
الجمعةالخمٌساألربعاءالثالثاءاألثنٌناألحدالسبت

12 _ 1211 _ 1011 _ 5375124559ابراهٌم سالم محمد الصباطًعلم نفس النمو2904729055

ابراهٌم عبدالرحمن ابراهٌم المحبوب(2)إنشاء وتعبٌر 3515335236

10.30-912-55034721810.30ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم المباركالمجتمع االعربً السعودي3519735280

12 - 10,30 12 . - 5503472189ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم المباركسٌاسات الرعاٌة االجتماعٌة3518835271

12 - 710,30 - 5375126255,30ابراهٌم كاٌد محمود محمدفقه اللغة2901729027

ابراهٌم محمد ابراهٌم عثمان17األدب اإلنجلٌزي ق 3516235245

بناء وتطوٌر المناهج2904829056

احالم محمد عبدهللا العرفج فهد 

7-75.30-5375124355.30عبدهللا محمد ال عمر

12 - 910,30 - 5375126177,30احمد الشرٌف(1)تقنٌة المعلومات 2928129282

2,30 - 2,301 - 5375126201احمد رجبمدخل إلى اإلعاقة البصرٌة3530035318

2,30 - 2,301 - 5375126201احمد رجبمدخل الى اإلعاقة العقلٌة2864028648

2,30 - 2,301 - 5375126201احمد رجباالضطرابات السلوكٌة وتعدٌل السلوك3530135319

9 - 97.30 - 5503486767.30احمد عبدالرحمن باللًمهارات البحث والتفكٌر3352933532

2864128649

الصحة النفسٌة لذوي االحتٌاجات 

10,30 - 129 - 53751244610,30احمد عبدالرحٌم احمد العمريالخاصة

10,30 - 129 - 53751244610,30احمد عبدالرحٌم احمد العمريإعاقات النمو الشامل3530235320

احمد عبدهللا عٌسى الشعٌبًإدارة األعمال اإللكترونٌة3591235913

10,30 - 11,309 - 11,3012,30 - 53751244912,30احمد عبدالمنعم سٌد احمدتارٌخ الجزٌرة العربٌة القدٌم2866028679

احمد فاضل محمد الجمعانتارٌخ الفكر االجتماع2866628685ً

احمد فاضل محمد الجمعاناالنحراف االجتماعً والجرٌمة3518935272

1_ 112_ 112_ 55034536712اسامه حنفً(1)مبادىء الرٌاضٌات 2900429009

5,30 - 5,304 - 5503486834الطاهر ابراهٌم النور(2)مبادئ الرٌاضٌات 2917929183

الن ولٌام بروبستاستماع وتحدث3515135234

الن ولٌام بروبستاستماع و استٌعاب2918629187

(1)التدرٌب المٌدانً 3519335276

اٌمن محمود عبدالعال على سمٌر 

9 - 910,30 - 55034785910,30على محمود عبدالحمٌد هالل

2,30 - 2,301 - 5375126401أحمد العمرانجغرافٌة العالم2865428673

7 - 8,305.30 - 5375126407أحمد العمرانجغرافٌا األخطار الطبٌعٌة3518335266

7 - 15,30 _ 112_ 53751244112أحمد فارس السلوممناهج المفسرٌن3512135204

9,30 - 5503479537أٌمن الطعانًمبادئ الجغرافٌا البشرٌة2865128670

باسل الحافًتارٌخ التشرٌع2869228695

53751230412:1112:1112:11بدران مسعود ابن الحسنقضاٌا ثقافٌة معاصرة3512735210

12 - 2,3010,30 - 5375126191بسام ابوزٌد(قراءة)اللغة االنجلٌزٌة 2902529039

األدب فً صدر اإلسالم3513635219

توفٌق محمود علً القرم حسٌن 

10.30-9ص 10.30-5375124257مناور

550278683جزاء المصاروه(3)نحو 3514435227

550278683جزاء المصاروه(3)النحو التطبٌقً 2871428715

550278683جزاء المصاروه(تصرٌف األسماء) 2الصرف 3514535228

550278683جزاء المصاروه(2)النحو التطبٌقً 2901329032

550278683جزاء المصاروه(2)نحو 3513735220

550278683جزاء المصاروه(1)النحو التطبٌقً 2609026083

550278683جزاء المصاروهالصوتٌات3513835221

550278683جزاء المصاروهالتذوق األدب2608726080ً

9,30 - 9,308,30 - 9,308,30 - 5375124478,30جمال صاولًتخرٌج األحادٌث3513135214

4 - 42,30 - 5503460312,30جمٌل بنً سالمةتارٌخ الدولة البٌزنطٌة3516735250

2,30 - 121 - 55034603110,30جمٌل بنً سالمةتارٌخ المغرب اإلسالم3517135254ً

2,30 - 2,301 - 5375126241جهاد عبدهللا عفانهمبادئ التورٌد3603736040

8,30 - 8,307 - 5375124597حسام حمديمبادئ التربٌة2607326066

1/ 55034795310.30اٌمن طعانًصور جوٌة وأستشعار عن بعد3518035263

4 - 2,302,30 - 5503472121حسن احمد ابوزٌدإدارة المؤسسات االجتماعٌة3519035273

4 - 42,30 - 5503472122,30حسن احمد ابوزٌدمدخل إلى األنثروبولوجٌا3519235275

7 - 45,30 - 5503472122,30حسن احمد ابوزٌدمناهج البحث االجتماع3519835281ً

2,30 - 41 - 5503472122,30حسن احمد ابوزٌدتقوٌم المشروعات االجتماعٌة3519635279

12 - 2,3010,30 - 5503472121حسن احمد ابوزٌدعلم االجتماع الطب2866328682ً

12 - 1210,30 - 53751262710,30حسن بلقاسم غصان عباسمبادئ االقتصاد الجزئ2900629011ً

حسن علً عبدالقادر العماريمدخل إلى اللغوٌات3515535238

9,30 - 9,307 - 5503479268,30حسٌن المهديالجغرافٌا االقتصادٌة2865228671

8,30 - 8,307 - 5375126387خالد خلٌلنظم المعلومات اإلدارٌة2947929480

8,30 - 9,307 - 5375126388,30خالد خلٌل(2)تقنٌة المعلومات 2918029184

2,30 - 2,301 - 5503591591خالد عبدالعزٌز عطٌة(2)مبادىء المحاسبة 2917829182

5,30 - 5,304 - 5375126354خالد عوض البالحاستراتٌجٌات التدخل المبكر والدمج3530535323

7_ 5375126354خالد عوض البالحاإلعاقات المتعددة3530335321

9,30 - 9,308,30 - 9,308,30 - 5503483498,30خلف مبارك الشخانبهمدخل الى طرق البحث الجغراف3518135264ً

7 - 75,30 - 5375124405,30خلٌل ابراهٌم الحوٌجًالتقوٌم التربوي3529535313

9,30 - 9,308,30 - 5375126308,30زهٌر احمد محمد منصورالنقد العربً القدٌم3514135224

4 - 9,302,30- 5375126348,30سامً االشقر(1)التفسٌر 3512935212

سعٌد ابراهٌم سٌف الدٌنمبادئ اإلحصاء التربوي2930929310

سعٌد ابراهٌم سٌف الدٌنمبادئ اإلحصاء2903029042

30 .10 - 309 .10 - 5375123009سلٌمان صالح  القرعاوي(1)علوم القران 2868928693

10,30 - 10,309 - 5375124459سمٌح احمد محمد مقداديمدخل إلى اللسانٌات3514635229

سمٌحان ناصر سمحان الرشٌديمدخل الى تربٌة الموهوبٌن2863828646

سمٌحان ناصر سمحان الرشٌديمهارات السلوك التكٌف3530735325ً

9,30- 9,308,30- 9,308,30- 5375124538,30سمٌر أدٌبتارٌخ الشرق األدنى القدٌم2865828677

7 - 75,30 - 5375124585,30سٌد احمد عبده عجاجالتوجٌه واإلرشاد2904529054

11,30- 11,3010,30- 11,3010,30- 53751268110,30سٌدي محمد ساهلإدارة األعمال الدولٌة3603636039

3519435277

استخامات الحاسب فً البحوث 

550348593صابر عبدالباقًاالجتماعٌة

550348593صابر عبدالباقًمبادئ علم االجتماع2609226085

550348593صابر عبدالباقًأسس الخدمة األجتماعٌة2866728686

550348593صابر عبدالباقًعلم اجتماع السكان2866428683

550348593صابر عبدالباقًعلم اجتماع األسرة والطفولة2866828687

550348593صابر عبدالباقًعلم االجتماع الحضري3519935282

 10,30 - 10,309 - 5503464519صالح الحصٌنفقه السٌرة2609126084

4 - 42,30 - 5375126322,30ظافر عبدهللا علً الشهرياألدب الجاهل2901929029ً

8,30 - 8,308 - 5375126187عادل الهجٌنالتربٌة الخاصة فً المملكة2864228650

3531035328

طرق التواصل الشفوي والٌدوي 

9,32 - 9,318,30 - 9,308,30 - 5375126188,30عادل الهجٌن(1)والكلً 

عادل عبداللطٌفاالتصاالت واإلنترنت2929029292

عادل عبدهللا العبد القادر(2)أصول الفقه 3512535208

1,00 - 2,3012 - 53751250610,30عاصم محمد امٌن بنً عامرأدب األطفال3515035233

2863928647

مقدمة فً تأهٌل ذي االحتٌاجات 

8_ 87_ 87_ 5375126317عاطف عبدهللا بحراويالخاصة

استاذ المقرر اسم المقرر طالبات جوال المقررطالب
الساعات المكتبٌة



3530935327ً 9_ 98_ 98_ 5375126318عاطف عبدهللا بحراويالنمو اللغوي للمعاقٌن سمعٌا

2,30 - 2,301 - 5503585041عبد االله حسٌن محمد العرفجتقنٌات التعلٌم2904029049

عبد الرزاق طاهر معاش(1)العقٌدة 3512435207

10,30 - 10,309 - 5375124629عبد الفتاح عبوش(1)التطبٌقات النحوٌة والصرفٌة 3514235225

عبداالله محمد المال(1)فقه العبادات 2869928698

2,30 - 2,301 - 5375124611عبدالجواد الناديظهور الرواٌة3516135244

12-1210.30-55034646910.30عبدالحكٌم المطرالصحة واللٌاقة2607626069

2.30-71-5375124349.30عبدالحمٌد احمد عبدالرحمن النعٌممهارات التعلٌم والتفكٌر2863728645

2.30-71-5375124349.30عبدالحمٌد احمد عبدالرحمن النعٌمعلم النفس التربوي2863528644

القواعد والمنظومة النحوٌة3515435237

عبدالرحمن بن عبداللطٌف الخلٌفة 

2.30-2.301-2.301-5375123061السٌد

12 - 10,3010,30 - 5503472499عبدالرحمن عبدالعزٌز حماد الحمادإدارة التسوٌق3528735293

1_ 112_ 112_ 55034517412عبدالرحٌم ٌوسف ال الشٌخ مباركتارٌخ الخلفاء الراشدٌن3516435247

1_ 114_ 113_ 55034517412عبدالرحٌم ٌوسف ال الشٌخ مباركتارٌخ السٌرة النبوٌة2866228681

1_ 112_ 112_ 55034871812عبدالشافً علً(2)علوم القرآن 3512035203

7- 78.30 - 5375123669.30عبدالعزٌز سعود عبدالعزٌز الحلٌبًالتحرٌر العرب2608626079ً

12 - 10,3010.30 - 5503589859عبداللطٌف موسى بلغرسهمبادئ االقتصاد الكل2918129185ً

12 - 1210,30 - 55035898510,30عبداللطٌف موسى بلغرسهالنقود والبنوك2947329477

10,30 - 10,309 - 5503474099عبدهللا احمد عبدهللا الدوغانمهارات البحث التربوي2904429053

8 _ 57 _ 74_ 5503470356عبدهللا العمري(1)الحدٌث 3513035213

عبدهللا عبدالوهاب عبدهللا الفرٌدانالنثر اإلنجلٌزي3515235235

عبدهللا عبدالوهاب عبدهللا الفرٌدانالتركٌب اللغوي2919229193

م8-7م8-7م8-5016283437عبدهللا عمر النجارالتحلٌل اإلحصائ3528535291ً

م8-7م8-7م8-5016283437عبدهللا عمر النجاراإلحصاء فً اإلدارة3528335289

عبدهللا محمد احمد السماعٌل(1)التالوة والتجوٌد 2868828691

عبدهللا محمد احمد السماعٌل(2)فقه العبادات 3512635209

8,30 - 8,307 - 5375126297عبدهللا محمد نوري الدٌرشوياألخالق اإلسالمٌة وآداب المهنة2870728700

عبدالمحسن حسٌن محمد العرفج(3)أصول الفقه 3513335216

12 - 1210,30 - 53751250910,30عبدالملٌك مسعود مزهودهمهارات االتصال2947029471

8,30 - 8,307 - 5375126147عدنان عبدهللا الملحمأساسٌات المحاسبة اإلدارٌة والتكالٌف3528435290

12 - 1210,30 - 53751246010,30عزت شحاته محمد(1)فقه المعامالت 3513435217

10,30 - 10,309 - 5003474929عصام الخطٌب(1)نحو 2901529024

4 - 42,30 - 5375124232,30عصام ثابتمدخل الى اإلعاقة السمعٌة3529835316

4 - 42,30 - 5375124232,30عصام ثابتمدخل إلى صعوبات التعلم3529935317

2,30 - 2,301 - 5375124281عالء زهران(1)مبادىء المحاسبة 2900529010

علً صالح الزهرانًمبادئ القانون2900729012

علً عبدهللا سعٌد الشهري(1)علوم الحدٌث 2869028694

12_ 5503485689عمار المعانًاللغة اإلنجلٌزٌة العامة2608926082

12_ 5503485689عمار المعانًمهارات التحدث3516335246

5,30 - 5503485682,30عمار المعانًقراءات ومطالعات2918829189

12_ 5503485689عمار المعانًالصوتٌات والنظام الصوت3515835241ً

12_ 5503485689عمار المعانًاللغة االنجلٌزٌة2607726070

12_ 5503485689عمار المعانًمقال3515935242

1_ 112_ 112_ 53751245612عمر شحاته(المعانً)1البالغة 2902229033

1_ 112_ 112_ 53751245612عمر شحاتهالشعر العباس3514735230ً

1_ 112_ 112_ 53751245612عمر شحاته(1)نصوص أدبٌة 3514935232

1_ 112_ 112_ 53751245612عمر شحاتهالنثر العباس3514835231ً

1_ 112_ 112_ 53751245612عمر شحاتهاألدب االموي3513935222

10.30 - 10.309 - 5503586839عمر محمد االمٌن علًالعروض والقافٌة2932429325

7 - 75,30 - 5503578625,30فاٌز عارف سلٌمان القرعان(البٌان والبدٌع) 2البالغة 3514035223

8,30 - 10,307 - 5375124529فتحً ٌوسف الشواورةتارٌخ الحروب الصلٌبٌة3517235255

7 -78.30 -78.30 -5375124328.30فضل علً عبدهللا الراشد البوعٌنٌنمقدمة فً نظم المعلومات الجغرافٌة3518735270

7 -78.30 -78.30 -5375124328.30فضل علً عبدهللا الراشد البوعٌنٌنجغرافٌة المملكة العربٌة لسعودٌة3517735260

5,30 - 74 - 5375124505,30فهد عبدالرحمن عبدهللا الخرٌفعلم االجتماع السٌاح3519535278ً

3530435322

التوجٌه واإلرشاد لنفسً واألسري 

12_ 5503589289فٌصل علً الزٌوتلذوي االحتٌاجات الخاصة

12_ 5503589289فٌصل علً الزٌوتالتخلف العقلً فً ضوء النظرٌات3530635324

10.30-79_5 / 10.30-5375123759ماهر محمد حسٌن العرفجاستراتٌجٌات التدرٌس3529635314

7 - 75,30 - 5375124515,30مجدي الشحاتمقدمة فً التربٌة الخاصة2607526068

7 - 75,30 - 5375124515,30مجدي الشحاتصعوبات التعلم اإلنمائٌة3531235330

محسن عواودةالجٌومورفولوجٌا3517635259

9 - 97,30 - 5503575297,30محمد احمد جودهحضارات الشرق األدنى القدٌم3516635249

12 - 1210,30 - 55035752910,30محمد احمد جودهعلم التارٌخ عند المسلمٌن3516935252

9 - 97,30 - 5503575297,30محمد احمد جودهتارٌخ األٌوبٌٌن والممالٌك3517435257

2,30 - 55035752912محمد احمد جودهالحضارة اإلسالمٌة3512835211

10,30 - 5503575297,30محمد احمد جودهتارٌخ الخلٌج العربً القدٌم3517035253

9 - 97,30 - 5503575297,30محمد احمد جودهمدخل الى علم التارٌخ2865728676

10 - 97,30 - 5503575297,30محمد احمد جودهتارٌخ الٌونان و الرومان3516535248

محمد الجغٌمان(تصرٌف االفعال) 1الصرف 2901629026

محمد العنزيمدخل الى تقنٌة المعلومات2902329038

محمد العودات(2)التالوة والتجوٌد 2871628717

7 - 78.30 -5375123559.30محمد القطاونةالعقٌدة اإلسالمٌة والمذاهب المعاصرة2608826081

12 - 1210,30 - 1210,30 - 53751224010,30محمد الوردٌان(1)إنشاء وتعبٌر 2919029191

1,00 - 1,0012,00 - 1,0012,00 - 55034863012,00محمد امٌن الروابدةمناهج البحث3514335226

محمد أحمد الجٌزاويإدارة المعرفة3603836041

10,17 - 10,169,15 - 10,159,15 - 5503484869,15محمد جنٌد محمد الدٌرشوي(1)أصول الفقة 2869728696

5.3012:01 - 53751237612:016.30محمد سعٌد القحطانًإدارة تربوٌة2904329052

30 . 9 - 30 . 308 . 9 - 30 . 308 . 9 - 30 . 5375124578محمد عبدالداٌم(2)العقٌدة 3513235215

محمد عبدالرحمن احمد العمٌر(2)علوم الحدٌث 3512235205

8,30 - 8,307 - 5375126337محمد عبدالرحمن عبدهللا الدوغانإدارة موارد بشرٌة3528835294

10,30 - 10,309 - 5375124429محمد عبدهللا عبدالرحمن الدوغانالقراءة والمحادثة2901429034

12 - 1210,30 - 55035841510,30محمد عبدالمنعممبادئ علم النفس2607826071

10,30 - 2,309 - 5503587181محمد عبدهجغرافٌا المٌاه3518535268

9 - 77,30 - 5503587185,30محمد عبدهمبادئ الجغرافٌا الطبٌعٌة2863628669

12 - 5,3010,30 - 5503587184محمد عبدهجغرافٌا الصناعة والطاقة3518435267

12 - 9,3010,30 - 5503587188محمد عبدهجغرافٌا النقل والتجارة3518635269

4 - 10,302,30 - 5503587189محمد عبدهالجغرافٌا الحٌوٌة والتربة3518235265

10,30 - 9,309 - 5503587188,30محمد عبدهخرائط التوزٌعات الجغرافٌة3517935262

9 - 8,307,30 - 5503587187محمد عبدهتصمٌم وقراءة الخرٌطة3517835261



8,30 - 8,307 - 5503472197محمد ناصر الملحمتارٌخ األندلس اإلسالم3517335256ً

12 - 1210,30 - 55027869610,30محمد نور النعٌمًعصر النهضة: األدب اإلنجلٌزي 3515635239

12 - 1210,30 - 53751245410,30محمود عبدالحمٌد هاللالعالقات العامة3519135274

4 - 42,30 - 5375126282,30مصطفى عبدالمجٌد بخوشمبادئ اإلدارة2900329008

5345133951:12مصلح العضاٌلهبرامج الحاسب المكتبٌة3511735200

5345133951:12مصلح العضاٌلهالتعلم اإللكترونً والتعلٌم عن ُبعد3530835326

8 - 5345133959.00مصلح العضاٌلهقواعد البٌانات3511935202

ملفً عٌاده عاٌد الرشٌدياألسالٌب الكمٌة فً اإلدارة3352733530

2.30.- 7.304 -5375124299منٌر خضٌر(1)فقه الموارٌث 3513535218

9 - 97,30 - 5503472487,30مهنا عبدهللا مهنا الدالمًصعوبات التعلم فً ضوء النظرٌات3531135329

3529735315

مهارات التواصل لذوي االحتٌاجات 

9 - 97,30 - 5503472487,30مهنا عبدهللا مهنا الدالمًالخاصة

10,30 - 129 - 53751262310,30مهند الدعجةتارٌخ الدولة األموٌة3516835251

10,30 - 10,309 - 5375126239مهند الدعجةحاضر العالم اإلسالم3511835201ً

10,30 - 10,309,30 - 10,309,30 - 5375124839,30مهٌب الحصانمناهج المحدثٌن3512335206

8.30-8.307-5375724227نذٌر حاج علٌانمبادئ اإلدارة2901829051

    2  - . 55035925911نضال داود المومنًتارٌخ أوروبا الحدٌث3517535258

نور الدٌن خبابه(1)إدارة مالٌة 2947529474

نور الدٌن خبابه(2)إدارة مالٌة 3528635292

4-45.30-5375123095.30وائل محمد محمود علً الرفاعًتارٌخ أوروبا فً العصور الوسطى2866128680

10,30 - 129 - 53751263610,30ولٌد احمد فاٌز عثمان(كتابة)اللغة االنجلٌزٌة 2902829046

8.30 - 5503472405,30ٌاسر احمد السٌد السٌداألسالٌب الكمٌة فً الجغرافٌا2865528674

12- 1210.30 - 53751234010,30ٌحضٌه محمد فاضل سماللًالسلوك التنظٌم3352833531ً

7-78.30-5375123848.30ٌوسف مصطفً ٌوسف خلٌلالجغرافٌة المناخٌة2865328672

الفكر والثقافة اإلنجلٌزٌة3515735240

5.30-10.304-5503587189محمد عبدهمبادئ المساحة والخرائط2865628675

اللغة اإلنجلٌزٌة العامة3592635935

12 - 30 .1210 - 30 .53751241510عدنان صالح العمرالقانون التجاري3591035911

آداب- مبادئ اإلدارة 3592935937

التحرٌر العرب3592435933ً

مهارات التعلٌم والتفكٌر3592835938

الصحة واللٌاقة3592335932

مدخل الى تقنٌة المعلومات3593035939

العقٌدة اإلسالمٌة والمذاهب المعاصرة3592535934

2.30 -10,301- 5503472129حسن احمد ابو زٌدخدمة الفرد والجماعة2866528684

تطبٌقات الحاسب فً التعلٌم2863428643

(1)النحو التطبٌقً 3592735936

إدارة العملٌات3590835909

8.30-8.307.-5375126397احمد حلٌمةنظرٌة الترجمة3516035243

. 12 - 1.  12 - 1_ 12 - 5375122461خالد الدوغان2تالوة و نجوٌد 

9.30 - 9.308.30 - 9.308.30 - 9.308.30 - 5375124278.30سامي االشقر 1تفسٌر 

ص 10.30-9ص 12-5375124009عبدهلل ابراهٌم الموسى


