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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

51/30/4352 
52/31/5201 

 الشعر العباسي

 د.عمر شحاتة

------ 

تخصص -طالبات آداب

 لغة عربية

 الشعر العباسي

 د.عمر شحاتة

------ 

تخصص -طالب آداب

 لغة عربية

 

 األدب األموي

 شحاتةد.عمر 

------ 

تخصص  -طالبات آداب

 لغة عربية

 األدب األموي

 د.عمر شحاتة

------ 

 -طالب آداب

 تخصص لغة عربية

 

 (2نصوص أدبية )

 عمر شحاتة د.
------ 

 -طالبات آداب

 لغة عربيةتخصص 

 (2نصوص أدبية )

 عمر شحاتة د.
------ 

تخصص  -آداب البط

 لغة عربية

 (3نحو )ال

 د. جزاء المصاروة

------ 

تخصص -آداب البط

 لغة عربية

 (3نحو )ال

 د. جزاء المصاروة

------ 

-طالبات آداب

 تخصص لغة عربية

 

 الصوتيات

 د. جزاء المصاروة

------ 

 تخصص -آداب البط

 لغة عربية

 الصوتيات

 د. جزاء المصاروة

------ 

 -آداب الباتط

 تخصص

 لغة عربية

 

 2النحو 

 د. جزاء المصاروة

------ 

 -آداب البط

 تخصص

 لغة عربية

 2النحو 

 د. جزاء المصاروة

------ 

 تخصص -طالبات 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

أسس الخدمة 

 اإلجتماعية

 د.صابر عبدالباقي

------ 

 -طالبات آداب

 تخصص اجتماع

أسس الخدمة 

 اإلجتماعية

 د.صابر عبدالباقي

------ 

 -آداب طالب

 تخصص اجتماع

 

 العمل التطوعي

 د.صابر عبدالباقي

------ 

تخصص -طالبات آداب

 إجتماع

 العمل التطوعي

 د.صابر عبدالباقي
------ 

تخصص -آداب طالب

 إجتماع

 

 اجتماع البيئة علم

 د.صابر عبدالباقي
------ 

-آداب الباتط

 خصص إجتماعت

 علم اجتماع البيئة

 د.صابر عبدالباقي
------ 

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

 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

 العضايلةد.مصلح 

------ 

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 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

مبادئ الجغرافيا 

 البشرية

 يمن الطعانيد.أ

تخصص  -آداب البط

 جغرافيا

مبادئ الجغرافيا 

 البشرية

 يمن الطعانيد.أ

 -آداب الباتط

 تخصص جغرافيا

 

 عن بعداستشعار 

 د.أيمن الطعاني

تخصص  -طالب آداب
 جفرافيا

 استشعار عن بعد

 د.أيمن الطعاني

 -آداب الباتط
 تخصص  جفرافيا

 

مقدمة في نظم 

 المعلومات الجغرافية

 د.أيمن الطعاني
تخصص -آداب طالب

 جغرافيا

مقدمة في نظم المعلومات 

 الجغرافية

 د.أيمن الطعاني
تخصص -آداب الباتط

 جغرافيا

إجتماع التنظيم علم 

 والتخطيط

 د.حسام صالح

تخصص -البات آدابط

 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

 أميند.محمد 

 -آداب الباتط

 تخصص لغة عربية

 مناهج البحث

 د.محمد أمين

تخصص  -آداب البط

 لغة عربية

 علم اللغة النفسي

 محمد المعيليد.
تخصص  -طالبات آداب

 لغة إنجليزية

 علم اللغة النفسي

 محمد المعيليد.
 -آداب البط

لغة تخصص 

 إنجليزية

 

 مقال

 د.عمار معاني

تخصص -آداب الباتط

 لغة إنجليزية

 مقال

 د.عمار معاني

تخصص -آدابالب ط

 لغة إنجليزية

 

 مهارات التحدث

 د.عمار معاني

-طالبات آداب

تخصص لغة 

 إنجليزية

 مهارات التحدث

 د.عمار معاني

تخصص -طالب آداب

 لغة إنجليزية



2   4141  - 4141الفصل الدراسي الثاني  – الثانيةجدول اللقاءات المباشرة  –عمادة التعلم اإللكتروني و التعليم عن بعد  –جامعة الملك فيصل   صفحة     

 

 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

51/30/4352 
51/31/5201 

 

أساسيات البحث 

 العلمي

 نذير علياند.

------ 
 إدارة أعمال البط

 

أساسيات البحث 

 العلمي

 نذير علياند.

------ 
 إدارة أعمال الباتط

 

 إدارة المشاريع

 د.نذير عليان
------ 

الب دبلوم إدارة ط

 األعمال

 إدارة المشاريع

 نذير علياند.
------ 

البات دبلوم إدارة ط

 األعمال

 

 مبادئ اإلدارة

 د.نذير عليان
------ 

جميع -آداب البط

 التخصصات

 مبادئ اإلدارة

 د.نذير عليان
------ 

جميع -آداب الباتط

 التخصصات

جفرافيا النقل و 

 التجارة

 د.محمد عبده
------ 

تخصص -آداب الباتط

 جغرافيا

جفرافيا النقل و 

 التجارة

 د.محمد عبده
------ 

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 

 الخرائط

 د.محمد عبده
------ 

تخصص  -آداب البط

 جفرافيا

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
------ 

تخصص -الب آدابط

 تاريخ

 

 مشروع التخرج

 )تاريخ(

الرحيم  د.عبد

 المبارك
------ 

تخصص -آدابالبات ط

 تاريخ

 

التخلف العقلي في 

 ضوء النظريات

 أحمد العمريد.
------ 

إعاقة -طالبات تربية

 العقلية

 

التخلف العقلي في 

 ضوء النظريات

 أحمد العمريد.
------ 

إعاقة -طالب تربية

 العقلية

 

الصحة النفسية 

لذوي اإلحتياجات 

 الخاصة

 د.أحمد العمري
------ 

 طالبات تربية

النفسية الصحة 

لذوي اإلحتياجات 

 الخاصة

 د.أحمد العمري
------ 

 طالب تربية

 

 إدارة المعرفة
 الجيزاوي محمدد.

------ 

 طالبات إدارة

 + األعمال

 دبلوم إدارة األعمال

 إدارة المعرفة

 الجيزاوي محمدد.
------ 

 طالب إدارة األعمال

 + دبلوم إدارة األعمال

مناهج البحث 

 التاريخي

 الدعجةد.مهند 
------ 

تخصص  -آداب طالب

 تاريخ

مناهج البحث 

 التاريخي

 د.مهند الدعجة
------ 

 -طالبات آداب

 تاريختخصص 

 

تاريخ الدولة 

 األموية

 د.مهند الدعجة
------ 

تخصص -آداب طالب

 تاريخ

تاريخ الدولة 

 األموية

 د.مهند الدعجة
------ 

-آداب طالبات

 تخصص تاريخ

 

 (1)عقيدة ال
 قزاالر د.عبد

 معاش

------ 
تخصص  -آداب طالب

 دراسات اسالمية

 (1)عقيدة ال
 ق معاشزاالر د.عبد

------ 
تخصص  -آداب طالبات

 دراسات اسالمية

 مشروع تخرج

 )دراسات إسالمية(

 د.سامي األشقر

------ 

تخصص -آداب البط

 دراسات إسالمية

 مشروع تخرج

 )دراسات إسالمية(

 د.سامي األشقر
------ 

-آداب الباتط

تخصص 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

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

 لغة عربية

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

 أخالقيات األعمال
 د.عبد الرحمن الحماد

------ 

طالب دبلوم إدارة 

 األعمال

 أخالقيات األعمال
 د.عبد الرحمن الحماد

------ 

البات دبلوم إدارة ط

 األعمال

 

 بحوث األعمال
 د.عبد الرحمن الحماد

------ 
 إدارة أعمال الباتط

 + دبلوم

 

 بحوث األعمال
 د.عبد الرحمن الحماد

------ 
 إدارة أعمال البط

 + دبلوم

 

 

 

 مشروع تخرج

 )إنجليزي(

 د.أحمد السقوفي
------ 

 -آداب البط

لغة تخصص 

 إنجليزية

 مشروع تخرج

 )إنجليزي(

 د.أحمد السقوفي
------ 

تخصص  -آداب الباتط

 لغة إنجليزية
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تدريب ميداني 

 الشريعة

 د. احمد السلوم
------ 

 آداب  -البات ط

تدريب ميداني 

 الشريعة

 د. احمد السلوم
------ 

 آداب  -طالب 

 

اللغة العربية لمعلم 

 التربية

 رياض الجعفريد.
------ 

 البات تربيةط

اللغة العربية 

 لمعلم التربية

رياض د.

 الجعفري
------ 

 الب تربيةط

 

الشعر العربي 

 الحديث
 الحليبي سعود خالدد.

------ 

تخصص -الب آدابط

 لغة عربية

الشعر العربي 

 الحديث
 الحليبي سعود خالدد.

------ 

تخصص -البات آدابط

 لغة عربية

صدر األدب في 

 اإلسالم

 د.توفيق القرم
------ 

تخصص  -آداب طالب

 اللغة العربية

األدب في صدر 

 اإلسالم

 د.توفيق القرم
------ 

 -آدابطالبات 

تخصص اللغة 

 العربية

 

 مبادىء االدارة
الرحمن  عبدمحمد د.

 الدوغان
------ 

 إدارة األعمال البط

 

 مبادىء االدارة
عبدالرحمن محمد د.

 الدوغان

------ 

 إدارة األعمال الباتط

 

 

إدارة الموارد 

 البشرية
عبدالرحمن محمد د.

 الدوغان

------ 

 األعمال إدارة البط

 تربيةدبلوم +  +

إدارة الموارد 

 البشرية
عبدالرحمن محمد د.

 الدوغان
------ 

 إدارة األعمال الباتط

 + دبلوم + تربية

 جغرافيا الزراعة

 فضل الراشدد.
------ 

 تخصص-البات آدابط

 جفرافيا

 جغرافيا الزراعة

 فضل الراشدد.
------ 

تخصص -الب آدابط

 جفرافيا

 

 السكان اجغرافي

 د.فضل الراشد

------ 
تخصص  -طالبات آداب

 جغرافيا

 السكان اجغرافي

 د.فضل الراشد

------ 
 -آداب البط

 جغرافياتخصص 

 

 جغرافيا الممكلة

 د.فضل الراشد

------ 
 -طالبات آداب

 جغرافياتخصص 

 جغرافيا الممكلة

 د.فضل الراشد

------ 
 تخصص -طالب آداب

 جغرافيا

 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

 أحمد بالليد.
------ 

 إدارة أعمال طالبات

 إدارة التعاقد

 و التفاوض

 أحمد بالليد.
------ 

 إدارة أعمال طالب

 

 

األدب في 

 السعودية

 عادل الهاديد.
------ 

-البات آدابط

 تخصص لغة عربية

 األدب في السعودية

 عادل الهاديد.
------ 

تخصص -الب آدابط

 لغة عربية

في  دراسة حالة 

 اإلعاقة العقلية مجال

 يعاطف بحراود.

------ 
 تخصص-تربية طالبات

 إعاقة عقلية

في  دراسة حالة 

اإلعاقة  مجال

 العقلية

 يعاطف بحراود.

------ 
-الب تربيةط

 إعاقة عقلية تخصص

 

 إعاقة التوحد

 يعاطف بحراود.

------ 
 تخصص-تربية طالبات

 إعاقة عقلية

 إعاقة التوحد

 يعاطف بحراود.

------ 
-تربية البط

 إعاقة عقلية تخصص

 

مهارات البحث و 

 التفكير

 مصدق حسند.
------ 

طالبات إدارة 

 +دبلوماألعمال

مهارات البحث و 

 التفكير

 مصدق حسند.
------ 

طالب إدارة 

 +دبلوماألعمال

 التحرير العربي
 د.عبدالعزيز الحليبي

------ 
 +تربيةآدابالب ط

 

 التحرير العربي
د.عبدالعزيز 

 الحليبي

------ 
 +تربيةآدابطالبات 

 

 

 أساسيات المحاسبة

 اإلدارية و التكاليف

 د.عدنان الملحم
------ 

إدارة  البط

 +دبلوماألعمال

 أساسيات المحاسبة

 اإلدارية و التكاليف

 د.عدنان الملحم
------ 

إدارة  الباتط

 ال+دبلوماألعم

 

 األدب األندلسي

 سعود محمودد.

 الحليبي
------ 

-آدابالبات ط

 تخصص لغة عربية

 األدب األندلسي

 سعود محمودد.

 الحليبي
------ 

تخصص -الب آدابط

 لغة عربية

 مبادئ القانون

 خالد عبدالتواب د.

------ 
 إدارة األعمالالبات ط

 األعمال دارةإدبلوم  +

 مبادئ القانون

خالد  د.
 عبدالتواب

------ 
 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

 حسن الهجهوجد.

------ 
 طالبات إدارة األعمال +

 دبلوم

مبادئ اإلقصاد 

 الكلي

 حسن الهجهوج د.

------ 
 طالب إدارة األعمال +

 دبلوم

با في وورأتاريخ 

 العصور الوسطى

 علي حسند.
------ 

تخصص -آداب الباتط

 تاريخ

با في وورأتاريخ 

 العصور الوسطى

 علي حسند.
------ 

تخصص -آداب البط

 تاريخ

 

 تخريج األحاديث

 د. جمال صاولي

------ 
تخصص -آداب البط

 دراسات إسالمية

 تخريج األحاديث

 صاولي د. جمال

------ 
-آداب الباتط

تخصص دراسات 

 إسالمية

 

 (3) الحديث

 د. جمال صاولي

------ 
 -طالبات آداب

تخصص دراسات 
 إسالمية

 (3) الحديث

 د. جمال صاولي

------ 
تخصص  -طالب آداب
 إسالميةدراسات 

 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
------ 

 -آدابالبات ط

 اجتماعتخصص 

 

التوجيه و 

 اإلرشاد

 د.سيد عجاج
------ 

 تربية البط

 اإلرشادالتوجيه و 

 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
51/30/4352 
51/31/5201 

تصميم وتطوير 

 الدروس

 بوديزكي د.
------ 

جميع  -الب تربيةط

 التخصصات

تصميم وتطوير 

 الدروس

 زكي بوديد.
------ 

جميع  -البات تربيةط

 التخصصات

 

وثائق و نصوص 

 تاريخية عربية

 مهند الدعجةد.
------ 

 تخصص-آداب البط

 تاريخ

وثائق و نصوص 

 تاريخية عربية

 مهند الدعجةد.
------ 

-آداب الباتط

 تاريخ تخصص

 

العالم حاضر 

 اإلسالمي

 د.مهند الدعجة
------ 

 آدابالب ط

حاضر العالم 

 اإلسالمي

 د.مهند الدعجة
------ 

 آدابالبات ط

االضطرابات السلوكية 

 وتعديل السلوك

 د.أحمد رجب
------ 

التربية -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

 تخصص لغة عربية

 األدب الجاهلي

 د.ظافر الشهري
------ 

تخصص  -آداب طالب

 لغة عربية

 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

رافيا الحيوية غالج

 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

 التحرير اإلداري
 مهيب الحصان د.

------ 
تخصص  -آداب طالب

 دراسات اسالمية

 التحرير اإلداري
 مهيب الحصان د.

------ 
تخصص  -آداب طالبات

 دراسات اسالمية

 

 التحليل اإلحصائي

 .محمد الحنيفد

------ 
إدارة  الباتط

دارة إدبلوم +األعمال

 األعمال

 التحليل اإلحصائي

 .محمد الحنيفد

------ 
 إدارة األعمالالب ط

 دارة األعمالإدبلوم +

 

النظام االجتماعي 

 في االسالم

 المري حمدد.
------ 

 -آداب الباتط

 اسالميةدراسات 

النظام االجتماعي 

 في االسالم

 المري حمدد.
------ 

تخصص  -آداب طالب
 دراسات اسالمية

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
 د.محمد الدوغان

------ 

 -آداب طالبات

 جميع التخصصات

 

قضايا في النحو 

 واللغة

 محمد الدوغاند.
------ 

-آداب الباتط

 تخصص لغة عربية

قضايا في النحو 

 واللغة

 محمد الدوغاند.
------ 

تخصص -آدابالب ط

 لغة عربية

 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

 

 

 

 أدب األطفال

د.عاصم بني 

 عامر

------ 
تخصص -آداب البط

 لغة عربية

 

 أدب األطفال

 د.عاصم بني عامر

------ 
تخصص -طالبات آداب

 لغة عربية

المجتمع العربي 

 السعودي

 إبراهيم المباركد.

------ 
تخصص -آداب البط

 إجتماع

المجتمع العربي 

 السعودي

 المباركبراهيم إد.

------ 
-آداب الباتط

 تخصص إجتماع

 

سياسات الرعاية 

 االجتماعية

 براهيم المباركإد.

------ 
تخصص  -طالبات آداب

 اجتماع

سياسات الرعاية 

 االجتماعية

 براهيم المباركإد.

------ 
 -آداب البط

 اجتماع تخصص 

 

التطبيقات النحوية 

 (1) و الصرفية
الفتاح  د.عبد

 عبوش
------ 

 -آداب البط

 تخصص لغة عربية
 

التطبيقات النحوية و 

 (1ة )الصرفي
 الفتاح عبوش د.عبد

------ 

تخصص  -آداب الباتط

 لغة عربية
 

 

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.

------ 
إدارة األعمال  طالب

+دبلوم إدارة 
 األعمال+آداب+ تربية

 فقه السيرة
عبدالرحمن د.

 الشهري

------ 
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

 د.خالد السعود
------ 

 تخصص-تربية البط

 إعاقة عقلية
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عمال ألإدارة ا

 الدولية

 محمد دليمد.
------ 

إدارة  الباتط

 +دبلوماألعمال

عمال ألإدارة ا

 الدولية

 محمد دليمد.
------ 

طالب إدارة 

 +دبلوماألعمال

 

إدارة األعمال 

 الصغيرة

 محمد دليمد.
------ 

 األعمالإدارة طالب

 +دبلوم إدارة األعمال

إدارة األعمال 

 الصغيرة

 محمد دليمد.
------ 

ل األعما طالبات إدارة

دبلوم إدارة  +

 األعمال

 

النقد العربي 

 القديم

 د.زهير المنصور
------ 

 -آداب الباتط

 تخصص لغة عربية

 النقد العربي القديم

 د.زهير المنصور
------ 

تخصص  -آداب البط

 لغة عربية

الصوتيات و النظام 

 الصوتي

 محمود السلماند.
------ 

تخصص -آدابالبات ط

 لغة إنجليزية

الصوتيات و 

 النظام الصوتي

محمود د.

 السلمان
------ 

تخصص -آداب البط

 لغة إنجليزية

 

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  تخصص

 سمعية

استراتيجيات تعليم 

 ذوي إعاقة سمعية

 عادل الهجيند.

------ 
 تخصص-تربية البط

 إعاقة سمعية

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  -آداب الباتط

 تاريخ

مدخل الى علم 

 التاريخ

 جوده محمدد.
------ 

 -آداب طالب

 تخصص تاريخ

 

الحضارة 

 اإلسالمية

 محمد جودهد.
------ 

جميع -آداب الباتط

 التخصصات

 الحضارة اإلسالمية

 محمد جودهد.
------ 

جميع -آداب البط

 التخصصات

 (2)البالغة 

 قرعاند.فايز ال
------ 

تخصص  -طالب آداب

 لغة عربية

 (2)البالغة 

 قرعاند.فايز ال
------ 

 -طالبات آداب

 تخصص لغة عربية

 

تاريخ الدولة 

 (1)العباسية 
 محمد ناصر الملحمد.

------ 
تخصص -آداب الباتط

 تاريخ

تاريخ الدولة 

 (1)العباسية 
 محمد ناصر الملحمد.

------ 
تخصص -آداب البط

 تاريخ

 

تاريخ األندلس 

 اإلسالمي
 محمد ناصر الملحمد.

------ 
-آداب طالبات

 تخصص تاريخ

األندلس تاريخ 

 اإلسالمي
 محمد ناصر الملحمد.

------ 
تخصص -آداب البط

 تاريخ

مقدمة في التربية 

 الخاصة

 محمد الخزاعلهد.

------ 
 تربية البط

مقدمة في التربية 

 الخاصة

 محمد الخزاعلهد.

------ 
 تربيةطالبات 

 

إعاقات النمو 

 الشامل

 أحمد العمري.د
------ 

 طالبات تربية

إعاقات النمو 

 الشامل

 أحمد العمري.د
------ 

 طالب تربية

 

عداد برامج تربوية إ

 إعاقة عقليةلذوي 

 حمد العمريد.أ

------ 
تخصص -تربيةطالبات 

 اإلعاقة العقلية

عداد برامج تربوية إ

 إعاقة عقليةلذوي 

 حمد العمريد.أ

------ 
 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 

 

وتنفيذ البحوث  تصميم

 االجتماعية

 د.أحمد الجمعان

------ 
تخصص  -آداب الباتط

 إجتماع

طرق التواصل الشفوي 

 (2) ىواليدوي والكل

 عصام ثابتد.

------ 
 تخصص-تربية طالبات

 إعاقة سمعية

طرق التواصل الشفوي 

 (2) ىواليدوي والكل

 عصام ثابتد.

------ 
 تخصص-الب تربيةط

 إعاقة سمعية

 

اإلعاقة  مدخل الى

 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

 النثر العباسي

 د. عمر شحاتة
------ 

تخصص -آدابطالبات 

 لغة عربية

 النثر العباسي

 د. عمر شحاتة
------ 

تخصص -طالب آداب

 لغة عربية

 

 )المعاني( 1البالغة 

 عمر شحاتةد.
------ 

تخصص  -طالب آداب

 لغة عربية

 1البالغة 

 )المعاني(

 عمر شحاتةد.
------ 

 -طالبات آداب

 تخصص لغة عربية

 

 (2)التدريب الميداني

 أيمن عبدالعالد.

 الخريففهد د.
------ 

تخصص -آداب البط

 اجتماع

 (2)التدريب الميداني

 أيمن عبدالعالد.

 فهد الخريفد.
------ 

تخصص -آداب الباتط

 اجتماع
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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
51/30/4352 
51/31/5201 

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
 الرحمن السيد بدد.ع

------ 
 -طالب آداب

 تخصص

 لغة انجليزية

 

القواعد الفقهيه و 

 مقاصد الشريعة

 د.حمد المري

------ 
تخصص -آداب طالب

 دراسات إسالمية

القواعد الفقهيه و 

 مقاصد الشريعة

 د.حمد المري

------ 
تخصص -آداب طالبات

 دراسات إسالمية

 مبادئ التربية

 د.حسام حمدي
------ 

 تربية البات ط

 مبادئ التربية

 د.حسام حمدي
------ 

 تربية البط

 

األخالق اإلسالمية 

 و آداب المهنة
 د.عبداهلل الديرشوي

------ 

دارة إدبلوم  البط

 تربية+آداب+ األعمال

األخالق اإلسالمية 

 و آداب المهنة
 عبداهلل الديرشويد.

------ 
دارة إدبلوم  الباتط

 تربية+آداب+ األعمال

 

القضايا المعاصرة 

 وفقه النوازل
 عبداهلل الديرشويد.

------ 
تخصص  -طالبات آداب

 إسالميةدراسات 

القضايا المعاصرة 

 وفقه النوازل
 عبداهلل الديرشويد.

------ 

تخصص  -آداب البط

 إسالميةدراسات 

النمو اللغوي 

 للمعاقين سمعيًا

 د. عاطف بحراوي

------ 
إعاقة  -تربية الباتط

 سمعية

النمو اللغوي 

 للمعاقين سمعيًا

 عاطف بحراويد.

------ 
إعاقة  -تربية البط

 سمعية

 

مقدمة في تاهيل 

ذوي اإلحتياجات 

 الخاصة

 د.عاطف بحراوي

------ 
 طالبات تربية

مقدمة في تاهيل 

ذوي اإلحتياجات 

 الخاصة

 بحراويد.عاطف 

------ 
 طالب تربية

 

موضوعات في 

 اإلدارة

 مصدق حسند.

------ 
إدارة  البات دبلومط

 أعمال

موضوعات في 

 اإلدارة

 مصدق حسند.

------ 
 إدارة أعمال الب دبلومط

 

مدخل إلى تقنية 

 المعلومات

 مروان الحاجد.
------ 

 جميع -آداب طالب

 التخصصات

 

مدخل إلى تقنية 

 المعلومات

 الحاجمروان د.
------ 

 جميع -آداب الباتط

 التخصصات
 

 

طرق تدريس 

 خاصة

 د.أمير القرشي
------ 

 طالب تربية
 

طرق تدريس 

 خاصة

 د.أمير القرشي
------ 

 طالبات تربية
 

 

العروض و 

 القوافي
د.عمر محمد 

 األمين
------ 

 -آدابالب ط

 تخصص لغة عربية

 العروض و القوافي
 د.عمر محمد األمين

------ 

تخصص  -آداب طالبات

 لغة عربية

 

 المذاهب األدبية

 شهير دكروريد.
------ 

تخصص -الب آدابط

 لغة عربية

 

 المذاهب األدبية

 شهير دكروريد.
------ 

-البات آدابط

 تخصص لغة عربية

 

مدخل إلى علم 

 المصطلح

 د.مراد البياري

------ 
تخصص -آداب البط

 لغة عربية

مدخل إلى علم 

 المصطلح

 البياريد.مراد 

------ 
-آداب الباتط

 تخصص لغة عربية

 

 

 علم نفس النمو
 ابراهيم الصباطيد.

------ 

 تربيةالب ط
 

 

 علم نفس النمو
 ابراهيم الصباطيد.

------ 

 تربية الباتط
 

 القانون التجاري

 أ.عمر السعيد
------ 

 طالبات إدارة األعمال

 دبلوم إدارة األعمال +

 القانون التجاري

 السعيدأ.عمر 
------ 

 طالب إدارة األعمال

+ دبلوم إدارة 

 األعمال

 

طرق البحث 

 الجغرافي

 ياسر أبو شريعةد.

------ 
 تخصص -آداب البط

 دراسات إجتماعية

طرق البحث 

 الجغرافي
 ياسر أبو شريعةد.

------ 
 -آداب الباتط

 تخصص

 دراسات إجتماعية

 

 الجغرافيا االجتماعية

 ياسر أبو شريعةد.

------ 
 -طالبات آداب

 جغرافياتخصص 

 الجغرافيا االجتماعية

 ياسر أبو شريعةد.

------ 
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

 

تاريخ الدويالت 

 اإلسالمية
 د.جميل بني سالمة

------ 

-آداب الباتط

 تاريخ تخصص

تاريخ الدويالت 

 اإلسالمية
 د.جميل بني سالمة

------ 

 تخصص-آداب البط

 تاريخ

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 

 العربي الحديث

 همحمد جودد.
------ 

 آداب البط

 

تاريخ األمريكتين 

الحديث 

 والمعاصر

 محمد جودهد.
------ 

-آداب الباتط

 تاريخ تخصص

تاريخ األمريكتين 

 الحديث والمعاصر

 محمد جودهد.
------ 

 تخصص-آداب البط

 تاريخ
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 (2)التفسير 

 محمد العوداتد.

------ 
تخصص -آدابطالبات 

 دراسات إسالمية

 (2)التفسير 

 العوداتمحمد د.

------ 
تخصص -آداب البط

 دراسات إسالمية

 

 

 تحليل الخطاب

 د.بلقاسم حمامة
------ 

تخصص -طالبات آداب

 لغة عربية

 تحليل الخطاب

 د.بلقاسم حمامة
------ 

تخصص -آداب البط

 لغة عربية

 

التنمية اإلجتماعية 

 واإلقتصادية
 د.زين العابدين

------ 
 تخصص -آداب طالبات

 اجتماع

 اإلجتماعية التنمية

 واإلقتصادية
 العابدين زين.د

------ 
 تخصص -آداب طالب

 اجتماع

يقات نظم بتط

المعلومات في 

 عيةبيالجغرافيا الط
 أيمن الطعانيد.

------ 

 -آداب الباتط

 جغرافياتخصص 

يقات نظم بتط

المعلومات في 

 عيةبيالجغرافيا الط

 أيمن الطعانيد.
------ 

 -آداب البط

 جغرافياتخصص 
 

 

تطبيقات نظم 

المعلومات في 

 الجفرافيا البشرية
 أيمن الطعانيد.

------ 

تخصص -البات آدابط

 جفرافيا

تطبيقات نظم 

المعلومات في 

 الجفرافيا البشرية
 أيمن الطعانيد.

------ 

تخصص -الب آدابط

 جفرافيا

 

موضوعات 

 جغرافية معاصرة
 أيمن الطعانيد.

------ 

 -طالبات آداب

 جغرافياتخصص 

موضوعات جغرافية 

 معاصرة
 أيمن الطعانيد.

------ 

تخصص  -آداب البط

 جغرافيا

 مهارات اإلتصال
 معتصم أبوزيدد.

------ 
 إدارة األعمال الباتط

+ 

 دبلوم إدارة األعمال

 مهارات اإلتصال
 معتصم أبوزيدد.

------ 
 إدارة األعمال البط

+ 

 دبلوم إدارة األعمال

 

دارة إلا

 ستراتيجيةإلا
 معتصم أبوزيدد.

------ 

 إدارة األعمال البط

 + دبلوم إدارة األعمال

دارة إلا

  ستراتيجيةإلا
 معتصم أبوزيدد.

------ 

 إدارة األعمال الباتط

+ دبلوم إدارة 

 األعمال

 

 فقه اللغة

 د.إبراهيم كايد

------ 
 -آداب البط

 تخصص لغة عربية

 فقه اللغة

 د.إبراهيم كايد

------ 
تخصص  -آداب الباتط

 لغة عربية

تاريخ العرب 

 المعاصر

 المنعم أحمد عبدد.
------ 

 تخصص-آداب الباتط

 تاريخ

تاريخ العرب 

 المعاصر

 أحمد عبدد.

 المنعم
------ 

 تخصص-آداب البط

 تاريخ

 

تاريخ الشرق 

 األدنى القديم

 المنعم د.أحمد عبد
------ 

تخصص  -آداب الباتط

 تاريخ

تاريخ الشرق 

 القديماألدنى 

 د.أحمد عبد

 المنعم
------ 

 -آداب البط

 تخصص تاريخ

 

مدخل إلى 

 اللسانيات

 سميح مقداديد.
------ 

تخصص -آداب البط

 لغة عربية

 مدخل إلى اللسانيات

 سميح مقداديد.
------ 

تخصص -آداب الباتط

 لغة عربية

 المدينة اإلسالمية

 فتحي الدرادكهد.
------ 

تخصص -آداب البط

 تاريخ

 المدينة اإلسالمية

 فتحي الدرادكهد.
------ 

-آداب الباتط

 تخصص تاريخ

 

تاريخ الدولة 

 (2العباسية )

 فتحي الدرادكهد.
------ 

تخصص  -طالبات آداب

 تاريخ

تاريخ الدولة 

 (2العباسية )

 فتحي الدرادكهد.
------ 

 -آداب البط

 تاريختخصص 

 

تاريخ الحروب 

 الصليبية

 فتحي الدرادكهد.
------ 

تخصص -آداب البط

 تاريخ

تاريخ الحروب 

 الصليبية

 فتحي الدرادكهد.
------ 

تخصص -آداب الباتط

 تاريخ

 جغرافيا العالم

 د.أحمد العمران
------ 

تخصص  -آداب الباتط
 تاريخ + جفرافيا

 جغرافيا العالم

 د.أحمد العمران
------ 

 -آداب طالب
تخصص تاريخ + 

 جفرافيا

 

رافيا األخطار غج

 الطبيعية

 د.أحمد العمران

------ 
تخصص -آداب الباتط

 جغرافيا

رافيا األخطار غج

 الطبيعية

 أحمد العمراند.

------ 
تخصص -آداب طالب

 جغرافيا

 

الجغرافيا 

 السياسية

 أحمد العمراند.

------ 
-آداب الباتط

 تخصص جفرافيا

 الجغرافيا السياسية

 أحمد العمراند.

------ 
تخصص -آداب طالب

 جفرافيا

 صرفالونحو ال

 اهلل الملحم عبدد.

------ 
تخصص -الب آدابط

 لغة إنجليزية

 صرفالنحو وال

 اهلل الملحم عبدد.

------ 
-البات آدابط

تخصص لغة 

 إنجليزية

 

 اللغويات التطبيقية

 اهلل الملحم عبدد.

------ 
تخصص -آداب البط

 لغة إنجليزية

اللغويات 

 التطبيقية

 اهلل الملحم عبدد.

------ 
-آداب الباتط

تخصص لغة 

 إنجليزية

 

علم اللغة 

 االجتماعي
 محمد الهاللد.

------ 
 -آداب البط

لغة تخصص 

 إنجليزية

 علم اللغة االجتماعي
 محمد الهالل د.

------ 
تخصص  -آداب طالبات

 لغة إنجليزية

 الخدمات اجغرافي
 يوسف خليلد.

------ 

تخصص -آداب البط

 جغرافيا

 الخدمات اجغرافي
 يوسف خليلد.

------ 

-آداب الباتط

 تخصص جغرافيا

 

 رافيا المناخيةغالج

 خليليوسف د.
------ 

تخصص  -آدابالب ط

 جفرافيا

 رافيا المناخيةغالج

 خليليوسف د.
------ 

 -آداب طالبات

 تخصص جفرافيا

 

 (1فقه المعامالت)

 عزت كرارد.
------ 

تخصص -الب آدابط

 دراسات إسالمية

 

 (1فقه المعامالت)

 عزت كرارد.
------ 

تخصص -آداب الباتط

 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

------ 
 طالب إدارة األعمال

 األعمال دارةإ+دبلوم 

 مبادئ التوريد

 عفانهد.جهاد 

------ 
 طالبات إدارة األعمال

 دارة األعمالإ+دبلوم 

 

  مدخل إلى اللغويات

 د.غسان عدنان
------ 

 -آداب الباتط

تخصص لغة 

 انجليزية

 اللغويات إلى مدخل

 د.غسان عدنان

------ 
تخصص  -آداب البط

 لغة انجليزية
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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

51/30/4352 
51/31/5201 

 

مدخل الى اإلعاقة 

 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

 إعاقة عقلية تخصص

 

فقه الجنايات 

 والحدود
 صالح الحصين د.

------ 

 -آداب طالب

تخصص دراسات 

 إسالمية

فقه الجنايات 

 والحدود
 صالح الحصين د.

------ 
تخصص  -آداب طالبات

 دراسات اسالمية

 

 الرواية الحديثة
 فوزي سلسليد.

------ 
تخصص -البات آدابط

 لغة إنجليزية

 

 

 الرواية الحديثة
 فوزي سلسليد.

------ 
تخصص -الب آدابط

 لغة إنجليزية

 

 

 

 النقد األدبي
 فوزي سلسلي د.

------ 
تخصص  -طالبات آداب

 إنجليزية لغة
 

 

 النقد األدبي
 فوزي سلسلي د.

------ 
 -آداب البط

لغة تخصص 

 إنجليزية
 

 

 

 األدب اإلنجليزي

 سلسلي فوزيد.

------ 
-البات آدابط

تخصص لغة 

 إنجليزية

 

 

 األدب اإلنجليزي

 سلسلي فوزيد.

------ 
تخصص -الب آدابط

 لغة إنجليزية

 

 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

مناهج تحليل 

 النص السردي
 عامر الحلوانيد.

------ 
-البات آدابط

 تخصص لغة عربية

 

لتفكير البالغي ا

 عند العرب
اللطيف  حمد عبدد.أ

 العرفج
------ 

تخصص -آداب البط

 لغة عربية

لتفكير البالغي عند ا

 العرب
اللطيف  حمد عبدد.أ

 العرفج
------ 

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

 صعوبات تعلم

 

صعوبات التعلم 

 األكاديمي

 مجدي الشحاتد.
------ 

-تربية البط

صعوبات  تخصص

 تعلم

صعوبات التعلم 

 األكاديمي

 مجدي الشحاتد.
------ 

 تخصص-تربيةالبات ط

 صعوبات تعلم

 1النحو التطبيقي
 د.جزاء المصاروة

------ 

 -آداب البط

 جميع التخصصات
 تم تحديد موعد آخر

 1النحو التطبيقي
 د.جزاء المصاروة

------ 

 -آداب الباتط

 جميع التخصصات
 تم تحديد موعد آخر

 

 التذوق األدبي
 د.جزاء المصاروة

------ 

 + تربية آداب البط
 تم تحديد موعد آخر

 التذوق األدبي
 د.جزاء المصاروة

------ 

 + تربيةآداب  الباتط
 تم تحديد موعد آخر

 

 2النحو التطبيقي 
 د.جزاء المصاروة

------ 

جميع -آداب البط

 التخصصات
 تم تحديد موعد آخر

 2النحو التطبيقي 
 المصاروةد.جزاء 

------ 

جميع -آداب الباتط

 التخصصات
 تم تحديد موعد آخر

 1تقنية المعلومات 

 د.أحمد الشريف
------ 

 لإدارة األعما الباتط
 تم تحديد موعد آخر

 1تقنية المعلومات 

 د.أحمد الشريف
------ 

 إدارة األعمال البط
 تم تحديد موعد آخر

 

النظم المتكاملة 

 للمؤسسات

 د.أحمد الشريف
------ 

 إدارة األعمال طالب
 تم تحديد موعد آخر

النظم المتكاملة 

 للمؤسسات

 د.أحمد الشريف
------ 

 إدارة األعمال الباتط
 تم تحديد موعد آخر

 

 مبادئ علم النفس
 محمد عبد المنعمد.

------ 
 تربية  – الباتط

 مبادئ علم النفس
 محمد عبد المنعمد.

------ 
 تربية -البط

 اإلداريةالمحاسبة 

 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)اإلنجليزيةباللغة 

 عبدالرحيم مسعدد.

------ 
 -آداب الباتط

 جغرافياتخصص 

 

 (2)الحديث 

 محمد سعيدد.
------ 

-آدابالبات ط

تخصص دراسات 

 إسالمية

 (2)الحديث 

 محمد سعيدد.
------ 

تخصص -آداب طالب

 دراسات إسالمية

 اإلجتماعية الخدمة

 الشباب ورعاية

 عبد العال أيمن.د
------ 

 -طالبات آداب

 إجتماعتخصص 

 اإلجتماعية الخدمة

 الشباب ورعاية

 عبد العال أيمن.د
------ 

 -آداب البط

 اجتماعتخصص 

 

 

 حقوق اإلنسان

 العال أيمن عبدد.

------ 
 تخصص-آداب طالب

 إجتماع

 حقوق اإلنسان

 العال أيمن عبدد.

------ 
-آداب طالبات

 إجتماع تخصص

 

رعاية الفئات 

 الخاصة

 العال عبدأيمن د.

------ 
 تخصص-آداب البط

 إجتماع

رعاية الفئات 

 الخاصة

 العال أيمن عبدد.

------ 
 تخصص-آداب الباتط

 إجتماع
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تاريخ الشعوب 

اإلسالمية الحديث 

 في أفريقيا

 مدحت عبدالبديعد.
------ 

 تخصص-آداب البط

 تاريخ

تاريخ الشعوب 

اإلسالمية الحديث 

 في أفريقيا
 د.مدحت عبدالبديع

------ 

-آداب الباتط

 تاريخ تخصص

 

تاريخ الشعوب 

اإلسالمية الحديث 

 في آسيا
 د.مدحت عبدالبديع

------ 

 تخصص-آداب البط

 تاريخ

تاريخ الشعوب 

اإلسالمية الحديث 

 في آسيا
 د.مدحت عبدالبديع

------ 

-آداب الباتط

 تاريخ تخصص

 

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

 أيمن الطعانيد.

------ 
تخصص -آداب البط

 جفرافياتاريخ + 

رافيا غجال

 قتصاديةإلا

 أيمن الطعانيد.

------ 
تخصص  -آداب الباتط

 جفرافيا + تاريخ 

 

نصوص جغرافية 

 باللغة اإلنجليزية
 أيمن الطعانيد.

------ 
تخصص -آداب الباتط

 جغرافيا

نصوص جغرافية 

 باللغة اإلنجليزية
 أيمن الطعانيد.

------ 
تخصص -آداب البط

 جغرافيا

 

اللغة اإلنجليزية 

 قراءة

 أ.عبداهلل الملحم
------ 

جميع -آداب الباتط

 التخصصات
 

اللغة اإلنجليزية 

 قراءة

 أ.عبداهلل الملحم
------ 

جميع -آداب البط

 التخصصات
 

 1مبادئ المحاسبة 

 أ.فتحي الميداني
------ 

 إدارة األعمال البط

مبادئ المحاسبة 

1 

 أ.فتحي الميداني
------ 

 إدارة األعمال الباتط

 

 مناهج المحدثين

 د.مهيب الحصان

------ 
تخصص  -آداب البط

 دراسات إسالمية

 المحدثينمناهج 

 د.مهيب الحصان

------ 
 -آداب الباتط

تخصص دراسات 

 إسالمية

 

إدارة األعمال 

 اإللكترونية
 مصلح العضايلةد.

------ 

 + إدارة األعمال طالب

 دبلوم إدارة األعمال

إدارة األعمال 

 اإللكترونية
 مصلح العضايلةد.

------ 

 + إدارة األعمال الباتط

 دبلوم إدارة األعمال

األدب  مدخل إلى

 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 اهللد.

------ 
تخصص -آداب البط

 دراسات إسالمية
 تم تحديد موعد آخر

 مناهج الفكر الحديث

 مختارعطا اهللد.

----- 
تخصص -آداب الباتط

 دراسات إسالمية
 تم تحديد موعد آخر

البالغة في القرآن 

 الكريم والسنة النوية

 عطيةأسامة د.
------ 

لغة  -طالبات آداب

 عربية

البالغة في القرآن 

الكريم والسنة 

 النوية

 أسامة عطيةد.

------ 
 لغة عربية -آداب البط

 

 بحث في اللغة

 محمد المقبلد.

------ 
تخصص  -طالبات آداب

 لغة عربية
 تم تحديد موعد آخر

 بحث في اللغة

 محمد المقبلد.

------ 
 -آداب البط

 لغة عربيةتخصص 
 تم تحديد موعد آخر

 

 1الصرف 

 (تصريف األفعال)

 د.محمد الجغيمان
------ 

 -آدابطالبات 

 تخصص لغة عربية

 1الصرف 

 (تصريف األفعال)

 د.محمد الجغيمان
------ 

تخصص  -آداب البط

 لغة عربية

 اللغة اإلنجليزية

 المعاني د.عمار
------ 

طالبات إدارة األعمال 

 + تربية

 اللغة اإلنجليزية

 المعاني د.عمار
------ 

إدارة األعمال  البط

 + تربية

 

 قراءات و مطالعات

 معاني د.عمار
------ 

تخصص  -آدابطالبات 

 لغة انجليزية

 قراءات و مطالعات

 معاني د.عمار
------ 

تخصص  -آداب البط
 لغة انجليزية

 

اللغة اإلنجليزية 

 العامة

 د.عمار معاني

------ 
 -آداب طالبات

 جميع التخصصات

اللغة اإلنجليزية 

 العامة

 د.عمار معاني

------ 
 -آداب البط

 جميع التخصصات
 1أصول الفقه 

 جنيد الديرشويد.

------ 
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

 

 أصول البحث العلمي

 العمري عبداهللد.

------ 
تخصص  -طالبات آداب

 دراسات اسالمية

 أصول البحث العلمي

 العمري عبداهللد.

------ 
تخصص  -آداب البط

 دراسات اسالمية

 التربية الخاصة في

 المملكة

 د.عادل الهجين
------ 

 طالبات تربية

التربية الخاصة 

 في المملكة

 د.عادل الهجين
------ 

 طالب تربية

 

طرق التواصل 

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

 فايز محاسنةد.
------ 

تخصص -الب آدابط

 لغة عربية

 اللسانيات

 فايز محاسنةد.
------ 

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

 الترجمة اإلبداعية

 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 

 
 
 األحد

03/30/4352 
41/31/5201 

 
بعد أجازة 

 الربيع

النظريات 

 اإلجتماعية

 فهد الخريفد.

------ 
 تخصص-آداب الباتط

 إجتماع

النظريات 

 اإلجتماعية

 فهد الخريفد.

------ 
 تخصص-آداب البط

 إجتماع

 

 التغير االجتماعي

 فهد الخريفد.

------ 
تخصص  -آداب طالب

 إجتماع

 التغير االجتماعي

 فهد الخريفد.

------ 
 -آداب طالبات

 إجتماعتخصص 

 

مناهج الفكر 

 الحديث

 مختارعطا اهللد.

------ 
تخصص -آداب البط

 دراسات إسالمية

 مناهج الفكر الحديث

 مختارعطا اهللد.

----- 
تخصص -آداب الباتط

 دراسات إسالمية

نظم المعلومات 

 هالمتقدمه الجغرافي
 يوسف الدخيلد.

------ 

تخصص -آداب الباتط

 جغرافيا

نظم المعلومات 

 هالمتقدمه الجغرافي

 الدخيليوسف د.
------ 

تخصص -آداب البط

 جغرافيا

 

 (2)يرانشاء و تعب
 د.ابراهيم المحبوب

------ 
 تخصص -آداب الباتط

 لغة انجليزية

 (2)انشاء و تعبير
 د.ابراهيم المحبوب

------ 
 -آداب البط

 تخصص

 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 +
 تم تحديد موعد آخر

 

 نظرية المنظمات

 عيسى حيرشد.
------ 

 طالبات إدارة األعمال

ادارة  دبلوم +

 األعمال
 موعد آخرتم تحديد 

 

 إدارة العمليات

 د.عيسى حيرش
------ 

+  إدارة األعمال البط

 دبلوم إدارة األعمال
 تم تحديد موعد آخر

 إدارة العمليات

 د.عيسى حيرش
------ 

 إدارة األعمال الباتط

+ دبلوم إدارة 

 األعمال
 تم تحديد موعد آخر

 

 

مناهج تحليل 

 النص الشعري

 عامر الحلوانيد.
------ 

 -آداب البط

 لغة عربيةتخصص 

 

مناهج تحليل النص 

 الشعري

 عامر الحلوانيد.
------ 

تخصص  -آداب الباتط

 لغة عربية

تاريخ الخليج 

العربي في العصر 

 االسالمي

 الحاج بوأزيد د.

------ 
تخصص  -آداب البط

 تاريخ

تاريخ الخليج 

العربي في 

 العصر االسالمي

 الحاج بوأزيد د.

------ 
 -آداب الباتط

 تاريخ تخصص 

 

 حركة االستشراق

 الحاج بوأزيد د.

------ 
تخصص  -آداب البط

 تاريخ

 حركة االستشراق

 الحاج بوأزيد د.

------ 
 -آداب الباتط

 تاريختخصص 

 

تاريخ التعليم في 

 الدولة االسالمية

 الحاج بوأزيد د.

------ 
 -آداب البط

 تاريختخصص 

تاريخ التعليم في 

 الدولة االسالمية

 الحاج بوأزيد د.

------ 
تخصص  -آداب الباتط

 تاريخ

   

 

 (2)تقنية المعلومات

عادل فتح د.

 الرحمن

------ 
 إدارة األعمالالب ط

 دبلوم إدارة األعمال +

 

 (2)تقنية المعلومات

عادل فتح د.

 الرحمن
------ 

 إدارة األعمال + الباتط
 دبلوم إدارة األعمال

 

 مهارات االتصال

 الطاهرالرشيد د.
------ 

 طالب تربية

 مهارات االتصال

 الرشيد الطاهرد.
------ 

 البات تربيةط

 

 (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
------ 

تخصص -طالبات آداب

 لغة عربية

 (2الصرف )

 تصريف األسماء

د.جزاء 
 المصاروة

------ 
تخصص -آداب البط

 لغة عربية

 

 العمران اجغرافي
 ياسر منصورد.

------ 

تخصص -آداب البط

 جغرافيا

 العمران اجغرافي
 ياسر منصورد.

------ 

تخصص -آداب الباتط

 جغرافيا

 التشريعتاريخ 

 د.باسل الحافي
------ 

تخصص  -طالب آداب

 دراسات اسالمية

 تاريخ التشريع

 د.باسل الحافي
------ 

 -طالبات آداب

تخصص دراسات 

 اسالمية

 

  األساليب الكمية

 في اإلدارة

 د.ملفى الرشيدي

------ 
 إدارة األعمال الباتط

 دبلوم إدارة األعمال +

  األساليب الكمية

 في اإلدارة

 الرشيدي د.ملفى

------ 
 + إدارة األعمال البط

 دبلوم إدارة األعمال

 

مبادئ المحاسبة 

2 

 أ.زياد الحملي

------ 
 إدارة األعمال + طالب

 دبلوم إدارة األعمال

 2مبادئ المحاسبة 

 أ.زياد الحملي

------ 
 إدارة األعمال+ طالبات

 دبلوم إدارة األعمال

األدب اإلنجليزي 

 11 القرن
 الشناوي ابراهيمد.

------ 

تخصص -آداب البط

 لغة إنجليزية

 األدب اإلنجليزي 

 11 القرن
 الشناوي ابراهيمد.

------ 

-آداب الباتط

تخصص 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
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تاريخ المملكة 

 العربية السعودية

 المومني نضالد.
------ 

 -آدابطالبات 

 تخصص

 تاريخ

تاريخ المملكة 

 العربية السعودية

 المومني نضالد.
------ 

 -آداب البط

 تاريختخصص 

 

تاريخ العرب 

 الحديث

 نضال المومنيد.
------ 

تخصص  -آداب البط

 تاريخ

تاريخ العرب 

 الحديث

 نضال المومنيد.
------ 

 -آداب الباتط

 تاريختخصص 

 

 

تاريخ أوروبا 

 الحديث

 المومنينضال د.

------ 
-آداب الباتط

 تخصص تاريخ

تاريخ أوروبا 

 الحديث

 نضال المومنيد.

------ 
تخصص -آداب البط

 تاريخ

 1المواريث  هفق

 منير  خضيرد.
------ 

تخصص -البات آدابط

 دراسات إسالمية

 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

 

 مبادئ اإلدارة العامة

 محمد الجيزاويد.
------ 

 إدارة األعمال البط

+ دبلوم إدارة 

 األعمال

 مبادئ اإلدارة العامة

 محمد الجيزاويد.
------ 

 إدارة األعمال الباتط

 + دبلوم إدارة األعمال

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

الفرد و خدمة 

 الجماعة

 د.حسن أبو زيد
------ 

 -طالبات آداب

 اجتماع تخصص

 

علم اإلجتماع 

 الطبي

 د.حسن أبو زيد
------ 

 -طالب آداب

 تخصص علم اجتماع

 علم اإلجتماع الطبي

 د.حسن أبو زيد
------ 

تخصص  -طالبات آداب

 علم اجتماع

 لسلوك التنظيميا

 سماللي هيحضيد.

------ 
 إدارة األعمال الباتط

 + دبلوم إدارة األعمال

 السلوك التنظيمي

 هيحضيد.

 سماللي

------ 
 إدارة األعمال البط

 + دبلوم إدارة األعمال

 

 ادارة التغيير

 سماللي هيحضيد.

------ 
 إدارة األعمال الباتط

 + دبلوم إدارة األعمال

 ادارة التغيير

 سماللي هيحضيد.

------ 
 إدارة األعمالالب ط

 دبلوم إدارة األعمال+ 

 

تاريخ الدولة 

 السعودية

 محمد جودةد.

------ 
 -آداب الباتط

 تاريخ تخصص 

تاريخ الدولة 

 السعودية

 محمد جودةد.

------ 
 تخصص  -آداب البط

 تاريخ

      

الرياضيات لمعلم 

 التربية الخاصة

 المطربخالد د.

------ 
 تربية البط

 

الرياضيات لمعلم 

 التربية الخاصة

 المطربخالد د.

------ 
 تربية الباتط

 

التدريب الميداني 

(3) 

 د.حسام صالح
 د.صابر عبدالباقي

------ 

تخصص -آداب الباتط

 إجتماع

التدريب الميداني 

(3) 

 د.حسام صالح
 د.صابر عبدالباقي

------ 

 تخصص-آداب البط

 إجتماع

 

استخدامات الحاسب 

في البحوث 

 اإلجتماعية
 د.صابر عبدالباقي

------ 

تخصص -طالبات آداب

 إجتماع

ستخدامات الحاسب 

في البحوث 

 اإلجتماعية
 د.صابر عبدالباقي

------ 

تخصص -طالب آداب

 إجتماع

 

نعلم إجتماع السكا  
يالباق د.صابر عبد  
------ 

 -آداب الباتط

 تخصص علم اجتماع

 علم إجتماع السكان

يالباق د.صابر عبد  
------ 

تخصص  -آداب طالب

 علم اجتماع

اللغة اإلنجليزية 

 كتابة

 د.وليد عثمان
------ 

جميع -آداب الباتط

 التخصصات

اللغة اإلنجليزية 

 كتابة

 د.وليد عثمان
------ 

جميع -آداب البط

 التخصصات

 

 إدارة تربوية

 د.محمد القحطاني
------ 

 تربية طالب

 إدارة تربوية

 د.محمد القحطاني
------ 

 تربية الباتط

 

 الثقافة و العولمة
 د.مصطفى عوض

------ 
-آداب الباتط

 اجتماع تخصص

 الثقافة و العولمة

 مصطفى عوضد.

------ 
 تخصص-آداب البط

 اجتماع

 

دريب الميداني تال

(1) 

 د.علي سمير

 محمود هاللد.

------ 
تخصص -آداب طالب

 إجتماع

 

دريب الميداني تال

(1) 

 د.علي سمير

 محمود هاللد.

------ 
-آداب طالبات

 تخصص إجتماع

 

مهارات البحث 

 التربوي
 اهلل الدوغان د.عبد

------ 

 تربية البط
 تم تحديد موعد آخر

مهارات البحث 

 التربوي
 اهلل الدوغان د.عبد

------ 

 تربية الباتط
 تم تحديد موعد آخر

 

 نظرية المعرفة

 محمد القطاونهد.

------ 
جميع -آداب الباتط

 التخصصات

 نظرية المعرفة

 محمد القطاونهد.

------ 
جميع -آداب البط

 التخصصات

إعداد برامج 

تربوية لذوي 

 اإلعاقة السمعية

 خالد البالحد.
------ 

 سمعية-الب تربيةط

إعداد برامج 

تربوية لذوي 

 اإلعاقة السمعية

 خالد البالحد.
------ 

 سمعية-البات تربيةط

 

 1النحو 

 د.عصام الخطيب

------ 
تخصص  -طالبات آداب

 لغة عربية

 1النحو 

 الخطيب د.عصام

------ 
 -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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 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
05/30/4352 
03/31/5201 

 
بعد أجازة 

 الربيع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مهارات البحث 

 التربوي
 اهلل الدوغان د.عبد

------ 

 تربية البط
 

مهارات البحث 

 التربوي
 اهلل الدوغان د.عبد

------ 

 تربية الباتط
 

 

 

اإلحصاء 

 اإلجتماعي

 .عالء أيوبد

------ 
 آدابالبات ط

 

 اإلحصاء اإلجتماعي

 .عالء أيوبد

------ 
 آدابالب ط

 

 األساليب الكمية 

 في الجغرافيا

 حسن مرزوقد.

------ 
 -آدابالبات ط

 تخصص جفرافيا
 

 

  األساليب الكمية

 في الجغرافيا

 حسن مرزوقد.

------ 
 -آدابالب ط

 تخصص جفرافيا
 

 

أصول البحث 

 الجغرافي

 حسن مرزوقد.

------ 
تخصص  -آدابالبات ط

 جغرافيا

أصول البحث 

 الجغرافي

 حسن مرزوقد.

------ 
 -آدابالب ط

 جغرافياتخصص 

 

الجغرافيا 

 التاريخية

 حسن مرزوقد.

------ 
-البات آدابط

 تخصص جفرافيا

 الجغرافيا التاريخية

 حسن مرزوقد.

------ 
تخصص -الب آدابط

 جفرافيا

ترية وتعليم 

 ضعاف السمع

 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 

التدخل المبكر و 

 المدمج

 خالد البالحد.
------ 

 طالبات تربية

إستراتيجيات التدخل 

 المبكر و المدمج

 البالح خالدد.
------ 

 طالب تربية

 تحليل الخطاب

 د.محمود السلمان

------ 
 -آداب الباتط

 لغة إنجليزيةتخصص 

 تحليل الخطاب
 د.محمود السلمان

------ 
 -آداب البط

لغة تخصص 

 إنجليزية

 

 (3أصول الفقه )

 ىهلل الموسا عبدد.
------ 

تخصص -طالبات آداب

 دراسات إسالمية

 (3أصول الفقه )
 ىهلل الموسا د.عبد

------ 

تخصص -طالب آداب

 دراسات إسالمية

 

 ظهور الرواية
 محمود األخرسد.

------ 

تخصص -آداب البط

 لغة إنجليزية

 ظهور الرواية
 محمود األخرسد.

------ 

تخصص -آداب الباتط

 لغة إنجليزية

   

 األسرة هفق

 هاني الملحمد.
------ 

تخصص -البات آدابط

 دراسات إسالمية

 األسرة هفق

 هاني الملحمد.
------ 

دراسات  -الب آدابط

 إسالمية

 

 )2(التالوة و التجويد 

 د.خالد الدوغان
------ 

 -آداب البط

تخصص دراسات 

 اسالمية

 )2(التالوة و التجويد 

 د.خالد الدوغان
------ 

تخصص  -آداب الباتط

 دراسات اسالمية

 إدارة العمليات

 د.عيسى حيرش
------ 

+  إدارة األعمال البط

 دبلوم إدارة األعمال
 

 إدارة العمليات

 د.عيسى حيرش
------ 

 إدارة األعمال الباتط

+ دبلوم إدارة 

 األعمال
 

 

 نظرية المنظمات

 عيسى حيرشد.
------ 

 طالب إدارة األعمال

 ادارة األعمال دبلوم +

 نظرية المنظمات

 عيسى حيرشد.
------ 

 طالبات إدارة األعمال

 دبلوم ادارة األعمال +

 

 

العقيدة اإلسالمية و 

 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 )

 محمد الجنديد.

------ 
تخصص -آداب البط

 دراسات إسالمية

 (2العقيدة )

 محمد الجنديد.

------ 
تخصص -آداب الباتط

 دراسات إسالمية

 

 بحث في األدب

 محمد الجالصيد.

------ 
 تخصص-آداب البط

 لغة عربية

 بحث في األدب

 محمد الجالصيد.

------ 
-آداب الباتط

 لغة عربية تخصص

 

 (4النحو )

 اهلل خلف عبدد.
------ 

-آداب الباتط

 تخصص لغة عربية

 (4النحو )

 اهلل خلف عبدد.
------ 

تخصص -آداب البط

 لغة عربية

تاريخ الشرق 

 األقصى الحديث

 وائل الرفاعيد.
------ 

تخصص -آدابطالبات 

 تاريخ

تاريخ الشرق 

 األقصى الحديث
------ 

 وائل الرفاعيد.
تخصص -آداب طالب

 تاريخ

 

العالقات تاريخ 

 يةوالمنظمات الدول
------ 

 وائل الرفاعيد.
تخصص -آدابطالبات 

 تاريخ

تاريخ العالقات 

 يةوالمنظمات الدول
------ 

 وائل الرفاعيد.
تخصص -آداب طالب

 تاريخ

 

تاريخ الدولة 

 العثمانية

 وائل الرفاعيد.
------ 

 -آداب البط

 تاريختخصص 

تاريخ الدولة 

 العثمانية

 وائل الرفاعيد.
------ 

تخصص  -آداب الباتط

 تاريخ
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 مناهج المفسرين

 د.أحمد السلوم
------ 

 -آداب الباتط
تخصص دراسات 

 إسالمية
 

 مناهج المفسرين

 د.أحمد السلوم
------ 

 -آداب طالب
تخصص دراسات 

 اسالمية

 

 التالوة و التجويد
 د.عبداهلل السماعيل

------ 

جميع -طالب آداب

 التخصصات

 التجويدالتالوة و 
 د.عبداهلل السماعيل

------ 

جميع -طالبات آداب

 التخصصات

 

 

 (2العبادات ) هفق
 د.عبداهلل السماعيل

------ 

 -آداب الباتط

تخصص دراسات 

 إسالمية

 (2العبادات ) هفق
 د.عبداهلل السماعيل

------ 

تخصص  -آداب البط

 دراسات إسالمية

 اإلجتماع علم

 الحضري

 يد.صابر عبد الباق
تخصص -طالبات آداب

 اجتماع

 

 

 علم اإلجتماع

 الحضري
 يد.صابر عبد الباق

تخصص -آداب البط

 اجتماع
 

 

 

 مبادئ علم

 اإلجتماع

 يد.صابر عبد الباق
جميع -طالبات آداب

 التخصصات

 

 مبادئ علم

 اإلجتماع
 يد.صابر عبد الباق

جميع -آداب البط

 التخصصات
 

 

علم إجتماع 

 و الطفولة األسرة
 يالباقد.صابر عبد 

-طالبات آداب

 تخصص علم اجتماع

 

 علم إجتماع األسرة

 و الطفولة

 يد.صابر عبد الباق
تخصص  -آداب البط

 علم اجتماع

مبادئ الرياضيات 

(2) 

 د.الطاهر إبراهيم
------ 

طالبات إدارة األعمال 
 دبلوم +

مبادئ 

 (2)الرياضيات 

 د.الطاهر إبراهيم
------ 

طالب إدارة األعمال 
 دبلوم +

 

اإلحصاء في 

 اإلدارة

 أحمد فرحاند.
------ 

 إدارة األعمال البط

اإلحصاء في 

 اإلدارة

 أحمد فرحاند.
------ 

 إدارة األعمال الباتط
 

 

 

 مشروع تخرج

 )جفرافيا(

 شوقي أبوالغيطد.
------ 

تخصص -الب آدابط

 جفرافيا
 

 

 مشروع تخرج

 )جفرافيا(

 شوقي أبوالغيطد.
------ 

تخصص -البات آدابط

 جفرافيا
 

مدخل الى تربية 

 الموهوبين
 د.سميحان الرشيدي

------ 
 تربية الباتط

مدخل الى تربية 

 الموهوبين
 د.سميحان الرشيدي

------ 
 طالب تربية

 

 

مهارات السلوك 

 التكيفي
 د.سميحان الرشيدي

------ 
إعاقة  -طالب تربية
 العقلية
 

مهارات السلوك 

 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

تقويم المشروعات 

 اإلجتماعية

 د.حسن أبو زيد
------ 

تخصص -آداب طالبات

 اجتماع
 

تقويم المشروعات 

 اإلجتماعية

 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

 

 التربية العملية
 د.محمود عبد الحي

------ 
 تربية الباتط

 العمليةالتربية 

 محمود عبد الحيد.

------ 
 تربية البط

تطبيقات الحاسب 

 في التعليم

 د.صالح فايد
------ 

 تربية البط

تطبيقات الحاسب 

 في التعليم

 د.صالح فايد
------ 

 تربية الباتط

 

 

 (1الحديث )

 اهلل العمري عبدد.

------ 
تخصص -آداب الباتط

 دراسات إسالمية

 

 (1الحديث )
 العمرياهلل  د.عبد

------ 
تخصص -آداب طالب

 دراسات إسالمية

 

 تقنيات التعليم

 د.محمد الشورى
------ 

 تربية البط

 تقنيات التعليم

 د.محمد الشورى
------ 

 تربية الباتط

 (2) علوم القرآن

 د.عبدالشافي أحمد
------ 

تخصص  -آداب طالب

 دراسات إسالمية

 (2) علوم القرآن

د.عبدالشافي 

 أحمد
------ 

تخصص  -آداب طالبات

 دراسات إسالمية

 

 

ترجمة األنماط 

 النصية

 يحى ربابعهد.
------ 

تخصص -آداب البط

 لغة إنجليزية

 

ترجمة األنماط 

 النصية

 يحى ربابعهد.
------ 

تخصص -البات آدابط
 لغة إنجليزية

 

علم النفس 

 الفسيولوجي

 حسن بدريد.

------ 
 جميع -تربية البط

 التخصصات

علم النفس 

 الفسيولوجي

 حسن بدريد.

------ 
جميع  -تربية الباتط

 التخصصات

 1النحو التطبيقي
 د.جزاء المصاروة

------ 

 -آداب البط

 جميع التخصصات

 1النحو التطبيقي
 د.جزاء المصاروة

------ 

 -آداب الباتط

 جميع التخصصات

 

 التذوق األدبي
 د.جزاء المصاروة

------ 

 + تربية آداب البط

 األدبيالتذوق 
 د.جزاء المصاروة

------ 

 + تربيةآداب  الباتط

 

 2النحو التطبيقي 
 د.جزاء المصاروة

------ 

جميع -آداب البط

 التخصصات

 2النحو التطبيقي 
 د.جزاء المصاروة

------ 

جميع -آداب الباتط

 التخصصات
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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
35/32/4352 
35/31/5201  

 
بعد أجازة 

 الربيع

 

بناء و تطوير 

 المناهج

 العرفج ماهرد.
------ 

 تربية البط

 

بناء و تطوير 

 المناهج

 العرفج ماهرد.
------ 

 تربيةالبات ط

 

 

 التربويالتقويم 

 خليل الحويجيد.
------ 

 تربية الباتط
 

 

 التقويم التربوي

 خليل الحويجيد.
------ 

 تربيةالب ط
 

 

 

فقه القضايا و 

 السياسة الشرعية

 صالح الحصيند.

------ 
تخصص -البات آدابط

 دراسات إسالمية

 

فقه القضايا و 

 السياسة الشرعية

 صالح الحصيند.

------ 
تخصص -الب آدابط

 إسالميةدراسات 

 البحار جغرافيا

 والمحيطات
 عمر المصطفىد.

------ 

تخصص -آداب الباتط

 جغرافيا

 البحار جغرافيا

 والمحيطات
 عمر المصطفىد.

------ 

تخصص -آداب البط

 جغرافيا

 

 (1فقه العبادات )

 عبد اإلله المالد.
------ 

تخصص  -آداب طالبات
 دراسات إسالمية

 (1فقه العبادات )

 المالعبد اإلله د.
------ 

 -آداب طالب

تخصص دراسات 

 إسالمية

 

 المعامالت هفق
(2) 

 عبد اإلله المالد.
------ 

-آداب الباتط

تخصص دراسات 

 إسالمية

 (2) المعامالت هفق

 عبد اإلله المالد.
------ 

تخصص -آداب طالب

 دراسات إسالمية

 دراسة األسانيد

 محمد العميرد.

------ 
تخصص -آداب البط

 دراسات إسالمية

 دراسة األسانيد

 محمد العميرد.

------ 
-آداب الباتط

تخصص دراسات 

 إسالمية

 

 (2) علوم الحديث

 محمد العميرد.

------ 
تخصص -طالب آداب

 دراسات إسالمية

 (2) علوم الحديث

 محمد العميرد.
------ 

تخصص -طالبات آداب

 دراسات إسالمية

 

 جيومور فولوجيا

 عواودةمحسن د.

------ 
تخصص -الب آدابط

 جفرافيا

 

 جيومور فولوجيا

 محسن عواودةد.

------ 
تخصص -البات آدابط

 جفرافيا

 

تاريخ الجزيرة 

 العربية القديم

 المنعم د.أحمد عبد
------ 

تخصص  -آداب البط

 تاريخ

تاريخ الجزيرة 

 العربية القديم

 د.أحمد عبد

 المنعم
------ 

 -آداب الباتط

 تخصص تاريخ

 

تاريخ أوروبا 

 المعاصر

 المنعم أحمد عبدد.

------ 
 تخصص-آداب طالب

 تاريخ

تاريخ أوروبا 

 المعاصر

 أحمد عبدد.

 المنعم

------ 
-آداب الباتط

 تاريخ تخصص

 

 مشروع التخرج

 )إجتماع(

 د.الناجي آدم
------ 

 تخصص-آداب البط

 إجتماع

 مشروع التخرج

 )إجتماع(

 د.الناجي آدم
------ 

 تخصص-آداب الباتط

 إجتماع

 

االرشاد والتوجيه 

 االجتماعي
 علي سميرد.

------ 

 -طالبات آداب

 إجتماعتخصص 

 

االرشاد والتوجيه 

 االجتماعي
 علي سميرد.

------ 

 -آداب البط

 إجتماعتخصص 

 

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

------ 
 طالب تربية

 علم النفس التربوي
 د.عبد الحميد النعيم

------ 
 طالبات تربية

 النقود و البنوك

أ.عبداللطيف 

 السماعيل

------ 
 إدارة األعمالطالبات 

 دارة األعمالإدبلوم + 

 النقود و البنوك

أ.عبداللطيف 

 السماعيل

------ 
 إدارة األعمالطالب 

دارة إدبلوم  +

 األعمال

 

 2إدارة مالية 

 عبداهلل الجغيماند.

------ 
 إدارة األعمالطالبات 

 +دبلوم إدارة األعمال

 2إدارة مالية 
 عبداهلل الجغيماند.

------ 
 إدارة األعمالطالب 

 +دبلوم إدارة األعمال

 

 1مالية إدارة 
عبداللطيف د.

 الملحم

------ 
 طالبات إدارة األعمال

 +دبلوم إدارة األعمال

 1إدارة مالية 

 عبداللطيف الملحمد.

------ 
 طالب إدارة األعمال

 +دبلوم إدارة األعمال

 مبادئ اإلحصاء
 سعيد سيفد.

------ 

 آداب البط
 

 مبادئ اإلحصاء
 سعيد سيفد.

------ 

 آدابطالبات 
 

 

 

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

 شوقي أبوالغيطد.

------ 
تخصص -آدابالب ط

 جفرافيا

النثر العربي 

 الحديث
 يس البشير د.

------ 

 -آدابالبات ط

 لغة عربيةتخصص 

النثر العربي 

 الحديث
 يس البشير د.

------ 

 -آداب البط

 لغة عربيةتخصص 

 

 1علوم القرآن 
 د.سليمان القرعاوي

------ 

تخصص  -آداب البط

 إسالميةدراسات 

 

 1علوم القرآن 
 القرعاويد.سليمان 

------ 
تخصص  -آداب الباتط

 إسالميةدراسات 

 

 

 (3تفسير )ال
 د.سليمان القرعاوي

------ 
تخصص  -طالبات آداب

 إسالميةدراسات 
 

 (3تفسير )ال
 د.سليمان القرعاوي

------ 

تخصص  -طالب آداب

 إسالميةدراسات 
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 الصحة و اللياقة

 د.عبدالحكيم مطر

 د.حمدان محمد

------ 
 إدارة األعمالطالبات 

+ دبلوم إدارة األعمال 

 + آداب + تربية

 

 الصحة و اللياقة

 د.عبدالحكيم مطر

 د.حمدان محمد

------ 
 طالب إدارة األعمال

+ دبلوم إدارة 

األعمال   + آداب + 

 تربية

 

 

التوجيه و اإلرشاد 

ي النفسي و األسري لذو

 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

 تعلمصعوبات 

علم اإلجتماع 

 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 

   

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.
------ 

 -آداب الباتط

تخصص دراسات 

 اسالمية

 

القيادة و تنمية 

 المجتمعات المحلية

 د.الحبيب الدرويش

------ 
 تخصص-آداب البط

 اجتماع

القيادة و تنمية 

 المجتمعات المحلية
 د.الحبيب الدرويش

------ 
 تخصص-آدابالبات ط

 اجتماع

 1تقنية المعلومات 

 د.أحمد الشريف
------ 

 لإدارة األعما البط

 

 1المعلومات  تقنية

 د.أحمد الشريف
------ 

 إدارة األعمال الباتط
 

 

النظم المتكاملة 

 للمؤسسات

 د.أحمد الشريف
------ 

 إدارة األعمال طالب

 

النظم المتكاملة 

 للمؤسسات

 د.أحمد الشريف
------ 

 إدارة األعمال الباتط
 

 

 بحث في اللغة

 محمد المقبلد.

------ 
 -طالبات آداب

 لغة عربيةتخصص 

 

 بحث في اللغة

 محمد المقبلد.

------ 
تخصص  -آداب البط

 لغة عربية

 

   

 (1الحديث ) ومعل

 الشهري عليد.

------ 
تخصص  -آداب الباتط

 دراسات اسالمية

 (1الحديث ) ومعل

 الشهري عليد.

------ 
 -آداب البط

تخصص دراسات 

 اسالمية

 

نظم المعلومات 

 اإلدارية

عادل فتح د.

 الرحمن
------ 

 إدارة األعمالالب ط

دبلوم ادارة  +

 األعمال

نظم المعلومات 

 اإلدارية

 عادل فتح الرحمند.
------ 

 إدارة األعمال + طالبات

 دبلوم ادارة األعمال

 


