
طالبطالباتاسم المقرراستاذ المقررجوال المقرر

سامي االشقر
دراسات )مشرع تخرج 

(اسالمية

زين العابدين مخلوف547757399
مشروع التخرج 

(إجتماع)

محمد الھالل547756300
مشروع التخرج 

(انجليزى)

عبدالرحيم محمد مسعد547755652
مشروع التخرج 

(جغرافيا)

547755692
عبدالرحيم يوسف ال 

الشيخ مبارك

مشروع التخرج 

(تاريخ)

فوزي سلسلي547758044
مشروع التخرج 

(انجليزى)

CRSE_TITLEPROF_NAMEالسبتاالحداالثنينالثالثاءاالربعاءالخميسالجمعةجوال الساعات المكتبية

0547756588محمود صالح(2)أصول الفقة 

0547756634حسام العفوريالمعجمية

0547757522مروان الحاجمدخل الى تقنية المعلومات

534513395مصلح  العضايلهالتعليم االلكتروني والتعلم عن

534513395مصلح  العضايلهبرامج االحاسب المكتبية

534513395مصلح  العضايلهقواعد البيانات

547755917بسام  ابوزيد(E)أدب أطفال 

547755917بسام ابوزيدمدخل الى االدب االمريكي

547755917باسم ابوزيدأدب األطفال

547755918أحمد عبداللطيف العرفجالتفكير البالغي عند العرب

547755941حسن ابوزيد(3)تدريب ميداني 

547755941حسن أحمد ابوزيدإدارة المؤسسات األجتماعية

547755941حسن أحمد ابوزيدبناء وتنمية القدرات

547755941حسن أحمد ابوزيدتقويم المشروعات اإلجتماعية

547756442



547755941حسن أحمد ابوزيدخدمة الفرد والجماعة

547755941حسن أحمد ابوزيدعلم اجتماع اإلعالم

547755941حسن أحمد ابوزيدعلم االجتماع الطبي

547755941حسن أحمد ابوزيدمدخل إلى األنثروبولوجيا

547755941حسن أحمد ابوزيدمناهج البحث االجتماعي

547755945مصطفى عوضالثقافة والعولمة

547755946مهيب  الحصانمناهج المحدثين

547755946مهيب الحصانالتحرير االداري

547755948مصدق حسنمهارات البحث والتفكير

547755948مصدق حسنموضوعات خاصة في االدارة

547755950محمود عبدالرسولظهور الرواية

547756211أيمن  الطعانيصور جوية وأستشعار عن بعد

547756211أيمن  الطعانيمبادئ الجغرافيا البشرية

547756225أمير  القرشي(تربية خاصة )طرق تدريس خاصة 

547756233جهاد عبدهللا عفانهمبادىء التوريد

547756233جهاد عفانهادارة الجودة

547756277معتصم ابوزيداإلدارة االستراتيجية

547756277معتصم ابوزيد(إدارة اعمال)مهارات االتصال 

547756300محمود عبدالحميد  هاللالعالقات العامة

547756300محمود هاللعلم االجتماع الصناعي المهني

547756335محمد عبدهللا عبدالرحمن الدوغانالقراءة والمحادثة

547756344صابر  عبدالباقياستخدام الحاسب في الحوث االجتم

547756344صابر  عبدالباقيالعمل التطوعي

547756344صابر  عبدالباقيأسس الخدمة األجتماعية

547756344صابر  عبدالباقيعلم اجتماع البيئة

547756344صابر  عبدالباقيعلم االجتماع الحضري

547756344صابر  عبدالباقيعلم أجتماع األسرة والطفولة

547756344صابر  عبدالباقيعلم أجتماع السكان

547756344صابر  عبدالباقيمبادىء علم االجتماع

547756344صابر عبدالباقي(3)تدريب ميداني 

547756355سميح أحمد محمد مقداديمدخل إلى اللسنيات

547756377توفيق محمود علي القرماألدب في صدر اإلسالم

547756388فتحي الدرادكةالمدينة اإلسالمية



547756400علي حسينتاريخ الحروب الصليبة

547756400علي حسنتاريخ أوروبا في العصور الوسطى

547756400علي حسنتاريخ في الحروب الصليبيه

547756422عبدالشافي  علي(2)علوم القرآن 

547756442سامي  االشقر(1)تفسير 

547756442سامي االشقر(اسالميات)مشروع تخرج

547756445اسامه عطيةالبالغة في القران الكريم والسنة النبوية

547756446عبدهللا  العمري(1)الحديث 

547756446عبدهللا العمرياصول البحث العلمي

547756446عبدهللا العمريالتخلف العقلي قي ضوء النضريات

547756447عامر الحلوانيمناهج تحليل النص السردي

547756447عامر الحلوانيمناهج تحليل النص السردي

547756447عامر الحلوانيمناهج تحليل النص الشعري

547756455عمر  شحاتهاالدب االموي

547756455عمر  شحاته(المعاني)1البالغة 

547756455عمر  شحاته2التطبيقات النحوية والصرفية 

547756455عمر  شحاتهالشعر العباسي

547756455عمر  شحاتهالنثر العباسي

547756455عمر  شحاتهالنقد العربي الحديث

547756455عمر  شحاته1نصوص أدبية 

547756455عمر شحاته2نصوص أدبية 

547756544محمد سعيد صبري صباح(2)الحديث 

547756551أحمد عبدالمنعمتاريخ الشرق األدنى القديم

547756551أحمد عبدالمنعمتاريخ العرب المعاصر

547756551أحمد عبدالمنعمتاريخ اوروبا المعاصر

547756551أحمد عبدالمنعم سيد أحمدتاريخ الجزيرة العربية القديم

547756551أحمد عبدالمنعم سيد أحمدتاريخ الشرق األدنى في العصرين

547756552محمد  عبدالدايم(2)العقيدة 

547756552محمد عبدالدائماالستشراق والدراسات االسالمية

547756576مختار عطا هللامناهج الفكر الحديث

547756599عبداللطيف السماعيلالنقود والبنوك

547756601الرشيد الطاهرمهارات االتصال

547756623عمار  المعانيالصوتيات والنظام الصوتي



547756623عمار  المعانياللغة االنجليزية

547756623عمار  المعانياللغة اإلنجليزية العامة

547756623عمار  المعانيقراءات ومطالعات

547756623عمار  المعانيمقال

547756623عمار  المعانيمهارات التحدث

547756643أحمد  العمرانالجغرافية السياسية

547756643أحمد  العمرانجغرافية األخطار الطبيعية

547756643أحمد  العمرانجغرافية العالم

547756650جزاء  المصاروهالتذوق األدبي

547756650جزاء  المصاروه(تصريف األسماء)2الصرف 

547756650جزاء  المصاروهالصوتيات

547756650جزاء  المصاروه(1)النحو التطبيقي 

547756650جزاء  المصاروه(2)النحو التطبيقي 

547756650جزاء  المصاروه(3)النحو التطبيقي 

547756650جزاء  المصاروه2نحو 

547756650جزاء  المصاروه3نحو 

547756650جزاء المصاروةالنقد االدبي

547757211محمد المعيلي علم اللغة النفسي

547757233غسان عدنانمدخل الى اللغويات

547757244يس البشيرالنثر العربي الحديث

547757500عبدالرحمن الحماداخالقيات االعمال

547757500عبدالرحمن الحمادبحوث االعمال

547757544حسن بدرىعلم النفس الفسيولوجي

547757599فتحي الميداني(1)مبادىء المحاسبة 

0547756645عمر السعيدالقانون التجاري

547756466محمد الخزاعلةمقدمة في التربية الخاصة

547756651إبراهيم الشناوي المسرحية الحديثة

544628251محمد  عبدهالجغرافية الحيوية والتربة

544628251محمد  عبدهتصميم وقراءة الخريطة

544628251محمد  عبدهجغرافية الصناعة والطاقة

544628251محمد  عبدهجغرافية المياه

544628251محمد  عبدهجغرافية النقل والتجارة

544628251محمد  عبدهخرائط التوزيعات الجغرافيا



544628251محمد  عبدهمبادئ الجغرافيا الطبيعية

544628251محمد  عبدهمبادئ المساحة والخرائط

547756651ابراهيم الشناوي17ادب إنجليزي في القرن  

547756651ابراهيم الشناويالشعر اإلنجليزي في العصر الروم

547757022أحمد بالليإدارة التسويق

547757022أحمد بالليادارة التعاقد والتفاوض

547757022أحمد بالليإدارة االعمال الدولية

547757399زين العابدينالتنميه االجتماعية واالقتصادية

547757399زين العابدين(علم اجتماع)مشروع تخرج 

547757400وائل الرفاعيتاريخ الدولة العثمانيه

547757400وائل محمد محمود علي الرفاعيتاريخ الشرق األقصى الحديث

547757400وائل محمد محمود علي الرفاعيتاريخ العالقات والمنظمات الدول

547756780بلقاسم حمامةتحليل الخطاب لغة عربية

547756811سليمان القرعاوي3تفسير 

547756811سليمان صالح عبدالرحمن القرعاوي(1)علوم القران

547756772محمد الهالل علم اللغة االجتماعي

547756772محمد الهالل(انجليزي)مشروع تخرج 

547756786أحمد عبدالرحيم أحمد العمريالصحة النفسية لذوي االحتياجات

547756786أحمد عبدالرحيم أحمد العمريإعاقات النمو الشامل

547756786أحمد عبدالرحيم أحمد العمريإعداد برامج تربوية إعاقة عقلية

547756784زهير أحمد محمد منصورالنقد العربي القديم

547756785محمد امين الروابدةمناهج البحث

547756671أحمد حليمةترجمة تتابعية

547756671أحمد حليمةالترجمة االبداعية

547756779زياد الحماماالديان والفرق

547756779زياد بن عبدهللا إبراهيم الحمام(3)العقيدة 

547756776خالد عوض البالحاستراتيجيات التدخل المبكر والد

547756776خالد عوض البالحاإلعاقات المتعددة

547756776خالد عوض البالحإعداد برامج تربوية اعاقة سمعية

547756776خالد عوض البالحتربية وتعليم ضعاف السمع

547756771ايمن العبدالعالالخدمة االجتماعية ورعاية الشباب

547756771ايمن عبدالعالرعاية الفئات الخاصة

547756771ايمن عبدالعالعلم اجتماع التنظيم والتخطيط



547756771ايمن محمود عبدالعال(1)التدريب الميداني 

547756778عصام  ثابتمدخل الى اإلعاقة السمعية

547756778عصام  ثابتمدخل إلى صعوبات التعلم

547756778عصام ثابتطرق التواصل الشفهي

547756788خالد عبد التوابمبادئ القانون

547756881خالد سعود الحليبيالشعر العربي الحديث

547756899حسام  حمديمبادىء التربية

547756887خالد السعودالتربية الفنية لذوي االحتياجات

547756787محمد الدوسريتاريخ النظم االسالمية

547756885عادل فتح الرحمن(2)تقنية المعلومات 

547756885عادل فتح الرحمننظم المعلومات اإلدارية

547756933شهير دكروري.دالمذاهب األدبية

547756922ظافر عبدهللا علي الشهرياألدب الجاهلي

547756911عبدااللة حسين محمد العرفجتقنيات التعليم

547756911عبداالله العرفجتطبيقات الحاسب

547756889أحمد الجمعانتصميم وتنفيذ البحوث االجتماعية

547756889أحمد فاضل محمد الجمعاناألنحراف األجتماعي والجريمة

547756889أحمد فاضل محمد الجمعانتاريخ الفكر االجتماعي

547756900إبراهيم كايد محمود محمدفقة اللغة

547757966عادل الهادياألدب في السعودية

547756755 محمد الزهرانياالنترنت واالتصاالت

547758011الحبيب الدرويشالقيادة وتنمية المجتمعات المحلية

547758044فوزي سلسلي النقد االدبي

547758044فوزي سلسليعصر النهضة: األدب اإلنجليزي 

547758044فوزي سلسلي(انجليزي)مشروع تخرج 

547758033زياد الحملي(2)مبادىء المحاسبة 


