
الوقتالوقت

18:45‐18:0019:15‐20/9/20203/02/144218:30األحدالمحاضرة األولى

18:45‐18:0019:15‐4/10/202017/02/144218:30األحدالمحاضرة الثانية

18:45‐18:0019:15‐18/10/20201/03/144218:30األحدالمحاضرة الثالثة

18:45‐18:0019:15‐1/11/202015/03/144218:30األحدالمحاضرة الرابعة

18:45‐18:0019:15‐15/11/202029/03/144218:30األحدالمحاضرة الخامسة

18:45‐18:0019:15‐29/11/202014/04/144218:30األحدالمحاضرة السادسة

20:45‐20:0021:15‐21/9/20204/02/144220:30االثنينالمحاضرة األولى

20:45‐20:0021:15‐5/10/202018/02/144220:30االثنينالمحاضرة الثانية

20:45‐20:0021:15‐19/10/20202/03/144220:30االثنينالمحاضرة الثالثة

20:45‐20:0021:15‐2/11/202016/03/144220:30االثنينالمحاضرة الرابعة

20:45‐20:0021:15‐16/11/20201/04/144220:30االثنينالمحاضرة الخامسة

20:45‐20:0021:15‐30/11/202015/04/144220:30االثنينالمحاضرة السادسة

19:30‐19:0020:00‐21/9/20204/02/144219:30االثنينالمحاضرة األولى

19:30‐19:0020:00‐5/10/202018/02/144219:30االثنينالمحاضرة الثانية

19:30‐19:0020:00‐19/10/20202/03/144219:30االثنينالمحاضرة الثالثة

19:30‐19:0020:00‐2/11/202016/03/144219:30االثنينالمحاضرة الرابعة

19:30‐19:0020:00‐16/11/20201/04/144219:30االثنينالمحاضرة الخامسة

19:30‐19:0020:00‐30/11/202015/04/144219:30االثنينالمحاضرة السادسة

21:45‐21:0022:15‐21/9/20204/02/144221:30االثنينالمحاضرة األولى

21:45‐21:0022:15‐5/10/202018/02/144221:30االثنينالمحاضرة الثانية

21:45‐21:0022:15‐19/10/20202/03/144221:30االثنينالمحاضرة الثالثة

21:45‐21:0022:15‐2/11/202016/03/144221:30االثنينالمحاضرة الرابعة

21:45‐21:0022:15‐16/11/20201/04/144221:30االثنينالمحاضرة الخامسة

21:45‐21:0022:15‐30/11/202015/04/144221:30االثنينالمحاضرة السادسة

23:15‐22:3023:45‐21/9/20204/02/144223:00االثنينالمحاضرة األولى

23:15‐22:3023:45‐5/10/202018/02/144223:00االثنينالمحاضرة الثانية

23:15‐22:3023:45‐19/10/20202/03/144223:00االثنينالمحاضرة الثالثة

23:15‐22:3023:45‐2/11/202016/03/144223:00االثنينالمحاضرة الرابعة

23:15‐22:3023:45‐16/11/20201/04/144223:00االثنينالمحاضرة الخامسة

23:15‐22:3023:45‐30/11/202015/04/144223:00االثنينالمحاضرة السادسة

19:45‐19:0020:15‐21/9/20204/02/144219:30االثنينالمحاضرة األولى

19:45‐19:0020:15‐5/10/202018/02/144219:30االثنينالمحاضرة الثانية

19:45‐19:0020:15‐19/10/20202/03/144219:30االثنينالمحاضرة الثالثة

19:45‐19:0020:15‐2/11/202016/03/144219:30االثنينالمحاضرة الرابعة

19:45‐19:0020:15‐16/11/20201/04/144219:30االثنينالمحاضرة الخامسة

19:45‐19:0020:15‐30/11/202015/04/144219:30االثنينالمحاضرة السادسة

مدخل الى 
االعالم (نظام 

قديم)

 مدخل الى 
طرق البحث 
الجغرافي

 مدخل الى 
االعالم الئحة 

جديدة

الجغرافيا 
السياسية (نظام 

قديم)

د. مجدى أبو النصر

د. حسن نيازي

د. مجدي أبو النصر

جدول المحاضرات المباشرة لمقررات متطلبات الكلية  للفصل الدراسي األول 1441‐1442هـ

الذكور

د. عبد الحليم رمضان

اسم المقرر

أ. احمد الهويشل

 مدخل الى علم 
التاريخ (الئحة 

جديدة)

اللغة اإلنجليزية 
كتابة

االناث
المدرسالتاريخ هجريالتاريخ ميالدياليومالمحاضرة

د. هشام زكريا



الوقتالوقت

جدول المحاضرات المباشرة لمقررات متطلبات الكلية  للفصل الدراسي األول 1441‐1442هـ

الذكور
اسم المقرر

االناث
المدرسالتاريخ هجريالتاريخ ميالدياليومالمحاضرة

21:15‐20:3021:45‐21/9/20204/02/144221:00االثنينالمحاضرة األولى

21:15‐20:3021:45‐5/10/202018/02/144221:00االثنينالمحاضرة الثانية

21:15‐20:3021:45‐19/10/20202/03/144221:00االثنينالمحاضرة الثالثة

21:15‐20:3021:45‐2/11/202016/03/144221:00االثنينالمحاضرة الرابعة

21:15‐20:3021:45‐16/11/20201/04/144221:00االثنينالمحاضرة الخامسة

21:15‐20:3021:45‐30/11/202015/04/144221:00االثنينالمحاضرة السادسة

22:00‐21:0022:30‐22/9/20205/02/144221:30الثالثاءالمحاضرة األولى

22:00‐21:0022:30‐6/10/202019/02/144221:30الثالثاءالمحاضرة الثانية

22:00‐21:0022:30‐20/10/20203/03/144221:30الثالثاءالمحاضرة الثالثة

22:00‐21:0022:30‐3/11/202017/03/144221:30الثالثاءالمحاضرة الرابعة

22:00‐21:0022:30‐17/11/20202/04/144221:30الثالثاءالمحاضرة الخامسة

22:00‐21:0022:30‐1/12/202016/04/144221:30الثالثاءالمحاضرة السادسة

19:45‐19:0020:15‐22/9/20205/02/144219:30الثالثاءالمحاضرة األولى

19:45‐19:0020:15‐6/10/202019/02/144219:30الثالثاءالمحاضرة الثانية

19:45‐19:0020:15‐20/10/20203/03/144219:30الثالثاءالمحاضرة الثالثة

19:45‐19:0020:15‐3/11/202017/03/144219:30الثالثاءالمحاضرة الرابعة

19:45‐19:0020:15‐17/11/20202/04/144219:30الثالثاءالمحاضرة الخامسة

19:45‐19:0020:15‐1/12/202016/04/144219:30الثالثاءالمحاضرة السادسة

21:45‐21:0022:15‐22/9/20205/02/144221:30الثالثاءالمحاضرة األولى

21:45‐21:0022:15‐6/10/202019/02/144221:30الثالثاءالمحاضرة الثانية

21:45‐21:0022:15‐20/10/20203/03/144221:30الثالثاءالمحاضرة الثالثة

21:45‐21:0022:15‐3/11/202017/03/144221:30الثالثاءالمحاضرة الرابعة

21:45‐21:0022:15‐17/11/20202/04/144221:30الثالثاءالمحاضرة الخامسة

21:45‐21:0022:15‐1/12/202016/04/144221:30الثالثاءالمحاضرة السادسة

19:45‐19:0020:15‐22/9/20205/02/144219:30الثالثاءالمحاضرة األولى

19:45‐19:0020:15‐6/10/202019/02/144219:30الثالثاءالمحاضرة الثانية

19:45‐19:0020:15‐20/10/20203/03/144219:30الثالثاءالمحاضرة الثالثة

19:45‐19:0020:15‐3/11/202017/03/144219:30الثالثاءالمحاضرة الرابعة

19:45‐19:0020:15‐17/11/20202/04/144219:30الثالثاءالمحاضرة الخامسة

19:45‐19:0020:15‐1/12/202016/04/144219:30الثالثاءالمحاضرة السادسة

د. محمد عبد الحليم

د. عبد الحليم رمضان

د. زين العابدين مخلوف

د. فتحى محمد درادكه

 مدخل الى 
االعالم الئحة 

جديدة

  جغرافية 
المملكة العربية 
السعودية الئحة 

جديدة

 مدخل الى علم 
التاريخ (الئحة 

جديدة)

 مبادئ علم 
االجتماع الئحة 

جديدة

 تاريخ الخليج 
العربي الحديث 
المعاصر

د. حسن نيازي



الوقتالوقت

جدول المحاضرات المباشرة لمقررات متطلبات الكلية  للفصل الدراسي األول 1441‐1442هـ

الذكور
اسم المقرر

االناث
المدرسالتاريخ هجريالتاريخ ميالدياليومالمحاضرة

22:45‐22:0023:15‐22/9/20205/02/144222:30الثالثاءالمحاضرة األولى

22:45‐22:0023:15‐6/10/202019/02/144222:30الثالثاءالمحاضرة الثانية

22:45‐22:0023:15‐20/10/20203/03/144222:30الثالثاءالمحاضرة الثالثة

22:45‐22:0023:15‐3/11/202017/03/144222:30الثالثاءالمحاضرة الرابعة

22:45‐22:0023:15‐17/11/20202/04/144222:30الثالثاءالمحاضرة الخامسة

22:45‐22:0023:15‐1/12/202016/04/144222:30الثالثاءالمحاضرة السادسة

23:45‐23:0000:15‐22/9/20205/02/144223:30الثالثاءالمحاضرة األولى

23:45‐23:0000:15‐6/10/202019/02/144223:30الثالثاءالمحاضرة الثانية

23:45‐23:0000:15‐20/10/20203/03/144223:30الثالثاءالمحاضرة الثالثة

23:45‐23:0000:15‐3/11/202017/03/144223:30الثالثاءالمحاضرة الرابعة

23:45‐23:0000:15‐17/11/20202/04/144223:30الثالثاءالمحاضرة الخامسة

23:45‐23:0000:15‐1/12/202016/04/144223:30الثالثاءالمحاضرة السادسة

19:45‐19:0020:15‐23/9/20206/02/144219:30األربعاءالمحاضرة األولى

19:45‐19:0020:15‐7/10/202020/02/144219:30األربعاءالمحاضرة الثانية

19:45‐19:0020:15‐21/10/20204/03/144219:30األربعاءالمحاضرة الثالثة

19:45‐19:0020:15‐4/11/202018/03/144219:30األربعاءالمحاضرة الرابعة

19:45‐19:0020:15‐18/11/20203/04/144219:30األربعاءالمحاضرة الخامسة

19:45‐19:0020:15‐2/12/202017/04/144219:30األربعاءالمحاضرة السادسة

20:45‐20:0021:15‐ 23/9/20206/02/144220:30األربعاءالمحاضرة األولى

20:45‐20:0021:15‐ 7/10/202020/02/144220:30األربعاءالمحاضرة الثانية

20:45‐20:0021:15‐ 21/10/20204/03/144220:30األربعاءالمحاضرة الثالثة

20:45‐20:0021:15‐ 4/11/202018/03/144220:30األربعاءالمحاضرة الرابعة

20:45‐20:0021:15‐ 18/11/20203/04/144220:30األربعاءالمحاضرة الخامسة

20:45‐20:0021:15‐ 2/12/202017/04/144220:30األربعاءالمحاضرة السادسة

19:45‐19:0020:15‐23/9/20206/02/144219:30األربعاءالمحاضرة األولى

19:45‐19:0020:15‐7/10/202020/02/144219:30األربعاءالمحاضرة الثانية

19:45‐19:0020:15‐21/10/20204/03/144219:30األربعاءالمحاضرة الثالثة

19:45‐19:0020:15‐4/11/202018/03/144219:30األربعاءالمحاضرة الرابعة

19:45‐19:0020:15‐18/11/20203/04/144219:30األربعاءالمحاضرة الخامسة

19:45‐19:0020:15‐2/12/202017/04/144219:30األربعاءالمحاضرة السادسة

د. مجذوب العامر

د. محمد الشريف

د. زين العابدين مخلوف

 اللغة 
اإلنجليزية قراءة

 االتصال 
االجتماعي

د. محمد عبد الحليم

د. يونس البدر

مبادئ علم 
االجتماع (نظام 

قديم)

جغرافية 
المملكة العربية 
السعودية (الحة 

جديدة)

 التذوق االدبي



الوقتالوقت

جدول المحاضرات المباشرة لمقررات متطلبات الكلية  للفصل الدراسي األول 1441‐1442هـ

الذكور
اسم المقرر

االناث
المدرسالتاريخ هجريالتاريخ ميالدياليومالمحاضرة

22:45‐22:00 23:15‐23/9/20206/02/144222:30األربعاءالمحاضرة األولى

22:45‐22:00 23:15‐7/10/202020/02/144222:30األربعاءالمحاضرة الثانية

22:45‐22:00 23:15‐21/10/20204/03/144222:30األربعاءالمحاضرة الثالثة

22:45‐22:00 23:15‐4/11/202018/03/144222:30األربعاءالمحاضرة الرابعة

22:45‐22:00 23:15‐18/11/20203/04/144222:30األربعاءالمحاضرة الخامسة

22:45‐22:00 23:15‐2/12/202017/04/144222:30األربعاءالمحاضرة السادسة

20:45‐20:0021:15‐ 23/9/20206/02/144220:30األربعاءالمحاضرة األولى

20:45‐20:0021:15‐ 7/10/202020/02/144220:30األربعاءالمحاضرة الثانية

20:45‐20:0021:15‐ 21/10/20204/03/144220:30األربعاءالمحاضرة الثالثة

20:45‐20:0021:15‐ 4/11/202018/03/144220:30األربعاءالمحاضرة الرابعة

20:45‐20:0021:15‐ 18/11/20203/04/144220:30األربعاءالمحاضرة الخامسة

20:45‐20:0021:15‐ 2/12/202017/04/144220:30األربعاءالمحاضرة السادسة

19:00‐18:001930‐23/9/20206/02/144218:30األربعاءالمحاضرة األولى

19:00‐18:001930‐7/10/202020/02/144218:30األربعاءالمحاضرة الثانية

19:00‐18:001930‐21/10/20204/03/144218:30األربعاءالمحاضرة الثالثة

19:00‐18:001930‐4/11/202018/03/144218:30األربعاءالمحاضرة الرابعة

19:00‐18:001930‐18/11/20203/04/144218:30األربعاءالمحاضرة الخامسة

19:00‐18:001930‐2/12/202017/04/144218:30األربعاءالمحاضرة السادسة

22:45‐22:0023:15‐24/9/20207/02/144222:30الخميسالمحاضرة األولى

22:45‐22:0023:15‐8/10/202021/02/144222:30الخميسالمحاضرة الثانية

22:45‐22:0023:15‐22/10/20205/03/144222:30الخميسالمحاضرة الثالثة

22:45‐22:0023:15‐5/11/202019/03/144222:30الخميسالمحاضرة الرابعة

22:45‐22:0023:15‐19/11/20203/04/144222:30الخميسالمحاضرة الخامسة

22:45‐22:0023:15‐3/12/202018/04/144222:30الخميسالمحاضرة السادسة

20:45‐20:0021:15‐ 24/9/20207/02/144220:30الخميسالمحاضرة األولى

20:45‐20:0021:15‐ 8/10/202021/02/144220:30الخميسالمحاضرة الثانية

20:45‐20:0021:15‐ 22/10/20205/03/144220:30الخميسالمحاضرة الثالثة

20:45‐20:0021:15‐ 5/11/202019/03/144220:30الخميسالمحاضرة الرابعة

20:45‐20:0021:15‐ 19/11/20203/04/144220:30الخميسالمحاضرة الخامسة

20:45‐20:0021:15‐ 3/12/202018/04/144220:30الخميسالمحاضرة السادسة

د. أسامه خضر

د. عبد الحليم موسى
انظمة 

واخالقيات 
االعالم

اللغة العربية 
(1)

اللغة العربية 
(1)

 وسائل االتصال 
واالعالم 
المكتوب

 مبادئ علم 
االجتماع الئحة 

جديدة
د. زين العابدين مخلوف

د. أسامه خضر

د. محمد الشريف


