
األولللفصل الدراسي الثـــالثـــةجـــدول المحـــاضـــرات المبـــاشـــرة

لطـــالب اإلنتســـاب المطـــور بجـــامعـــة المـــلك فیصـــل1438-1439ھـمن العام الدراسي

23-02-1439الموافق12-11-2017األحـــداألولالیوم

الوقت
-

رقم االستودیو

طالبات
 PM 5:00 :من 
PM 5:30 :إلى

طالب
 PM 5:45 :من
PM 6:15 :إلى

طالبات
 PM 6:30 :من 
PM 7:00 :إلى

طالب
 PM 7:15 :من
PM 7:45 :إلى

طالبات
 PM 8:00 :من
PM 8:30 :إلى

طالب
 PM 8:45 :من
PM 9:15 :إلى

1
د. مھند الدعجةوثائق ونصوص تاریخیة عربیةد. مھند الدعجةمناھج البحث التاریخيد. مھند الدعجةحاضر العالم اإلسالمي

آداب/تاریخآداب/تاریخآداب/تاریخ

2
د. عبد هللا الحقبانيالتذوق األدبيد. عبد هللا الحقبانيالنحو التطبیقي (2)د. عبد هللا الحقبانيالنحو التطبیقي (1)

آداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیة

3
د. أیمن عبد العالالخدمة اإلجتماعیة ورعایة الشبابد. أیمن عبد العالرعایة الفئات الخاصةد. فارس العصیميالقانون التجاري

آداب/اجتماعآداب/اجتماعإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمال

4
د. عمر شحاتةالنقد العربي الحدیثد. عمر شحاتةالشعر العربي الحدیثد. عمر شحاتةنصوص أدبیة (2)

آداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیة

5
د. ابراھیم الشناوياألدب اإلنجلیزي ق 17د. ابراھیم الشناويالمسرحیة الحدیثةد. ابراھیم الشناويالشعر اإلنجلیزي

آداب/لغة إنجلیزیةآداب/لغة إنجلیزیةآداب/لغة إنجلیزیة

6
د. محمد عبد اللطیف زایدالتحلیل اإلحصائيد. یحضیھ سمالليإدارة التغییرد. یحضیھ سمالليالسلوك التنظیمي

إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمال

7
د. الناجي آدمحقوق اإلنساند. عبداللطیف الجعفريمدخل إلى علم المصطلحد. علي حسنتاریخ األندلس اإلسالمي

آداب/اجتماعآداب/لغة عربیةآداب/تاریخ

8
تاریخ الخلیج العربي في العصر د. زید أبو الحاجتاریخ التعلیم في الدولة االسالمیة

د. اسامة خضرنحو (2)د. زید أبو الحاجاإلسالمي

آداب/لغة عربیةآداب/تاریخآداب/تاریخ

9
د. عصام اللیثيالنقود والبنوكد. فایز عثامنھأدب األطفال (لغة عربیة)د. فایز عثامنھاألدب في صدر اإلسالم

إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالآداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیة

10
د. زیاد الحماماألدیان والفرقد. زیاد الحمامالعقیدة (3)د. مھند الجعفرياللغة العربیة لمعلم التربیة الخاصة

آداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیةتربیة

11
د. أحمد السقوفيلغویات تطبیقیةد. أحمد السقوفيمقالد. محمد الوردیاناللغة االنجلیزیة (كتابة)

آداب/لغة إنجلیزیةآداب/لغة إنجلیزیةآداب/لغة إنجلیزیة

12
د. فتحي الدرادكةتاریخ الجزیرة العربیة القدیمد. فتحي الدرادكةتاریخ الدولة العباسیة (1)د. سعید مسمارجغرافیا البحار والمحیطات

آداب/تاریخآداب/تاریخآداب/جغرافیا

13
د. عبد هللا سراجإدارة المشاریعد. عبد هللا سراجإدارة العملیاتد. محمد الجعفريتقنیة المعلومات (2)

إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمال

14
د. عبدالعزیز الحلیبيالتحریر العربيد. محمد أمین الروابدةمناھج البحثد. حسن بدرىمبادئ التربیة

آداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیةتربیة

15
د. نبیل منصورمبادئ الریاضیاتد. عبدهللا البدارنةمدخل إلى األدب األمریكيد. عبد الحمید العرفجمنھج األنشطة لذوي االحتیاجات

إدارة األعمالآداب/لغة إنجلیزیةتربیة

16
د. خلیل الحویجيالتقویم التربويد. خلیل الحویجيالتوجیھ واإلرشادد. یسن بشیرالمذاھب األدبیة

تربیةتربیةآداب/لغة عربیة

17
د. محمد عبدهالجغرافیا البیئیةد. محمد عبدهجغرافیا الصناعة والطاقةد. محمد عبدهالجغرافیا الحیویة والتربة

آداب/جغرافیاآداب/جغرافیاآداب/جغرافیا

18
د. حسن أبوزیدعلم اجتماع السكاند. حسن أبوزیدإدارة المؤسسات االجتماعیةد. حسام صالحالمشكالت االجتماعیة

آداب/اجتماعآداب/اجتماعآداب/اجتماع



24-02-1439الموافق13-11-2017اإلثنیـــنالثـــانـــيالیوم

الوقت
-

رقم االستودیو

طالبات
 PM 5:00 :من 
PM 5:30 :إلى

طالب
 PM 5:45 :من
PM 6:15 :إلى

طالبات
 PM 6:30 :من 
PM 7:00 :إلى

طالب
 PM 7:15 :من
PM 7:45 :إلى

طالبات
 PM 8:00 :من
PM 8:30 :إلى

طالب
 PM 8:45 :من
PM 9:15 :إلى

1
د. أحمد عبدالمنعمتاریخ الشرق األدنى القدیمد. أحمد عبدالمنعمتاریخ العرب المعاصرد. أحمد عبدالمنعمتاریخ أوروبا المعاصر

آداب/تاریخآداب/تاریخآداب/تاریخ

2
د. عمر شحاتةنصوص أدبیة (1)د. عمر شحاتةاألدب األمويد. عمر شحاتةالشعر العباسي

آداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیة

3
استراتیجیات تعلیم ذوي إعاقة د. أحمد رجبمدخل إلى اإلعاقة البصریة

االضطرابات السلوكیة وتعدیل د. أحمد رجبعقلیة
د. أحمد رجبالسلوك

تربیةتربیةتربیة

4
دراسة حالة في مجال اإلعاقة د. عاطف بحراويإعاقة التوحد

مقدمة في تأھیل ذوي االحتیاجات د. عاطف بحراويالعقلیة
د. عاطف بحراويالخاصة

تربیةتربیة/إعاقة عقلیةتربیة/إعاقة عقلیة

5
د. أحمد الجمعانتاریخ الفكر االجتماعيد. أحمد الجمعانمبادئ علم االجتماعد. أحمد الجمعاناالنحراف االجتماعي والجریمة

آداب/اجتماعآداب/اجتماعآداب/اجتماع

6
د. خالد الدوغانالتالوة والتجوید (2)د. إلن بروبستاستماع وتحدثد. إلن بروبستاستماع و استیعاب

آداب/دراسات إسالمیةآداب/لغة إنجلیزیةآداب/لغة إنجلیزیة

7
د. یوسف خلیلمبادئ الجغرافیا البشریةد. عبد العزیز محمد السھالوىإدارة مالیة (2)د. عبد العزیز محمد السھالوىإدارة مالیة (1)

آداب/جغرافیاإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمال

8
د. جمال صاوليعلوم الحدیث (2)د. جمال صاوليالحدیث (3)د. ولید الشوريالجغرافیا الطبیعیة لألراضي الجافة

آداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیةآداب/جغرافیا

9
د. عادل الھادياألدب في السعودیةد. یوسف البریرتاریخ التشریعد. عبد هللا الجعفريإدارة الموارد البشریة

آداب/لغة عربیةآداب/دراسات إسالمیةإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمال

10
د. فضل الراشدجغرافیا الزراعةد. فضل الراشدجغرافیا المملكة العربیة السعودیةد. أشرف أنسحركة االستشراق

آداب/جغرافیاآداب/جغرافیاآداب/تاریخ

11
د. أسامة عطیةالنحو التطبیقي (3)د. أسامة عطیةقضایا في النحو واللغةد. علي الشھريعلوم الحدیث (1)

آداب/دراسات إسالمیةآداب/لغة عربیةآداب/دراسات إسالمیة

12
د. عبدالعزیز التركيقراءات ومطالعاتد. عبدالعزیز التركيعلم اللغة النفسيد. عمر موسى الحسنتطبیقات الحاسب في التعلیم

آداب/لغة إنجلیزیةآداب/لغة إنجلیزیةتربیة

13
د. محمد الجیزاويتعاقد وتفاوضد. محمد الجیزاويإدارة المعرفةد. سعید الحسینيالجغرافیا االجتماعیة

إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالآداب/جغرافیا

14
د. الطاھر إبراھیممبادئ الریاضیات (2)د. محمد الصغیرالمحاسبة اإلداریة

إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالإدارة األعمال

15
د. مجذوب رحمھ هللا العامرتحلیل الخطاب (لغة إنجلیزیة)د. محمد العوداتدراسة األسانیدد. محمد العوداتالتفسیر (2)

آداب/لغة إنجلیزیةآداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیة

16
تاریخ الشعوب اإلسالمیة الحدیث في د. توفیق القرمنحو (4)

تاریخ الشعوب اإلسالمیة الحدیث في د. مدحت ھریديآسیا
د. مدحت ھریديأفریقیا

آداب/تاریخآداب/تاریخآداب/لغة عربیة

17
د. محمد عبدهتصمیم وقراءة الخریطةد. محمد عبدهمبادئ المساحة والخرائطد. محمد عبدهجغرافیا المیاه

آداب/جغرافیاآداب/جغرافیاآداب/جغرافیا

18
د. حسام صالحعلم اجتماع البیئةد. حسام صالحعلم اجتماع األسرة والطفولةد. حسام صالحعلم اجتماع التنظیم والتخطیط

آداب/اجتماعآداب/اجتماعآداب/اجتماع



25-02-1439الموافق14-11-2017الثـــالثـــاءالثـــالـــثالیوم

الوقت
-

رقم االستودیو

طالبات
 PM 5:00 :من 
PM 5:30 :إلى

طالب
 PM 5:45 :من
PM 6:15 :إلى

طالبات
 PM 6:30 :من 
PM 7:00 :إلى

طالب
 PM 7:15 :من
PM 7:45 :إلى

طالبات
 PM 8:00 :من
PM 8:30 :إلى

طالب
 PM 8:45 :من
PM 9:15 :إلى

1

إعداد برامج تربویة لذوي اإلعاقة 
د. خالد البالحاستراتیجیات التدخل المبكر والدمجد. خالد البالحتربیة وتعلیم ضعاف السمعد. خالد البالحالسمعیة

تربیةتربیة/إعاقة سمعیةتربیة/إعاقة سمعیة

2
د. محمد جودهتاریخ الیونان و الروماند. محمد جودهتاریخ األیوبیین والممالیكد. محمد جودهعلم التاریخ عند المسلمین

آداب/تاریخآداب/تاریخآداب/تاریخ

3
د. شریف عادلعلم النفس الفسیولوجيد. شریف عادلالتخلف العقلي في ضوء النظریاتد. شریف عادلمدخل الى اإلعاقة العقلیة

تربیةتربیة/إعاقة عقلیةتربیة

4
نصوص جغرافیة باللغة اإلنجلیزیة د. فضل الراشدجغرافیا السكاند. خالد حماشالبالغة (2) [البیان والبدیع]

د. فضل الراشد(1)

آداب/جغرافیاآداب/جغرافیاآداب/لغة عربیة

5

استخدامات الحاسب في البحوث 
د. أحمد بالليمھارات البحث والتفكیرد. أحمد بالليإدارة التسویقد. مصطفى حسنیناالجتماعیة

إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالآداب/اجتماع

6
البالغة في القرآن الكریم والسنة د. محمد دلیم القحطانيإدارة االعمال الصغیرةد. محمد دلیم القحطانيإدارة األعمال الدولیة

د. محمد السید البدوىالنبویة

آداب/لغة عربیةإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمال

7
د. عبدالحلیم رمضانتاریخ الدولة العباسیة (2)د. محسن عواودهالجیومورفولوجیاد. محسن عواودهموضوعات جغرافیة معاصرة

آداب/تاریخآداب/جغرافیاآداب/جغرافیا

8
د. فھد دھیشعلم الداللة والبراغماتیكد. فھد دھیشمھارات التحدثد. فھد دھیشاللغة اإلنجلیزیة

آداب/لغة إنجلیزیةآداب/لغة إنجلیزیةتربیة، إدارةاألعمال

9
د. حسان الغربيمبادئ اإلدارة (آداب)د. حسان الغربيأخالقیات األعمالد. حسان الغربيأساسیات البحث العلمي

إدارة األعمالإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمال

10
د. سمیح مقداديمدخل إلى اللسانیاتد. عمر شحاتةالبالغة (1) [المعاني]د. عمر شحاتةالنثر العباسي

آداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیة

11
د. عبد الحمید النعیمعلم النفس التربويد. عبد الحمید النعیممھارات التعلم والتفكیرد. أحمد الجمعانتصمیم وتنفیذ البحوث االجتماعیة

تربیةتربیةآداب/اجتماع

12
د. محمد القاسمجغرافیا األخطار الطبیعیةد. محمد القاسمالجغرافیا المناخیة

آداب/جغرافیاآداب/جغرافیا

13
د. محمد الجغیمانالصرف (1) [تصریف االفعال]د. زكي بوديطرق تدریس خاصةد. زكي بوديتصمیم وتطویر الدروس

آداب/لغة عربیةتربیةتربیة

14
د. إبراھیم الیوسفتقنیات التعلیمد. فھد النعیممدخل إلى صعوبات التعلمد. فھد النعیمالتربیة الفنیة لذوي االحتیاجات

تربیةتربیةتربیة/إعاقة عقلیة

15
د. عبدالرحمن الشھرياإلعجاز في الكتاب والسنةد. عبدالرحمن الشھريفقھ السیرةد. عبد الرحمن السیدالقواعد والمنظومة النحویة

آداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیةآداب/لغة إنجلیزیة

16
د. فھد الخریفالنظریات االجتماعیةد. إبراھیم الجندانفقھ األسرةد. إبراھیم الجنداناألخالق اإلسالمیة وآداب المھنة

آداب/اجتماعآداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیة

17
د. محمد عبدهجغرافیا اقتصادیةد. محمد عبدهجغرافیا الخدماتد. محمد عبدهجغرافیا النقل والتجارة

آداب/جغرافیاآداب/جغرافیاآداب/جغرافیا

18
د. حسن أبوزیدخدمة الفرد والجماعةد. حسن أبوزیدعلم اجتماع اإلعالمد. حسن أبوزیدمدخل إلى األنثروبولوجیا

آداب/اجتماعآداب/اجتماعآداب/اجتماع



26-02-1439الموافق15-11-2017األربعـــاءالــــرابــــعالیوم

الوقت
-

رقم االستودیو

طالبات
 PM 5:00 :من 
PM 5:30 :إلى

طالب
 PM 5:45 :من
PM 6:15 :إلى

طالبات
 PM 6:30 :من 
PM 7:00 :إلى

طالب
 PM 7:15 :من
PM 7:45 :إلى

طالبات
 PM 8:00 :من
PM 8:30 :إلى

طالب
 PM 8:45 :من
PM 9:15 :إلى

1
طرق التواصل الشفوي والیدوي د. عصام ثابتصعوبات التعلم النمائیة

د. عصام ثابتمدخل إلى اإلعاقة السمعیةد. عصام ثابتوالكلي (2)

تربیةتربیة/إعاقة سمعیةتربیة/صعوبات تعلم

2

التوجیھ واإلرشاد النفسي واألسري 
د. خالد المطربالریاضیات لمعلم التربیة الخاصةد. سمیحان الرشیديالتخاطب واضطرابات النطق والكالمد. سمیحان الرشیديلذوي االحتیاجات الخاصة

تربیةتربیةتربیة

3
د. یوسف عثمان عبد الكریممبادئ االقتصاد الجزئيد. جمیل بنى سالمةتاریخ النظم االسالمیةد. جمیل بنى سالمةتاریخ المغرب اإلسالمي

إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالآداب/تاریخآداب/تاریخ

4
د. عبدالناصر عبدالعالإدارة األعمال اإللكترونیةد. باسل الحافيأصول الفقھ (3)د. باسل الحافيأصول الفقھ (1)

إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالآداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیة

5
د. عصام الخطیبقراءة في كتب النحو واللغةد. ملفي الرشیدياإلحصاء في اإلدارةد. ملفي الرشیدياألسالیب الكمیة في اإلدارة

آداب/لغة عربیةإدارة األعمالإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمال

6
د. احمد السلومالحدیث (1)د. احمد السلومالحدیث (2)د. فاتح دبلةبحوث األعمال

آداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیةإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمال

7
د. عبد الرحیم المباركتاریخ السیرة النبویةد. عبد الرحیم المباركتاریخ الخلفاء الراشدیند. األمین عبد الحمید أبو سعدهتاریخ العرب الحدیث

آداب/تاریخآداب/تاریخآداب/تاریخ

8
د. فھد الخریفعلم االجتماع السیاسيد. فھد الخریفالتغیر االجتماعيد. عبد هللا الفضیخالمعجمیة

آداب/اجتماعآداب/اجتماعآداب/لغة عربیة

9
د. مجدي حشیشتاریخ العالقات والمنظمات الدولیةد. محمد الدوغاننظریة المنظماتد. محمد الدوغانمبادئ اإلدارة (إدارة)

آداب/تاریخإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالإدارة األعمال

10
د. محمد الھاللالصوتیات والنظام الصوتيد. محمد الھاللعلم اللغة االجتماعيد. محمد عبیدمبادئ المحاسبة (2)

آداب/لغة إنجلیزیةآداب/لغة إنجلیزیةإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمال

11
د. خالد عبدالتوابمبادئ القانوند. أحمد الشعیبيفقھ الجنایات والحدودد. أحمد الشعیبيفقھ المعامالت (1)

إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالآداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیة

12
د. نضال محمد فتحي الشماليبحث في اللغةد. نضال محمد فتحي الشماليبحث في األدبد. نضال محمد فتحي الشماليالتفكیر البالغي عند العرب

آداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیة

13
د. سلیمان القرعاويعلوم القران (1)د. سلیمان القرعاويالتفسیر (3)د. جھاد عفانھإدارة الجودة

آداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیةإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمال

14
د. وصفي شقیراتالروایة الحدیثةد. وصفي شقیراتظھور الروایةد. فؤاد المظفراستراتیجیات التدریس

آداب/لغة إنجلیزیةآداب/لغة إنجلیزیةتربیة

15
د. عبد الرزاق معاشأصول البحث العلميد. عبد الرزاق معاشالعقیدة (1)د. یحیى ربابعھترجمة األنماط النصیة

آداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیةآداب/لغة إنجلیزیة

16
د. عامر الحلوانيمناھج تحلیل النص السرديد. عامر الحلوانيمناھج تحلیل النص الشعريد. محمد عبدهمبادئ الجغرافیا الطبیعیة

آداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیةآداب/جغرافیا

17

تاریخ الدولة السعودیة في الدورین 
د. عبد هللا الفریدانطرق البحث وتصمیم األبحاثد. على البسامتاریخ المملكة العربیة السعودیةد. على البساماألول والثاني

آداب/لغة إنجلیزیةطالبات آداب/تاریخطالبات آداب/تاریخ

18
د. مصلح العضایلةالتعلم االلكتروني والتعلیم عن بعدد. مصلح العضایلةبرامج الحاسب المكتبیةد. مصلح العضایلةقواعد البیانات

تربیةالحاسبالحاسب



27-02-1439الموافق16-11-2017الخمیـــسالخـــامــــسالیوم

الوقت
-

رقم االستودیو

طالبات
 PM 5:00 :من 
PM 5:30 :إلى

طالب
 PM 5:45 :من
PM 6:15 :إلى

طالبات
 PM 6:30 :من 
PM 7:00 :إلى

طالب
 PM 7:15 :من
PM 7:45 :إلى

طالبات
 PM 8:00 :من
PM 8:30 :إلى

طالب
 PM 8:45 :من
PM 9:15 :إلى

1

استراتیجیات تعلیم ذوي إعاقة 
طرق التواصل الشفوي والیدوي د. عادل الھجینسمعیة

دراسة حالة في مجال اإلعاقة د. عادل الھجینوالكلي (1)
د. عادل الھجینالسمعیة

تربیة/إعاقة سمعیةتربیة/إعاقة سمعیةتربیة/إعاقة سمعیة

2
د. سمیحان الرشیديمھارات السلوك التكیفيد. سمیحان الرشیديمدخل الى تربیة الموھوبیند. سمیحان الرشیديالموھوبون ذوو صعوبات التعلم

تربیة/إعاقة عقلیةتربیةتربیة/صعوبات تعلم

3
د. دایل الخالديتاریخ الدولة العثمانیةد. دایل الخالديتاریخ الشرق األقصى الحدیثد. دایل الخالديتاریخ أوروبا الحدیث

آداب/تاریخآداب/تاریخآداب/تاریخ

4
د. إبراھیم الصباطيمھارات البحث التربويد. إبراھیم الصباطيمھارات االتصال (تربیة)د. إبراھیم الصباطيعلم النفس النمو

تربیةتربیةتربیة

5

تطبیقات نظم المعلومات في 
د. حسن مرزوقالجغرافیا التاریخیةد. حسن مرزوقاألسالیب الكمیة في الجغرافیاد. حسن مرزوقالجغرافیا الطیعیة

آداب/جغرافیاآداب/جغرافیاآداب/جغرافیا

6
د. طارق ملحمالنمو اللغوي للمعاقین سمعیاًد. طارق ملحماإلعاقات المتعددةد. طارق ملحمالتربیة الخاصة في المملكة

تربیة/إعاقة سمعیةتربیةتربیة

7

8
د. محمد وناسموضوعات خاصة في اإلدارةد. فوزي سلسلياألدب اإلنجلیزي : عصر النھضةد. فوزي سلسليالنقد األدبي

إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالآداب/لغة إنجلیزیةآداب/لغة إنجلیزیة

9
د. عبد هللا الفریداناللغة اإلنجلیزیة وتقنیة المعلوماتد. أحمد الشریفالنظم المتكاملة للمؤسساتد. أحمد الشریفتقنیة المعلومات (1)

آداب/لغة إنجلیزیةإدارة األعمالإدارة األعمال

10
العقیدة اإلسالمیة والمذاھب د. صالح سمیحقضایا ثقافیة معاصرة

د. حبیب صافيأصول الفقھ (2)د. صالح سمیحالمعاصرة

آداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیة

11
د. ابراھیم المحبوبإنشاء وتعبیر (2)د. ابراھیم المحبوبإنشاء وتعبیر (1)د. حاتم الطحاويتاریخ أوروبا في العصور الوسطى

آداب/لغة إنجلیزیةآداب/لغة إنجلیزیةآداب/تاریخ

12
د. محمد عبد الدایمالعقیدة (2)د. محمد عبد الدایمالتحریر اإلداريد.عبدالرحمن المحارفىمبادئ المحاسبة (1)

آداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیةإدارة األعمال

13
د. یوسف الدخیلنظم معلومات جغرافیة متقدمةد. یوسف الدخیلمقدمة في نظم المعلومات الجغرافیةد. محمد الزھرانياالتصاالت واإلنترنت

آداب/جغرافیاآداب/جغرافیاالحاسب

14
د. یاسر أبوشریعھأصول البحث الجغرافيد. یاسر أبوشریعھجغرافیا العمراند. محمد عبد المنعممبادئ علم النفس

آداب/جغرافیاآداب/جغرافیاتربیة

15
د. فایز تركيالصرف(2) [تصریف األسماء]د. فایز تركيالتطبیقات النحویة والصرفیة (2)د. محمد سعید صبرياالستشراق والدراسات اإلسالمیة

آداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیةآداب/دراسات إسالمیة

16
مبادئ اإلحصاءد. سعید سیفاالحصاء االجتماعي

تاریخ الدویالت اإلسالمیة المستقلة د. سعید سیفمبادئ اإلحصاء التربوي
د. عماد ھاللفي المشرق

آداب/تاریخآداب - تربیةآداب/اجتماع

17
د. حسام صالحعلم االجتماع الحضريد. حسام صالحأسس الخدمة األجتماعیةد. حسام صالحالعمل التطوعي

آداب/اجتماعآداب/اجتماعآداب/اجتماع

18
د. خلیفة المیساويالصوتیاتد. خلیفة المیساويفقھ اللغةد. عبد هللا الدیرشويالقضایا المعاصرة وفقھ النوازل

آداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیةآداب/دراسات إسالمیة



29-02-1439الموافق18-11-2017السبـــتالســـادسالیوم

الوقت
-

رقم االستودیو

طالبات
 PM 5:00 :من 
PM 5:30 :إلى

طالب
 PM 5:45 :من
PM 6:15 :إلى

طالبات
 PM 6:30 :من 
PM 7:00 :إلى

طالب
 PM 7:15 :من
PM 7:45 :إلى

طالبات
 PM 8:00 :من
PM 8:30 :إلى

طالب
 PM 8:45 :من
PM 9:15 :إلى

1
دراسة حالة في مجال صعوبات د. أحمد حجازيمقدمة في التربیة الخاصة

د. أحمد حجازيصعوبات التعلم األكادیمیةد. أحمد حجازيالتعلم

تربیة/صعوبات تعلمتربیة/صعوبات تعلمتربیة

2

مھارات التواصل لذوي االحتیاجات 
استراتیجیات تعلیم ذوي صعوبة د. مھنا الدالميالخاصة

د. مھنا الدالميصعوبات التعلم في ضوء النظریاتد. مھنا الدالميالتعلم

تربیة/صعوبات تعلمتربیة/صعوبات تعلمتربیة

3

الصحة النفسیة لذوي االحتیاجات 
إعداد برامج تربویة لذوي اإلعاقة د. عمر السیدإعاقات النمو الشاملد. عمر السیدالخاصة

د. عمر السیدالعقلیة

تربیة/إعاقة عقلیةتربیةتربیة

4
د. محمود ھاللالتدریب المیداني (1)د. محمود ھاللالعالقات العامةد. محمود ھاللالتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة

آداب/اجتماعآداب/اجتماعآداب/اجتماع

5
د. عبد هللا السماعیلالتالوة والتجوید (1)د. عبد هللا السماعیلفقھ العبادات (2)د. مختارعطا هللامناھج الفكر الحدیث

آداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیة

6
د. مروان الحاجمدخل الى تقنیة المعلوماتد. زین العابدینالمجتمع العربي السعوديد. زین العابدینالثقافة والعولمة

الحاسبآداب/اجتماعآداب/اجتماع

7
د. عبد الفتاح عبوشالتطبیقات النحویة والصرفیة (1)د. نذیر علیانمبادئ التوریدد. نذیر علیاناإلدارة العامة

آداب/لغة عربیةإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمالإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمال

8
د. وائل الرفاعيتاریخ الدولة البیزنطیةد. الحبیب الدرویشالقیادة وتنمیة المجتمعات المحلیةد. الحبیب الدرویشعلم االجتماع الصناعي والمھني

آداب/تاریخآداب/اجتماعآداب/اجتماع

9
د. محمد الدوغانالتفكیر النحوي عند العربد. محمد الدوغانالقراءة والمحادثة

آداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیة

10
د. أحمد العمرانجغرافیا العالمد. أحمد العمرانالجغرافیا السیاسیةد. محمود عبد الحيالتربیة العملیة

آداب/جغرافیاآداب/جغرافیاتربیة

11
د. عبدالقادر الحسوناألدب الجاھليد. عبدالقادر الحسونالنثر العربي الحدیث د. عبدالعزیز الجاسمالفكر والثقافة اإلنجلیزیة

آداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیةآداب/لغة إنجلیزیة

12
د. محمد نصرتاریخ الحروب الصلیبیةد. محمد نصرالمدینة اإلسالمیة

آداب/تاریخآداب/تاریخ

13
د. محمود صالحفقھ المواریث (1)د. محمود صالحفقھ المواریث (2)د. عادل فتح الرحمننظم المعلومات اإلداریة

آداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیةإدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) إدارة أعمال

14
د. عبد اإللھ المالفقھ المعامالت (2)د. عبد اإللھ المالفقھ العبادات (1)

آداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیة

15
د. عثمان الحاجاألدب األندلسيد. عثمان الحاجالنقد العربي القدیمد. عبدالباقي البریرنحو (3)

آداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیة

16
د. بلقاسم حمامةتحلیل الخطاب (لغة عربیة)د. عمر األمیننحو (1)د. عمر األمینالعروض والقافیة

آداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیةآداب/لغة عربیة

17
د. حسن أبوزیدمناھج البحث االجتماعيد. حسن أبوزیدبناء وتنمیة القدراتد. حسن أبوزیدعلم االجتماع الطبي

آداب/اجتماعآداب/اجتماعآداب/اجتماع

18
د. محمد جودهتاریخ األمریكتین الحدیث والمعاصرد. محمد جودهتاریخ الخلیج العربي القدیمد. محمد جودهمدخل إلى علم التاریخ

آداب/تاریخآداب/تاریخآداب/تاریخ



01-03-1439الموافق19-11-2017األحـــدالســـابـــعالیوم

الوقت
-

رقم االستودیو

 PM 5:00 :من 
PM 5:30 :إلى

 PM 5:45 :من
PM 6:15 :إلى

 PM 6:30 :من 
PM 7:00 :إلى PM 7:15 :من

PM 7:45 :إلى

 PM 8:00 :من
PM 8:30 :إلى

 PM 8:45 :من
PM 9:15 :إلى

1

ترجمة تتابعیة
د. أحمد حلیمھ

ترجمة تتابعیة
د. أحمد حلیمھ

نظریة الترجمة
د. أحمد حلیمھ

نظریة الترجمة
د. أحمد حلیمھ

الترجمة اإلبداعیة
د. أحمد حلیمھ

الترجمة اإلبداعیة
د. أحمد حلیمھ

طالب آداب/لغة إنجلیزیةطالبات آداب/لغة إنجلیزیةطالب آداب/لغة إنجلیزیةطالبات آداب/لغة إنجلیزیةطالب آداب/لغة إنجلیزیةطالبات آداب/لغة إنجلیزیة

2

تاریخ الدولة األمویة
د. محمد صقر الدوسرى

تاریخ الدولة األمویة
د. محمد صقر الدوسرى

مھارات االتصال (إدارة)
د. عیسى حیرش

مھارات االتصال (إدارة)
د. عیسى حیرش

اإلدارة االستراتیجیة
د. عیسى حیرش

اإلدارة االستراتیجیة
د. عیسى حیرش

طالبات إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) طالب آداب/تاریخطالبات آداب/تاریخ
إدارة أعمال

طالب إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) 
إدارة أعمال

طالبات إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) 
إدارة أعمال

طالب إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) 
إدارة أعمال

3

مناھج المحدثین
د. عبد هللا العمرى

مناھج المحدثین
د. عبد هللا العمرى

تخریج األحادیث
د. عبد هللا العمرى

تخریج األحادیث
د. عبد هللا العمرى

الصحة واللیاقة
د. عبدالحكیم مطر

الصحة واللیاقة
د. عبدالحكیم مطر

طالب تربیةطالبات تربیةطالب آداب/دراسات إسالمیةطالبات آداب/دراسات إسالمیةطالب آداب/دراسات إسالمیةطالبات آداب/دراسات إسالمیة

4

مدخل إلى طرق البحث الجغرافي
د. مجدي ابوالنصر

مدخل إلى طرق البحث الجغرافي
د. مجدي ابوالنصر

تطبیقات نظم المعلومات في 
الجغرافیا البشریة
د. مجدي أبوالنصر

تطبیقات نظم المعلومات في 
الجغرافیا البشریة
د. مجدي أبوالنصر

صور جویة واستشعار عن بعد
د. مجدي ابوالنصر

صور جویة واستشعار عن بعد
د. مجدي ابوالنصر

طالب آداب/جغرافیاطالبات آداب/جغرافیاطالب آداب/جغرافیاطالبات آداب/جغرافیاطالب آداب/جغرافیاطالبات آداب/جغرافیا

5

التدریب المیداني (3)
د. حسام صالح

التدریب المیداني (3)
د. حسام صالح

مشروع التخرج (إجتماع)
د. أیمن فرج

مشروع التخرج (إجتماع)
د. حسن أبوزید

إدارة تربویة
د. محمد سعید القحطاني

إدارة تربویة
د. محمد سعید القحطاني

طالب تربیةطالبات تربیةطالب آداب/اجتماعطالب آداب/اجتماعطالب آداب/اجتماعطالبات آداب/اجتماع

6

التركیب اللغوي
د. عبد هللا الفریدان

التركیب اللغوي
د. عبد هللا الفریدان

النثر اإلنجلیزي
د. عبد هللا الفریدان

النثر اإلنجلیزي
د. عبد هللا الفریدان

طالب آداب/لغة إنجلیزیةطالبات آداب/لغة إنجلیزیةطالب آداب/لغة إنجلیزیةطالبات آداب/لغة إنجلیزیة

7

التدریب المیداني (2)
د.فھد خریف

التدریب المیداني (2)
د.فھد خریف

سیاسات الرعایة االجتماعیة
د. محمد الشرقاوي

سیاسات الرعایة االجتماعیة
د. محمد الشرقاوي

تقویم المشروعات االجتماعیة
د. محمد الشرقاوي

تقویم المشروعات االجتماعیة
د. محمد الشرقاوي

طالب آداب/اجتماعطالبات آداب/اجتماعطالب آداب/اجتماعطالبات آداب/اجتماعطالب آداب/اجتماعطالبات آداب/اجتماع

8

فقھ القضاء والسیاسة الشرعیة
د. عمر الحسن

فقھ القضاء والسیاسة الشرعیة
د. عمر الحسن

تدریب میداني الشریعة
د. عمر الحسن

تدریب میداني الشریعة
د. نور الدین السافي

مشروع التخرج (إنجلیزي)
د. عبدهللا البدارنة

تدریب میداني الشریعة
د. محمد رشدي

طالب آداب/دراسات إسالمیةطالبات آداب/لغة إنجلیزیةطالب آداب/دراسات إسالمیةطالبات آداب/دراسات إسالمیةطالب آداب/دراسات إسالمیةطالبات آداب/دراسات إسالمیة

9

مبادئ االقتصاد الكلي
د. اسامة على زغدود

مبادئ االقتصاد الكلي
د. اسامة على زغدود

التفسیر (1)
د. طارق الرفاعي

التفسیر (1)
د. طارق الرفاعي

مشروع التخرج (دراسات إسالمیة)
د. طارق الرفاعي

مشروع التخرج (دراسات إسالمیة)
د. محمد بحر

طالبات إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) 
إدارة أعمال

طالب إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) 
طالبات آداب/دراسات إسالمیةطالب آداب/دراسات إسالمیةطالب آداب/دراسات إسالمیةطالبات آداب/دراسات إسالمیةإدارة أعمال

10

النحو والصرف
د. عبدالرحیم جماري

النحو والصرف
د. عبدالرحیم جماري

علوم القرآن (2)
د. حاتم مزورعة

علوم القرآن (2)
د. حاتم مزورعة

مناھج المفسرین
د. حاتم مزورعة

مناھج المفسرین
د. حاتم مزورعة

طالب آداب/دراسات إسالمیةطالبات آداب/دراسات إسالمیةطالب آداب/دراسات إسالمیةطالبات آداب/دراسات إسالمیةطالب آداب/لغة إنجلیزیةطالبات آداب/لغة إنجلیزیة

11

مشروع التخرج (دراسات إسالمیة)
د. سمیر السید

مشروع التخرج (دراسات إسالمیة)
د. محمد القطاونھ

نظریة المعرفة
د. محمد القطاونھ

نظریة المعرفة
د. محمد القطاونھ

مشروع التخرج (إنجلیزي)
د. ثامر الحارثي

مشروع التخرج (إنجلیزي)
د. ثامر الحارثي

طالب آداب/لغة إنجلیزیةطالبات آداب/لغة إنجلیزیةطالب آداب/دراسات إسالمیةطالبات آداب/دراسات إسالمیةطالب آداب/دراسات إسالمیةطالب آداب/دراسات إسالمیة

12

التقویم والتشخیص في التربیة 
الخاصة

د. مھنا الدالمي

التقویم والتشخیص في التربیة 
الخاصة

د. مھنا الدالمي

إعداد برامج تربویة لذوي صعوبات 
التعلم

د. مھنا الدالمي

إعداد برامج تربویة لذوي صعوبات 
التعلم

د. مھنا الدالمي
مشروع التخرج (إنجلیزي)

د. عبدالرحیم جماري
مشروع التخرج (إنجلیزي)

د. ولید عثمان

طالب آداب/لغة إنجلیزیةطالبات آداب/لغة إنجلیزیةطالب تربیة/صعوبات تعلمطالبات تربیة/صعوبات تعلمطالب تربیةطالبات تربیة

13

نصوص جغرافیة باللغة اإلنجلیزیة 
(2)

د. محمد یاسین

نصوص جغرافیة باللغة اإلنجلیزیة 
(2)

د. محمد یاسین
مدخل إلى اللغویات
د. أحمد الخطیب

مدخل إلى اللغویات
د. أحمد الخطیب

مشروع التخرج (إنجلیزي)
د. أحمد الخطیب

مشروع التخرج (إنجلیزي)
د. غسان عدنان

طالب آداب/لغة إنجلیزیةطالبات آداب/لغة إنجلیزیةطالب آداب/لغة إنجلیزیةطالبات آداب/لغة إنجلیزیةطالب آداب/جغرافیاطالبات آداب/جغرافیا

14

اللسانیات
د. محمد المقبل

اللسانیات
د. محمد المقبل

علم االجتماع السیاحي
د. صدیق عطا

علم االجتماع السیاحي
د. صدیق عطا

مشروع التخرج (إجتماع)
د. صدیق عطا

مشروع التخرج (إجتماع)
د. الناجي آدم

طالب آداب/اجتماعطالبات آداب/اجتماعطالب آداب/اجتماعطالبات آداب/اجتماعطالب آداب/لغة عربیةطالبات آداب/لغة عربیة

15

أساسیات المحاسبة اإلداریة 
والتكالیف

د. عدنان الملحم

أساسیات المحاسبة اإلداریة 
والتكالیف

د. عدنان الملحم
االرشاد والتوجیھ االجتماعي

د. علي سمیر
االرشاد والتوجیھ االجتماعي

د. علي سمیر
مشروع التخرج (إجتماع)

د. علي سمیر
مشروع التخرج (إجتماع)

د. الحبیب الدرویش

طالبات إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) 
إدارة أعمال

طالب إدارة األعمال/(كلیة+ دبلوم) 
طالبات آداب/اجتماعطالبات آداب/اجتماعطالب آداب/اجتماعطالبات آداب/اجتماعإدارة أعمال

16

بناء وتطویر المناھج
د. ماھر العرفج

بناء وتطویر المناھج
د. ماھر العرفج

اللغة االنجلیزیة (قراءة)
د. عبد هللا الملحم

اللغة االنجلیزیة (قراءة)
د. عبد هللا الملحم

مشروع التخرج (إنجلیزي)
د. عبد هللا الملحم

مشروع التخرج (إنجلیزي)
د. محمود األخرس

طالبات آداب/لغة إنجلیزیةطالبات آداب/لغة إنجلیزیةطالب آداب/لغة إنجلیزیةطالبات آداب/لغة إنجلیزیةطالب تربیةطالبات تربیة

17

مشروع التخرج (تاریخ)
د. عبد الرحیم المبارك

مشروع التخرج (تاریخ)
د. عبد الرحیم المبارك

أدب األطفال (لغة إنجلیزیة)
د. بسام أبوزید

أدب األطفال (لغة إنجلیزیة)
د. بسام أبوزید

مشروع التخرج (إنجلیزي)
د. بسام أبوزید

مشروع التخرج (إنجلیزي)
د. مجذوب رحمھ هللا العامر

طالبات آداب/لغة إنجلیزیةطالبات آداب/لغة إنجلیزیةطالب آداب/لغة إنجلیزیةطالبات آداب/لغة إنجلیزیةطالب آداب/تاریخطالبات آداب/تاریخ

18

الحضارة اإلسالمیة
د. محمد جوده

الحضارة اإلسالمیة
د. محمد جوده

حضارات الشرق األدنى القدیم
د. محمد جوده

حضارات الشرق األدنى القدیم
د. محمد جوده

تاریخ الخلیج العربي الحدیث 
والمعاصر

د. محمد جوده

تاریخ الخلیج العربي الحدیث 
والمعاصر

د. محمد جوده



18
طالب آداب/تاریخطالبات آداب/تاریخطالب آداب/تاریخطالبات آداب/تاریخطالب آداب/تاریخطالبات آداب/تاریخ

19

اللغة اإلنجلیزیة العامة
د. أحمد الھویشل

اللغة اإلنجلیزیة العامة
د. أحمد الھویشل

مشروع التخرج (إنجلیزي)
د. أحمد الھویشل

طالبات آداب/لغة إنجلیزیةطالب آداب/لغة إنجلیزیةطالبات آداب/لغة إنجلیزیة

20

خرائط التوزیعات الجغرافیة
د. محمد عبدالحلیم

خرائط التوزیعات الجغرافیة
د. محمد عبدالحلیم

مشروع التخرج (جفرافیا)
د. محمد عبدالحلیم

مشروع التخرج (جفرافیا)
د. محمد عبدالحلیم

طالب آداب/جغرافیاطالبات آداب/جغرافیاطالب آداب/جغرافیاطالبات آداب/جغرافیا

03-03-1439الموافق21-11-2017الثـــالثـــاءالثـــامـــنالیوم

الوقت
-

رقم االستودیو

 PM 5:00 :من 
PM 5:30 :إلى

 PM 5:45 :من
PM 6:15 :إلى

 PM 6:30 :من 
PM 7:00 :إلى PM 7:15 :من

PM 7:45 :إلى

 PM 8:00 :من
PM 8:30 :إلى

 PM 8:45 :من
PM 9:15 :إلى

1
د. حمد المريالقواعد الفقھیة ومقاصد الشریعةد. حمد المريالنظام االجتماعي في اإلسالم

آداب/دراسات إسالمیةآداب/دراسات إسالمیة


