24/11/1431 

 انرحزٌز انعزتً
 (عثذانعشٌش انحهٍثً.د)

 طانثاخ ذزتٍح

 انرحزٌز انعزتً
 (عثذانعشٌش انحهٍثً.د)

 طالب ذزتٍح

 ذقٍُاخ انرعهٍى
 (عثذاإلنه انعزفج.د)

 طانثاخ ذزتٍح

 ذقٍُاخ انرعهٍى
 (عثذاإلنه انعزفج.د)

 طالب ذزتٍح

 يثادئ عهى اإلجرًاع
 (انجًعاٌ أحًذ.د)

جًٍع -طانثاخ آداب
 انرخصصاخ

 

 يثادئ عهى اإلجرًاع
 (أحًذ انجًعاٌ.د)

جًٍع -طالب آداب
 انرخصصاخ

 

 2انُحى انرطثٍقً 
 (جشاء انًصاروج.د)

جًٍع -طانثاخ آداب
 انرخصصاخ

 

 2انُحى انرطثٍقً 
 (جشاء انًصاروج.د)

جًٍع -طالب آداب
 انرخصصاخ

 

 يهاراخ اإلذصال
 (يشهىدجعثذانًهٍك .د)

 طانثاخ إدارج األعًال

 يهاراخ اإلذصال
 (عثذانًهٍك يشهىدج.د)

 طالب إدارج األعًال
 
 

 1إدارج يانٍح 
 (َىر انذٌٍ خثاته.د)

 طانثاخ إدارج األعًال

 1إدارج يانٍح 
 (َىر انذٌٍ خثاته.د)

 طالب إدارج األعًال



     

 لثالثاءا
02/11/2010 

25/11/1431 

 عهى َفس انًُى
 (يحًذ عثذانسالو.د)

 طانثاخ ذزتٍح

 عهى َفس انًُى
 (يحًذ عثذانسالو.د)

 طالب ذزتٍح

 تُاء و ذطىٌز انًُاهج
 (فهذ آل عًز.د)

 طانثاخ ذزتٍح

 تُاء و ذطىٌز انًُاهج
 (فهذ آل عًز.د)

 طالب ذزتٍح

 يثادئ اإلدارج
 (ٌحضٍه سًالنً.د)

جًٍع -طانثاخ آداب
 انرخصصاخ

 

 يثادئ اإلدارج
 (ٌحضٍه سًالنً.د)

جًٍع -طالب آداب
 انرخصصاخ

 

  

 يثادئ اإلقصاد انكهً
 (حثٍة آل يكً.د)

 +طانثاخ إدارج األعًال 
 دتهىو إدارج األعًال

 يثادئ اإلقصاد انكهً
 (حثٍة آل يكً.د)

 +طالب إدارج األعًال 
 دتهىو إدارج األعًال

  2يثادئ انزٌاضٍاخ 
 (انطاهز إتزاهٍى.د)

 +األعًال  طانثاخ إدارج
 دتهىو إدارج األعًال

  2يثادئ انزٌاضٍاخ 
 (انطاهز إتزاهٍى.د)

 +طالب إدارج األعًال 
 دتهىو إدارج األعًال

 


