اليوم األول
رقم
االستوديو

1

األحد 2016/11/20 :الموافق 1438/2/20
طالبات
From: 8:00 PM
To: 8:30 PM

طالب
From: 8:45 PM
To: 9:15 PM

طالبات
From: 5:00 PM
To: 5:30 PM

طالب
From: 5:45 PM
To: 6:15 PM

طالبات
From: 6:30 PM
To: 7:00 PM

طالب
From: 7:15 PM
To: 7:45 PM

وثائق ونصوص تاريخية

وثائق ونصوص تاريخية

حاضر العالم اإلسالمي

حاضر العالم اإلسالمي

مناهج البحث التاريخي

مناهج البحث التاريخي

د .مهند الدعجة

د .مهند الدعجة

استراتيجيات تعليم ذوي

استراتيجيات تعليم ذوي

صعوبات التعلم في ضوء

صعوبات التعلم في ضوء

مهارات التواصل لذوي

مهارات التواصل لذوي

د .مهنا الدالمي

د .مهنا الدالمي

د .مهنا الدالمي

تربية  -صعوبات تعلم

د .مهنا الدالمي

تربية  -صعوبات تعلم

د .مهنا الدالمي

د .مهنا الدالمي

علم النفس النمو

علم النفس النمو

مهارات االتصال (تربية)

مهارات االتصال (تربية)

د .مهند الدعجة
آداب -تاريخ

2

صعوبة التعلم
تربية

3

صعوبة التعلم
تربية

د .إبراهيم الصباطي
إعاقات النمو الشامل

إعاقات النمو الشامل

د .عمر السيد
تربية

نصوص أدبية ()2
5

آداب -تاريخ

د .إبراهيم الصباطي

تربية

4

د .مهند الدعجة

د .عمر شحاتة

آداب -لغة عربية

تربية

د .عمر السيد
تربية

نصوص أدبية ()2
د .عمر شحاتة

آداب -لغة عربية

د .مهند الدعجة
آداب -تاريخ
النظريات

د .إبراهيم الصباطي
تربية

د .مهند الدعجة
آداب -تاريخ
النظريات

د .إبراهيم الصباطي
تربية

عربية

آداب -تاريخ

االحتياجات الخاصة

تربية  -التربية الخاصة
مهارات البحث التربوي
د .إبراهيم الصباطي
تربية

عربية

آداب -تاريخ

االحتياجات الخاصة

تربية  -التربية الخاصة
مهارات البحث التربوي
د .إبراهيم الصباطي
تربية

الصحة النفسية لذوي

الصحة النفسية لذوي

إعداد برامج تربوية لذوي

إعداد برامج تربوية لذوي

د .عمر السيد

د .عمر السيد

د .عمر السيد

د .عمر السيد

االحتياجات الخاصة
تربية

الشعر العربي الحديث
د .عمر شحاتة

آداب -لغة عربية

االحتياجات الخاصة
تربية

الشعر العربي الحديث
د .عمر شحاتة

آداب -لغة عربية

اإلعاقة العقلية

اإلعاقة العقلية

تربية – إعاقة عقلية

تربية – إعاقة عقلية

النقد العربي الحديث

النقد العربي الحديث

د .عمر شحاتة

آداب -لغة عربية

د .عمر شحاتة

آداب -لغة عربية

السلوك التنظيمي

6

7

8

د .يحضيه سماللي

د .يحضيه سماللي

د .يحضيه سماللي

د .يحضيه سماللي

 +دبلوم إدارة األعمال

 +دبلوم إدارة األعمال

 +دبلوم إدارة األعمال

 +دبلوم إدارة األعمال

فقه المعامالت ()1

فقه المعامالت ()1

فقه الجنايات والحدود

فقه الجنايات والحدود

إدارة األعمال

د .أحمد الشعيبي

10

11

12

إدارة األعمال

د .أحمد الشعيبي

إدارة األعمال

د .أحمد الشعيبي

إدارة األعمال

د .أحمد الشعيبي

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

تاريخ التعليم في الدولة

تاريخ التعليم في الدولة

تاريخ الخليج العربي في

تاريخ الخليج العربي في

د .زيد أبو الحاج

د .زيد أبو الحاج

د .زيد أبو الحاج

د .زيد أبو الحاج

األدب في صدر اإلسالم

األدب في صدر اإلسالم

أدب األطفال

أدب األطفال

االسالمية

آداب -تاريخ

9

السلوك التنظيمي

إدارة التغيير

إدارة التغيير

د .فايز عثامنه

االسالمية

آداب -تاريخ

د .فايز عثامنه

العصر اإلسالمي
آداب -تاريخ

د .فايز عثامنه

العصر اإلسالمي
آداب -تاريخ

د .فايز عثامنه

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

التفسير ()2

التفسير ()2

العقيدة ()3

العقيدة ()3

د.محمد العودات

د.محمد العودات

د .زياد الحمام

د .زياد الحمام

خرائط التوزيعات الجغرافية
د .محمد عبدالحليم
آداب  -جغرافيا
حقوق اإلنسان
د .الناجي آدم

خرائط التوزيعات الجغرافية
د .محمد عبدالحليم
آداب  -جغرافيا
حقوق اإلنسان
د .الناجي آدم

آداب  -إجتماع

آداب  -إجتماع

نحو ()2

نحو ()2

د .اسامة خضر

د .اسامة خضر

آداب -لغة عربية

آداب -لغة عربية

النقود والبنوك

النقود والبنوك

د .عصام الليثي

د .عصام الليثي

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

األديان والفرق

األديان والفرق

األعمال

د .زياد الحمام

األعمال

د .زياد الحمام

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

اللغة االنجليزية (كتابة)

اللغة االنجليزية (كتابة)

مقال

مقال

لغويات تطبيقية

لغويات تطبيقية

د .محمد الورديان

د .محمد الورديان

آداب  -جميع التخصصات

آداب  -جميع التخصصات

التطبيقات النحوية والصرفية

التطبيقات النحوية والصرفية

د .عبداللطيف جعفر

د .عبداللطيف جعفر

()2

آداب – لغة عربية

()2

آداب – لغة عربية

د .أحمد السقوفي

د .أحمد السقوفي

د .أحمد السقوفي

د .أحمد السقوفي

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

تاريخ الدولة العباسية ()1

تاريخ الدولة العباسية ()1

تاريخ الجزيرة العربية القديم

تاريخ الجزيرة العربية القديم

د .فتحي الدرادكة
آداب -تاريخ

د .فتحي الدرادكة
آداب -تاريخ

د .فتحي الدرادكة
آداب -تاريخ

د .فتحي الدرادكة
آداب -تاريخ

13

14

تقنية المعلومات ()2

تقنية المعلومات ()2

إدارة العمليات

إدارة األعمال

إدارة األعمال

إدارة األعمال +دبلوم إدارة

إدارة األعمال

التحليل اإلحصائي

التحليل اإلحصائي

د .محمد الجعفري

 +دبلوم إدارة األعمال

 +دبلوم إدارة األعمال

التحرير العربي

التحرير العربي

د .عبدالعزيز الحليبي

د .عبدالعزيز الحليبي

مدخل إلى صعوبات التعلم

مدخل إلى صعوبات التعلم

آداب  +تربية

15

د .مهدي العمري
تربية

االحصاء االجتماعي
16

د .عالء أيوب
آداب

17

آداب  +تربية

د .مهدي العمري
تربية

االحصاء االجتماعي
د .عالء أيوب
آداب

تاريخ الخليج العربي الحديث

تاريخ الخليج العربي الحديث

د .محمد جوده

د .محمد جوده

علم اجتماع السكان

علم اجتماع السكان

والمعاصر

آداب  -تاريخ

18

د .محمد الجعفري

د .حسن أبوزيد

آداب  -اجتماع

والمعاصر

آداب  -تاريخ

د .حسن أبوزيد

آداب  -اجتماع

د .عبدهللا سراج
األعمال

إدارة العمليات

د .عبدهللا سراج
 +دبلوم إدارة األعمال

د .محمد عبد اللطيف زايد

د .محمد عبد اللطيف زايد

 +دبلوم إدارة األعمال

 +دبلوم إدارة األعمال

مبادئ التربية

مبادئ التربية

إدارة األعمال

إدارة األعمال

إدارة المشاريع

د .عبدهللا سراج

دبلوم إدارة األعمال
االرشاد والتوجيه االجتماعي

االرشاد والتوجيه االجتماعي

د .علي سمير

آداب  -إجتماع
مبادئ الرياضيات

مبادئ الرياضيات

د .حسن بدرى
ترجمة األنماط النصية

ترجمة األنماط النصية

مدخل إلى علم المصطلح

د .يحيى ربابعه

د .يحيى ربابعه

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

الحضارة اإلسالمية

الحضارة اإلسالمية

د .محمد جوده

د .محمد جوده

آداب  -جميع التخصصات

آداب  -جميع التخصصات

إدارة المؤسسات االجتماعية

إدارة المؤسسات االجتماعية

د .حسن أبوزيد

آداب  -اجتماع

د .حسن أبوزيد

آداب  -اجتماع

د .علي سمير

آداب  -إجتماع

د .حسن بدرى

تربية

د .عبدهللا سراج

دبلوم إدارة األعمال

د .نبيل منصور

تربية

إدارة المشاريع

إدارة األعمال

د .حسام العفوري

آداب -لغة عربية

حضارات الشرق األدنى
القديم

د .نبيل منصور
إدارة األعمال

مدخل إلى علم المصطلح
د .حسام العفوري

آداب -لغة عربية

حضارات الشرق األدنى
القديم

د .محمد جوده

د .محمد جوده

تقويم المشروعات االجتماعية

تقويم المشروعات االجتماعية

آداب  -تاريخ

د .حسن أبوزيد

آداب  -اجتماع

آداب  -تاريخ

د .حسن أبوزيد

آداب  -اجتماع

اإلثنين 2016/11/21 :الموافق 1438/2/21

اليوم الثاني
رقم
االستوديو

طالبات
From: 5:00 PM
To: 5:30 PM

1

د .أحمد عبدالمنعم

تاريخ الشرق األدنى القديم
آداب  -تاريخ

التوجيه واإلرشاد النفسي

واألسري لذوي االحتياجات
2

الخاصة

آداب  -تاريخ

التوجيه واإلرشاد النفسي

واألسري لذوي االحتياجات
الخاصة

آداب  -تاريخ

مدخل الى تربية الموهوبين
د .سميحان الرشيدي

د .سميحان الرشيدي
مدخل الى اإلعاقة العقلية

مدخل الى اإلعاقة العقلية

علم النفس الفسيولوجي

د .شريف عادل

إعاقة التوحد

5

د .أحمد عبدالمنعم

د .أحمد عبدالمنعم

د .سميحان الرشيدي

تربية

4

تاريخ الشرق األدنى القديم

تاريخ العرب المعاصر

تاريخ العرب المعاصر

تاريخ أوروبا المعاصر

تاريخ أوروبا المعاصر

تربية

تربية

3

طالب
From: 5:45 PM
To: 6:15 PM

طالبات
From: 6:30 PM
To: 7:00 PM

طالب
From: 7:15 PM
To: 7:45 PM

طالبات
From: 8:00 PM
To: 8:30 PM

طالب
From: 8:45 PM
To: 9:15 PM

د .عاطف بحراوي

تربية

د .شريف عادل
تربية

إعاقة التوحد

د .عاطف بحراوي

تربية – إعاقة عقلية

تربية – إعاقة عقلية

االنحراف االجتماعي

االنحراف االجتماعي

د .أحمد الجمعان

د .أحمد الجمعان

والجريمة

آداب  -علم اجتماع

والجريمة

آداب  -علم اجتماع

د .شريف عادل

د .أحمد عبدالمنعم
آداب  -تاريخ

مدخل الى تربية الموهوبين
د .سميحان الرشيدي
تربية

علم النفس الفسيولوجي
د .شريف عادل

تربية – جميع التخصصات

تربية – جميع التخصصات

د .أحمد عبدالمنعم
آداب  -تاريخ

د .أحمد عبدالمنعم
آداب  -تاريخ

الموهوبون ذوو صعوبات

الموهوبون ذوو صعوبات

د .سميحان الرشيدي

د .سميحان الرشيدي

التعلم

التعلم

تربية  -صعوبات تعلم

تربية  -صعوبات تعلم

التخلف العقلي في ضوء

التخلف العقلي في ضوء

د .شريف عادل

د .شريف عادل

النظريات

تربية – إعاقة عقلية

النظريات

تربية – إعاقة عقلية

دراسة حالة في مجال اإلعاقة

دراسة حالة في مجال اإلعاقة

مقدمة في تأهيل ذوي

مقدمة في تأهيل ذوي

د .عاطف بحراوي

د .عاطف بحراوي

د .عاطف بحراوي

د .عاطف بحراوي

العقلية

العقلية

االحتياجات الخاصة

تربية – إعاقة عقلية

تربية – إعاقة عقلية

تربية

مبادئ علم االجتماع

مبادئ علم االجتماع

تاريخ الفكر االجتماعي

د .أحمد الجمعان

آداب-جميع التخصصات

د .أحمد الجمعان

آداب-جميع التخصصات

د .أحمد الجمعان
آداب  -إجتماع

االحتياجات الخاصة
تربية

تاريخ الفكر االجتماعي
د .أحمد الجمعان
آداب  -إجتماع

القراءة والمحادثة

6

7

8

9

10

د .محمد الدوغان

آداب  -جميع التخصصات

آداب  -جميع التخصصات

آداب – لغة عربية

أدب األطفال (لغة إنجليزية)

أدب األطفال (لغة إنجليزية)

مدخل إلى األدب األمريكي

مدخل إلى األدب األمريكي

د .بسام أبوزيد

د .بسام أبوزيد

د .بسام أبوزيد

د .بسام أبوزيد

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

القواعد الفقهية ومقاصد

القواعد الفقهية ومقاصد

النظام االجتماعي في

النظام االجتماعي في

د .حمد المري

د .حمد المري

د .حمد المري

د .حمد المري

الشريعة

الشريعة

اإلسالم

اإلسالم

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

تاريخ األندلس اإلسالمي

تاريخ األندلس اإلسالمي

تدريب ميداني الشريعة

تدريب ميداني الشريعة

د .علي حسن

د .علي حسن

آداب  -تاريخ

آداب  -تاريخ

حركة االستشراق

حركة االستشراق

د.أشرف أنس

التفكير البالغي عند العرب

12

د .محمد الدوغان

د .محمد الدوغان

د .محمد الدوغان

آداب – لغة عربية

آداب -تاريخ

11

القراءة والمحادثة

التفكير النحوي عند العرب

التفكير النحوي عند العرب

د .نضال الشمالي

د.أشرف أنس
آداب -تاريخ

التفكير البالغي عند العرب
د .نضال الشمالي

د .عمر الحسن

د .عمر الحسن

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

جغرافيا المملكة العربية

جغرافيا المملكة العربية

د .فضل الراشد

د .فضل الراشد

العقيدة ()2

العقيدة ()2

السعودية

آداب -جغرافيا

د .محمد عبد الدايم

السعودية

آداب -جغرافيا

د .محمد عبد الدايم

البالغة في القرآن الكريم

البالغة في القرآن الكريم

د .محمد السيد البدوى

د .محمد السيد البدوى

مبادئ الجغرافيا البشرية

مبادئ الجغرافيا البشرية

والسنة النبوية

آداب – لغة عربية
د .يوسف خليل

والسنة النبوية

آداب – لغة عربية
د .يوسف خليل

آداب  -جغرافيا

آداب  -جغرافيا

نحو ()4

نحو ()4

د .توفيق القرم

د .توفيق القرم

آداب – لغة عربية

آداب – لغة عربية

فقه القضاء والسياسة الشرعية

فقه القضاء والسياسة الشرعية

د .عمر الحسن

د .عمر الحسن

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

األدب في السعودية

األدب في السعودية

د .عادل الهادي

د .عادل الهادي

آداب – لغة عربية

آداب – لغة عربية

التحرير اإلداري

التحرير اإلداري

د .محمد عبد الدايم

د .محمد عبد الدايم

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

تطبيقات الحاسب في التعليم

تطبيقات الحاسب في التعليم

علم اللغة النفسي

علم اللغة النفسي

قراءات ومطالعات

قراءات ومطالعات

د .عمر السماعيل
تربية

د .عمر السماعيل
تربية

د .عبدالعزيز التركي

آداب  -لغة إنجليزية

د .عبدالعزيز التركي

آداب  -لغة إنجليزية

د .عبدالعزيز التركي

آداب  -لغة إنجليزية

د .عبدالعزيز التركي

آداب  -لغة إنجليزية

الجغرافيا االجتماعية
13

د .سعيد الحسيني
آداب  -جغرافيا

د .محمد الصغير

د .محمد الصغير

 +دبلوم إدارة األعمال

 +دبلوم إدارة األعمال

تاريخ الخلفاء الراشدين

تاريخ الخلفاء الراشدين

د .عبد الرحيم المبارك
آداب  -تاريخ

علوم الحديث ()1
16

17

د .علي الشهري

والتكاليف

إدارة األعمال

د .عبد الرحيم المبارك
آداب  -تاريخ

علوم الحديث ()1
د .علي الشهري

د .عبدالحكيم مطر

د .عبدالحكيم مطر

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

الصرف ([ )1تصريف

الصرف ([ )1تصريف

د .محمد الجغيمان

د .محمد الجغيمان

األعمال  +آداب  +تربية
االفعال]

آداب – لغة عربية

تاريخ السيرة النبوية

األعمال  +آداب  +تربية

تاريخ السيرة النبوية

د .عبد الرحيم المبارك
مبادئ الرياضيات ()2

مبادئ الرياضيات ()2

د .الطاهر إبراهيم

آداب  -تاريخ

د .الطاهر إبراهيم

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

إدارة األعمال  +دبلوم

علم التاريخ عند المسلمين

علم التاريخ عند المسلمين

تاريخ األيوبيين والمماليك

تاريخ األيوبيين والمماليك

د .محمد جوده

د .محمد جوده
آداب  -تاريخ

علم اجتماع التنظيم

علم اجتماع التنظيم

د .حسام صالح

د .حسام صالح

والتخطيط

آداب  -إجتماع

والتخطيط

آداب  -إجتماع

د .محمد جوده
آداب  -تاريخ

علم اجتماع األسرة والطفولة
د .حسام صالح

آداب  -إجتماع

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب – لغة عربية

د .عبد الرحيم المبارك

آداب  -تاريخ

د .خالد الدوغان

د .خالد الدوغان

االفعال]

إدارة األعمال  +دبلوم

آداب  -تاريخ

18

آداب  -جغرافيا

أساسيات المحاسبة اإلدارية

إدارة األعمال

15

د .سعيد الحسيني

أساسيات المحاسبة اإلدارية

والتكاليف

14

الجغرافيا االجتماعية

الصحة واللياقة

الصحة واللياقة

التالوة والتجويد ()2

التالوة والتجويد ()2

د .محمد جوده
آداب  -تاريخ

علم اجتماع األسرة والطفولة
د .حسام صالح

آداب  -إجتماع

تاريخ الدولة األموية
د .مهند الدعجة
آداب  -تاريخ

تاريخ الدولة األموية
د .مهند الدعجة
آداب  -تاريخ

الجغرافيا الطبيعية لألراضي

الجغرافيا الطبيعية لألراضي

د .وليد الشوري

د .وليد الشوري

الجافة

الجافة

آداب  -جغرافيا

آداب  -جغرافيا

تاريخ اليونان و الرومان

تاريخ اليونان و الرومان

د .محمد جوده
آداب  -تاريخ

علم اجتماع البيئة
د .حسام صالح

آداب  -إجتماع

د .محمد جوده
آداب  -تاريخ

علم اجتماع البيئة
د .حسام صالح

آداب  -إجتماع

اليوم الثالث
رقم
االستوديو

1

الثالثاء 2016/11/22 :الموافق 1438/2/22

طالبات
From: 5:00 PM
To: 5:30 PM

طالب
From: 5:45 PM
To: 6:15 PM

إعداد برامج تربوية لذوي

إعداد برامج تربوية لذوي

د .خالد البالح

د .خالد البالح

اإلعاقة السمعية

إعداد برامج تربوية لذوي

إعداد برامج تربوية لذوي

التقويم والتشخيص في التربية

التقويم والتشخيص في التربية

د .مهنا الدالمي

د .مهنا الدالمي

د .مهنا الدالمي

د .مهنا الدالمي

مدخل إلى اإلعاقة البصرية

مدخل إلى اإلعاقة البصرية

صعوبات التعلم

د .أحمد رجب
تربية

جغرافيا الزراعة

4

5

د .خالد البالح

د .خالد البالح

تربية – إعاقة سمعية

تربية

3

تربية وتعليم ضعاف السمع

تربية وتعليم ضعاف السمع
تربية – إعاقة سمعية

تربية – إعاقة سمعية

2

اإلعاقة السمعية

طالبات
From: 6:30 PM
To: 7:00 PM

طالب
From: 7:15 PM
To: 7:45 PM

د .فضل الراشد

تربية – إعاقة سمعية
صعوبات التعلم
تربية

د .أحمد رجب
تربية

جغرافيا الزراعة

د .فضل الراشد

الخاصة

الخاصة

طالبات
From: 8:00 PM
To: 8:30 PM

طالب
From: 8:45 PM
To: 9:15 PM

استراتيجيات التدخل المبكر

استراتيجيات التدخل المبكر

والدمج

د .خالد البالح

د .خالد البالح

مدخل إلى اللسانيات

مدخل إلى اللسانيات

تربية

د .سميح مقدادي

استراتيجيات تعليم ذوي إعاقة

استراتيجيات تعليم ذوي إعاقة

االضطرابات السلوكية

االضطرابات السلوكية

د .أحمد رجب

د .أحمد رجب

د .أحمد رجب

د .أحمد رجب

تربية

عقلية

تربية

عقلية

تربية – إعاقة عقلية

تربية – إعاقة عقلية

جغرافيا السكان

جغرافيا السكان

د .فضل الراشد

د .فضل الراشد

وتعديل السلوك

تربية-التربية الخاصة
نصوص جغرافية باللغة

نصوص جغرافية باللغة

د .فضل الراشد

د .فضل الراشد

اإلنجليزية ()1

آداب  -جغرافيا
مدخل إلى طرق البحث

مدخل إلى طرق البحث

صور جوية واستشعار عن

صور جوية واستشعار عن

تطبيقات نظم المعلومات في

د .مجدي ابوالنصر

د .مجدي ابوالنصر

د .مجدي ابوالنصر

د .مجدي ابوالنصر

د .مجدي ابوالنصر

آداب  -جغرافيا

بعد

آداب  -جغرافيا

بعد

آداب  -جغرافيا

وتعديل السلوك

تربية-التربية الخاصة

آداب  -جغرافيا

آداب  -جغرافيا

د .سميح مقدادي

آداب – لغة عربية

آداب  -جغرافيا

الجغرافي

تربية

آداب – لغة عربية

آداب  -جغرافيا

الجغرافي

والدمج

اإلنجليزية ()1

آداب  -جغرافيا

آداب  -جغرافيا
تطبيقات نظم المعلومات في
د .مجدي ابوالنصر

الجغرافيا البشرية
آداب  -جغرافيا

الجغرافيا البشرية
آداب  -جغرافيا

الحديث ()3

6

7

د .جمال صاولي

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

موضوعات جغرافية معاصرة

موضوعات جغرافية معاصرة

الجيومورفولوجيا

الجيومورفولوجيا

جغرافيا األخطار الطبيعية

جغرافيا األخطار الطبيعية

د .محسن عواوده

اللغة االنجليزية (قراءة)

9

د .فهد دهيش

اللغة االنجليزية (قراءة)
د .فهد دهيش

مهارات التحدث

مهارات التحدث

علم الداللة والبراغماتيك

د .فهد دهيش

د .فهد دهيش

آداب-جميع التخصصات

آداب-جميع التخصصات

تصميم وتنفيذ البحوث

تصميم وتنفيذ البحوث

القضايا المعاصرة وفقه

القضايا المعاصرة وفقه

د .أحمد الجمعان

د .أحمد الجمعان

د .عبدهللا الديرشوي

آداب  -دراسات إسالمية

د .عبدهللا الديرشوي

آداب  -دراسات إسالمية

التربية الخاصة في المملك

التربية الخاصة في المملك

اإلعاقات المتعددة

اإلعاقات المتعددة

االجتماعية

د .طارق ملحم

تصميم وتطوير الدروس
د .زكي بودي

االجتماعية

آداب  -إجتماع
د .طارق ملحم
تربية

تصميم وتطوير الدروس
د .زكي بودي

تربية  -جميع التخصصات

تربية  -جميع التخصصات

األخالق اإلسالمية وآداب

األخالق اإلسالمية وآداب

د .إبراهيم الجندان

د .إبراهيم الجندان

تربية

تربية

المهنة

12

آداب  -جغرافيا

آداب  -جغرافيا

آداب  -جغرافيا

آداب  -لغة إنجليزية

تربية

11

د .محسن عواوده

د .محسن عواوده

د .محسن عواوده

د .محسن عواوده

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -إجتماع

10

د .جمال صاولي

د .جمال صاولي

د .جمال صاولي

د .جمال صاولي

د .جمال صاولي

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -جغرافيا

8

الحديث ()3

تخريج األحاديث

تخريج األحاديث

دراسة األسانيد

دراسة األسانيد

المهنة

دبلوم إدارة األعمال +آداب  +دبلوم إدارة األعمال +آداب +

النوازل

د .طارق ملحم
تربية

النوازل

د .طارق ملحم
تربية

المحاسبة اإلدارية

المحاسبة اإلدارية

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

د .محمد حجاج
األعمال

فقه األسرة

د .إبراهيم الجندان

آداب  -دراسات إسالمية

د .محمد حجاج
األعمال

فقه األسرة

د .إبراهيم الجندان

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -جغرافيا
د .فهد دهيش

د .محسن عواوده
آداب  -جغرافيا

علم الداللة والبراغماتيك
د .فهد دهيش

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

أصول الفقه ()2

أصول الفقه ()2

د .عبدهللا الديرشوي
تربية

النمو اللغوي للمعاقين سمعيا
د .طارق ملحم

د .عبدهللا الديرشوي
تربية

النمو اللغوي للمعاقين سمعيا
د .طارق ملحم

تربية  -إعاقة سمعية

تربية  -إعاقة سمعية

التوجيه واإلرشاد

التوجيه واإلرشاد

د .سيد عجاج
تربية

د .سيد عجاج
تربية

تاريخ العالقات والمنظمات

تاريخ العالقات والمنظمات

د .مجدي حشيش

د .مجدي حشيش

الدولية

آداب  -تاريخ

الدولية

آداب  -تاريخ

مبادئ االقتصاد الكلي
13

د .اسامة زغدود

15

إدارة األعمال  +دبلوم
االحتياجات

االحتياجات

د .خالد السعود

17

18

التربية الفنية لذوي
د .خالد السعود

تربية  -إعاقة عقلية

تربية  -إعاقة عقلية

استراتيجيات التدريس

استراتيجيات التدريس

د .فؤاد المظفر
تربية

16

د .اسامة زغدود

إدارة األعمال  +دبلوم

التربية الفنية لذوي

14

مبادئ االقتصاد الكلي

د .فؤاد المظفر
تربية

التقويم التربوي

التقويم التربوي

مبادئ االقتصاد الجزئي

مبادئ االقتصاد الجزئي

د .خليل الحويجي

د .خليل الحويجي

د .يوسف عثمان عبد الكريم

د .يوسف عثمان عبد الكريم

فقه السيرة

فقه السيرة

اإلعجاز في الكتاب والسنة

اإلعجاز في الكتاب والسنة

تربية

د .عبدالرحمن الشهري

تربية

د .عبدالرحمن الشهري

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

مبادئ اإلحصاء التربوي

مبادئ اإلحصاء التربوي

د .سعيد سيف

د .سعيد سيف

ومبادئ اإلحصاء
آداب  +تربية

إدارة األعمال  +دبلوم

د .عبدالرحمن الشهري

آداب  -دراسات إسالمية

إدارة األعمال  +دبلوم

د .عبدالرحمن الشهري

آداب  -دراسات إسالمية

ومبادئ اإلحصاء
آداب  +تربية

اللغة اإلنجليزية وتقنية

اللغة اإلنجليزية وتقنية

طرق البحث وتصميم

طرق البحث وتصميم

إدارة مالية ()2

د .عبد هللا الفريدان

آداب  -لغة إنجليزية

د .عبد هللا الفريدان

آداب  -لغة إنجليزية

د .عبد هللا الفريدان

آداب  -لغة إنجليزية

د .عبد هللا الفريدان

آداب  -لغة إنجليزية

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة
األعمال

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

جغرافيا النقل والتجارة

جغرافيا النقل والتجارة

جغرافيا الخدمات

جغرافيا الخدمات

جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

المعلومات

د .محمد عبده

المعلومات

د .محمد عبده

األبحاث

د .محمد عبده

األبحاث

د .محمد عبده

د .عبدالكريم قندوز

د .محمد عبده

إدارة مالية ()2

د .عبدالكريم قندوز
األعمال

د .محمد عبده

آداب  -جغرافيا

آداب  -جغرافيا

آداب  -جغرافيا

آداب  -جغرافيا

آداب – تاريخ  +جغرافيا

آداب – تاريخ  +جغرافيا

مدخل إلى األنثروبولوجيا

مدخل إلى األنثروبولوجيا

علم اجتماع اإلعالم

علم اجتماع اإلعالم

خدمة الفرد والجماعة

خدمة الفرد والجماعة

د .حسن أبوزيد

آداب  -اجتماع

د .حسن أبوزيد

آداب  -اجتماع

د .حسن أبوزيد

آداب  -اجتماع

د .حسن أبوزيد

آداب  -اجتماع

د .حسن أبوزيد

آداب  -اجتماع

د .حسن أبوزيد

آداب  -اجتماع

اليوم الرابع
رقم
االستوديو

1

2

األربعاء 2016/11/23 :الموافق 1438/2/23

طالبات
From: 5:00 PM
To: 5:30 PM

طالب
From: 5:45 PM
To: 6:15 PM

صعوبات التعلم النمائية

صعوبات التعلم النمائية

د.عصام ثابت

تربية  -صعوبات تعلم

تربية  -صعوبات تعلم

مهارات السلوك التكيفي

مهارات السلوك التكيفي

د .سميحان الرشيدي
تربية -إعاقة العقلية

تاريخ المغرب اإلسالمي
3

د .جميل بنى سالمة
آداب  -تاريخ

أصول الفقه ()1
4

5

د.عصام ثابت

د .باسل الحافي

د .سميحان الرشيدي
تربية -إعاقة العقلية

تاريخ المغرب اإلسالمي
د .جميل بنى سالمة
آداب  -تاريخ

أصول الفقه ()1
د .باسل الحافي

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

األساليب الكمية في اإلدارة

األساليب الكمية في اإلدارة

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

د .ملفي الرشيدي
األعمال

د .ملفي الرشيدي
األعمال

طالبات
From: 6:30 PM
To: 7:00 PM

طالب
From: 7:15 PM
To: 7:45 PM

طرق التواصل الشفوي

طرق التواصل الشفوي

د .عصام ثابت

د .عصام ثابت

واليدوي والكلي ()2

واليدوي والكلي ()2

تربية  -إعاقة سمعية

تربية  -إعاقة سمعية

طالبات
From: 8:00 PM
To: 8:30 PM

طالب
From: 8:45 PM
To: 9:15 PM

مدخل إلى اإلعاقة السمعية

مدخل إلى اإلعاقة السمعية

د .عصام ثابت
تربية

د .عصام ثابت
تربية

التخاطب واضطرابات النطق

التخاطب واضطرابات النطق

الرياضيات لمعلم التربية

الرياضيات لمعلم التربية

د .سميحان الرشيدي

د .سميحان الرشيدي

د .خالد المطرب

د .خالد المطرب

تاريخ النظم اإلسالمية

تاريخ النظم اإلسالمية

نظم معلومات جغرافية

نظم معلومات جغرافية

د .يوسف الدخيل

د .يوسف الدخيل

إدارة األعمال اإللكترونية

إدارة األعمال اإللكترونية

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

التطبيقات النحوية والصرفية

التطبيقات النحوية والصرفية

والكالم
تربية

د .جميل بنى سالمة
آداب  -تاريخ

أصول الفقه ()3
د .باسل الحافي

والكالم
تربية

د .جميل بنى سالمة
آداب  -تاريخ

أصول الفقه ()3
د .باسل الحافي

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

اإلحصاء في اإلدارة

اإلحصاء في اإلدارة

د .ملفي الرشيدي
إدارة األعمال

د .ملفي الرشيدي
إدارة األعمال

الخاصة
تربية

متقدمة

آداب  -جغرافيا

د .عبدالناصر عبدالعال
األعمال
()1

د .عبد الفتاح عبوش
آداب  -لغة عربية

الخاصة
تربية

متقدمة

آداب  -جغرافيا

د .عبدالناصر عبدالعال
األعمال
()1

د .عبد الفتاح عبوش
آداب  -لغة عربية

قراءة في كتب النحو واللغة
6

د .عصام الخطيب
آداب  -لغة عربية

7

8

10

11

12

د .عصام الخطيب
آداب  -لغة عربية

نصوص جغرافية باللغة

نصوص جغرافية باللغة

د .محمد ياسين

د .محمد ياسين

اإلنجليزية ()2

اإلنجليزية ()2

آداب  -جغرافيا

آداب  -جغرافيا

اللغة العربية لمعلم التربية

اللغة العربية لمعلم التربية

د .مهند الجعفري

د .مهند الجعفري

المعجمية

المعجمية

الخاصة
تربية

9

قراءة في كتب النحو واللغة

د .عبدهللا الفضيخ

الخاصة
تربية

د .عبدهللا الفضيخ

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

مبادئ المحاسبة ()2

مبادئ المحاسبة ()2

 +إدارة األعمال

 +إدارة األعمال

د .محمد عبيد

د .محمد عبيد

دبلوم إدارة األعمال

دبلوم إدارة األعمال

فقه اللغة

فقه اللغة

د .إبراهيم كايد

د .إبراهيم كايد

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

تاريخ العرب الحديث

تاريخ العرب الحديث

د .نضال مومني
آداب  -تاريخ

د .نضال مومني
آداب  -تاريخ

موضوعات خاصة في اإلدارة
د .مصدق حسن

موضوعات خاصة في اإلدارة
د .مصدق حسن

الحديث ()1

د .احمد السلوم

الحديث ()1

د .احمد السلوم

دبلوم إدارة أعمال

دبلوم إدارة أعمال

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

فقه العبادات ()1

فقه العبادات ()1

فقه المعامالت ()2

فقه المعامالت ()2

د .عبد اإلله المال

د .عبد اإلله المال

د .عبد اإلله المال

د .عبد اإلله المال

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

جغرافيا العمران

جغرافيا العمران

أصول البحث الجغرافي

أصول البحث الجغرافي

د .ياسر أبوشريعه
آداب  -جغرافيا

إدارة األعمال الدولية
د .محمد دليم

د .ياسر أبوشريعه
آداب  -جغرافيا

إدارة األعمال الدولية
د .محمد دليم

د .ياسر أبوشريعه
آداب  -جغرافيا

إدارة االعمال الصغيرة
د .محمد دليم

د .ياسر أبوشريعه
آداب  -جغرافيا

إدارة االعمال الصغيرة
د .محمد دليم

إدارة األعمال+دبلوم

إدارة األعمال+دبلوم

إدارة األعمال+دبلوم

إدارة األعمال+دبلوم

علم اللغة االجتماعي

علم اللغة االجتماعي

اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية

د .محمد الهالل

د .محمد الهالل

د .محمد الهالل

د .محمد الهالل

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

إدارة األعمال  +تربية

إدارة األعمال  +تربية

إدارة الموارد البشرية

إدارة الموارد البشرية

مبادئ اإلدارة (إدارة)

مبادئ اإلدارة (إدارة)

د .عبدهللا الجعفري

د .عبدهللا الجعفري

د .عبدهللا الجعفري

د .عبدهللا الجعفري

ادارة األعمال +دبلوم  +تربية

ادارة األعمال +دبلوم  +تربية

ادارة األعمال

تاريخ الشعوب اإلسالمية

تاريخ الشعوب اإلسالمية

تاريخ الشعوب اإلسالمية

تاريخ الشعوب اإلسالمية

د .مدحت هريدي

د .مدحت هريدي

د .مدحت هريدي

د .مدحت هريدي

الحديث في آسيا
آداب  -تاريخ

الحديث في آسيا
آداب  -تاريخ

الحديث في أفريقيا
آداب  -تاريخ

ادارة األعمال

الحديث في أفريقيا
آداب  -تاريخ

نظرية المعرفة

13

14

15

د .محمد القطاونه

آداب  -جميع التخصصات

آداب  -جميع التخصصات

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

المذاهب األدبية

المذاهب األدبية

ظهور الرواية

ظهور الرواية

الرواية الحديثة

الرواية الحديثة

د .شهير دكروري

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

تدريب ميداني الشريعة

تدريب ميداني الشريعة

أصول البحث العلمي

أصول البحث العلمي

العقيدة ()1

العقيدة ()1

د .عبد الرحيم الهاشم

د .خليفة الميساوي

د .عبد الرحيم الهاشم
آداب

الصوتيات

د .خليفة الميساوي

د .عبد الرزاق معاش

آداب  -دراسات اسالمية

آداب  -دراسات اسالمية

آداب  -دراسات اسالمية

بحث في اللغة

بحث في اللغة

بحث في األدب

بحث في األدب

د .محمد الجالصي

د .محمد الجالصي

د .محمد الجالصي

د .محمد الجالصي

النثر اإلنجليزي

النثر اإلنجليزي

مبادئ الجغرافيا الطبيعية

مبادئ الجغرافيا الطبيعية

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

د .عبد هللا الفريدان

د .عبد هللا الفريدان

د .عبد هللا الفريدان

التركيب اللغوي

د .عبد الرزاق معاش

آداب – لغة عربية

د .عبد هللا الفريدان

آداب -لغة انجليزية

آداب -لغة انجليزية

آداب -لغة انجليزية

آداب -لغة انجليزية

برامج الحاسب المكتبية

برامج الحاسب المكتبية

قواعد البيانات

قواعد البيانات

د .مصلح العضايلة

آداب  -جميع التخصصات

د .مصلح العضايلة

آداب  -جميع التخصصات

د .عبد الرزاق معاش

د .عبد الرزاق معاش

آداب  -دراسات اسالمية

آداب – لغة عربية

التركيب اللغوي

18

د .شهير دكروري

د .وصفي شقيرات

د .وصفي شقيرات

د .وصفي شقيرات

د .وصفي شقيرات

آداب  -لغة إنجليزية

الصوتيات

17

د .محمد القطاونه

د .سليمان القرعاوي

د .سليمان القرعاوي

د .سليمان القرعاوي

د .سليمان القرعاوي

آداب  -دراسات إسالمية

آداب

16

نظرية المعرفة

التفسير ()3

التفسير ()3

علوم القران ()1

علوم القران ()1

د .مصلح العضايلة

آداب  -جميع التخصصات

د .مصلح العضايلة

آداب  -جميع التخصصات

آداب – لغة عربية
د .محمد عبده

آداب – لغة عربية
د .محمد عبده

اداب  -جغرافيا

اداب  -جغرافيا

التعلم االلكتروني والتعليم عن

التعلم االلكتروني والتعليم عن

د .مصلح العضايلة

د .مصلح العضايلة

بعد

آداب  -جميع التخصصات

بعد

آداب  -جميع التخصصات

اليوم الخامس
رقم
االستوديو

1

الخميس 2016/11/24 :الموافق 1438/2/24

طالبات
From: 5:00 PM
To: 5:30 PM

طالب
From: 5:45 PM
To: 6:15 PM

طالبات
From: 6:30 PM
To: 7:00 PM

طالب
From: 7:15 PM
To: 7:45 PM

طالبات
From: 8:00 PM
To: 8:30 PM

طالب
From: 8:45 PM
To: 9:15 PM

الشعر العباسي

الشعر العباسي

األدب األموي

األدب األموي

نصوص أدبية ()1

نصوص أدبية ()1

د.عمر شحاتة

آداب  -لغة عربية

2

3

استراتيجيات تعليم ذوي إعاقة

استراتيجيات تعليم ذوي إعاقة

طرق التواصل الشفوي

طرق التواصل الشفوي

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

دراسة حالة في مجال اإلعاقة

دراسة حالة في مجال اإلعاقة

د .عادل الهجين

د .عادل الهجين

د .عادل الهجين

د .عادل الهجين

د .عادل الهجين

د .عادل الهجين

سمعية

6

سمعية

تربية  -إعاقة سمعية
تاريخ أوروبا الحديث

تاريخ أوروبا الحديث

د.دايل الخالدي

التغير االجتماعي

5

آداب  -لغة عربية

تربية  -إعاقة سمعية

آداب  -تاريخ

4

د.عمر شحاتة

د.عمر شحاتة

د.فهد الخريف

د.دايل الخالدي
آداب  -تاريخ

التغير االجتماعي
د.فهد الخريف

آداب -تخصص اجتماع

آداب -تخصص اجتماع

تطبيقات نظم المعلومات في

تطبيقات نظم المعلومات في

آداب  -لغة عربية

د.عمر شحاتة

واليدوي والكلي ()1

تربية  -إعاقة سمعية

آداب  -لغة عربية

د.عمر شحاتة

د.عمر شحاتة

واليدوي والكلي ()1

تربية  -إعاقة سمعية

تاريخ الشرق األقصى

تاريخ الشرق األقصى

د.دايل الخالدي

د.دايل الخالدي

علم االجتماع السياسي

علم االجتماع السياسي

الحديث

آداب  -تاريخ

د.فهد الخريف

الحديث

آداب  -تاريخ

د.فهد الخريف

السمعية

السمعية

تربية  -إعاقة سمعية

تربية  -إعاقة سمعية

تاريخ الدولة العثمانية

تاريخ الدولة العثمانية

د.دايل الخالدي
آداب  -تاريخ

النظريات االجتماعية
د.فهد الخريف

د.دايل الخالدي
آداب  -تاريخ

النظريات االجتماعية
د.فهد الخريف

آداب -تخصص اجتماع

آداب -تخصص اجتماع

آداب -تخصص اجتماع

آداب -تخصص اجتماع

األساليب الكمية في الجغرافيا
د.حسن مرزوق
آداب  -جفرافيا

األساليب الكمية في الجغرافيا
د.حسن مرزوق
آداب  -جفرافيا

الجغرافيا التاريخية
د.حسن مرزوق
آداب  -جفرافيا

الجغرافيا التاريخية
د.حسن مرزوق
آداب  -جفرافيا

مهارات االتصال (إدارة)

مهارات االتصال (إدارة)

مهارات البحث والتفكير

مهارات البحث والتفكير

إدارة التسويق

إدارة التسويق

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

الجغرافيا الطيعية
د.حسن مرزوق
آداب  -جفرافيا
د .أحمد باللي
األعمال

الجغرافيا الطيعية
د.حسن مرزوق
آداب  -جفرافيا
د .أحمد باللي
األعمال

د .أحمد باللي
األعمال

د .أحمد باللي
األعمال

د .أحمد باللي
األعمال

د .أحمد باللي

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة
األعمال

الحديث ()2

7

8

9

د .عبدهللا الثويقب

آداب  -دراسات إسالمية
النقد األدبي

النقد األدبي

د .فوزي سلسلي

آداب  -لغة إنجليزية
النظم المتكاملة للمؤسسات

النظم المتكاملة للمؤسسات

د.أحمد الشريف

د.محمد الزهراني
آداب

إدارة تربوية

إدارة األعمال

االتصاالت واإلنترنت
د.محمد الزهراني
آداب

إدارة تربوية

آداب  -دراسات إسالمية

األدب اإلنجليزي  :عصر

األدب اإلنجليزي  :عصر

آداب  -لغة عربية
مقدمة في نظم المعلومات

مقدمة في نظم المعلومات

د .فوزي سلسلي

آداب  -لغة إنجليزية

د .فوزي سلسلي

آداب  -لغة إنجليزية

د.يوسف الدخيل
آداب  -جغرافيا

د.يوسف الدخيل

تقنية المعلومات ()1

تقنية المعلومات ()1

تدريب ميداني الشريعة

تدريب ميداني الشريعة

النهضة

د.أحمد الشريف
إدارة األعمال

علم النفس التربوي

آداب  -دراسات إسالمية

د.أحمد الشريف
إدارة األعمال

علم النفس التربوي

مهارات التعلم والتفكير

إنشاء وتعبير ()1

إنشاء وتعبير ()1

د.ابراهيم المحبوب

آداب  +تربية

د.ابراهيم المحبوب

الجغرافية

آداب  -جغرافيا

د .نور الدين السافي
آداب

مهارات التعلم والتفكير
د.عبد الحميد النعيم
آداب  +تربية

إنشاء وتعبير ()2

د.ابراهيم المحبوب

آداب  -لغة انجليزية

آداب  -لغة انجليزية

آداب  -لغة انجليزية

آداب  -لغة انجليزية

قضايا في النحو واللغة

قضايا في النحو واللغة

النحو التطبيقي ()3

النحو التطبيقي ()3

د .أسامة صالح
إدارة األعمال +
دبلوم إدارة األعمال

آداب -لغة عربية

آداب -لغة عربية

مناهج المحدثين

رعاية الفئات الخاصة

رعاية الفئات الخاصة

آداب  -دراسات إسالمية

آداب

إنشاء وتعبير ()2

تربية

تربية

د .أسامة عطية

د .عبد هللا العمرى

د .نور الدين السافي

د.عبد الحميد النعيم

مبادئ المحاسبة ()1

د .عبد هللا العمرى

النهضة

الجغرافية

د.عبد الحميد النعيم

مبادئ المحاسبة ()1

د .أسامة صالح
إدارة األعمال +
دبلوم إدارة األعمال

آداب  -دراسات إسالمية

د.عبد الحميد النعيم

د.محمد القحطاني

تربية

د .عبدهللا الثويقب

د .محمد المقبل

د .محمد المقبل

آداب  -لغة عربية

د.محمد القحطاني

مناهج المحدثين

13

د.أحمد الشريف

د .عبدهللا الثويقب

د.ابراهيم المحبوب

تربية

12

د .فوزي سلسلي

آداب  -لغة إنجليزية

االتصاالت واإلنترنت

11

د .عبدهللا الثويقب

آداب  -دراسات إسالمية

إدارة األعمال

10

الحديث ()2

علوم الحديث ()2

علوم الحديث ()2

اللسانيات

اللسانيات

د.أيمن عبد العال
آداب  -إجتماع

د .أسامة عطية

د.أيمن عبد العال
آداب  -إجتماع

د .أسامة عطية

د .أسامة عطية

آداب -دراسات إسالمية

آداب -دراسات إسالمية

الخدمة اإلجتماعية ورعاية

الخدمة اإلجتماعية ورعاية

د.أيمن عبد العال

د.أيمن عبد العال

الشباب

آداب  -إجتماع

الشباب

آداب  -إجتماع

مبادئ علم النفس

14

د .محمد عبد المنعم

د .محمد عبد المنعم

تربية

15

16

17

18

مبادئ علم النفس
تربية

إدارة المعرفة

د .محمد الجيزاوي

إدارة المعرفة

د .محمد الجيزاوي

إدارة األعمال +دبلوم إدارة

إدارة األعمال +دبلوم إدارة

األعمال

األعمال

تعاقد وتفاوض

د .محمد الجيزاوي
إدارة األعمال

تعاقد وتفاوض

د .محمد الجيزاوي
إدارة األعمال

االستشراق والدراسات

االستشراق والدراسات

الصرف([ )2تصريف

الصرف([ )2تصريف

منهج األنشطة لذوي

منهج األنشطة لذوي

د .محمد سعيد صبري

د .محمد سعيد صبري

د .فايز تركي

د .فايز تركي

د .عبد الحميد العرفج

د .عبد الحميد العرفج

تاريخ الدويالت اإلسالمية

تاريخ الدويالت اإلسالمية

د.عماد هالل

د.عماد هالل

اإلسالمية

اإلسالمية

األسماء]

األسماء]

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب – لغة عربية

آداب – لغة عربية

النقد العربي القديم

النقد العربي القديم

بناء وتطوير المناهج

بناء وتطوير المناهج

د .خالد طلعت

د .خالد طلعت

د .ماهر العرفج

اداب  -لغة عربية

اداب  -لغة عربية

تربية

العمل التطوعي

العمل التطوعي

أسس الخدمة األجتماعية

د .حسام صالح

د .حسام صالح

د .حسام صالح

د .ماهر العرفج
تربية

أسس الخدمة األجتماعية
د .حسام صالح

االحتياجات
تربية

المستقلة في المشرق
آداب  -تاريخ

علم االجتماع الحضري
د .حسام صالح

االحتياجات
تربية

المستقلة في المشرق
آداب  -تاريخ

علم االجتماع الحضري
د .حسام صالح

آداب  -إجتماع

آداب  -إجتماع

آداب  -إجتماع

آداب  -إجتماع

آداب  -إجتماع

آداب  -إجتماع

تصميم وقراءة الخريطة

تصميم وقراءة الخريطة

مبادئ المساحة والخرائط

مبادئ المساحة والخرائط

جغرافيا المياه

جغرافيا المياه

د .محمد عبده

آداب  -جغرافيا

د .محمد عبده

آداب  -جغرافيا

د .محمد عبده

آداب  -جغرافيا

د .محمد عبده

آداب  -جغرافيا

د .محمد عبده

آداب  -جغرافيا

د .محمد عبده

آداب  -جغرافيا

اليوم السا دس
رقم
االستوديو

1

2

3

طالبات
From: 5:00 PM
To: 5:30 PM

طالب
From: 5:45 PM
To: 6:15 PM

دراسة حالة في مجال

دراسة حالة في مجال

د .أحمد حجازي

د .أحمد حجازي

صعوبات التعلم

5

6

صعوبات التعلم

تربية  -صعوبات تعلم

تربية  -صعوبات تعلم

النحو التطبيقي ()1

النحو التطبيقي ()1

د.عبدهللا الحقباني

صعوبات التعلم األكاديمية

صعوبات التعلم األكاديمية

مقدمة في التربية الخاصة

مقدمة في التربية الخاصة

د .أحمد حجازي

د .أحمد حجازي

د .أحمد حجازي

تربية  -صعوبات تعلم

تربية  -صعوبات تعلم

تربية

النحو التطبيقي ()2

النحو التطبيقي ()2

التذوق األدبي

تربية

التذوق األدبي

آداب  -جميع التخصصات

آداب  -جميع التخصصات

آداب  -جميع التخصصات

آداب  -جميع التخصصات

آداب  +تربية

الترجمة اإلبداعية

الترجمة اإلبداعية

نظرية الترجمة

نظرية الترجمة

ترجمة تتابعية

ترجمة تتابعية

د .أحمد حليمه

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

د .ابراهيم الشناوي

د .ابراهيم الشناوي

الشعر اإلنجليزي

د.عبدهللا الحقباني

د .أحمد حليمه

د.عبدهللا الحقباني

د .أحمد حجازي

د.عبدهللا الحقباني

د .أحمد حليمه

د.عبدهللا الحقباني

طالبات
From: 6:30 PM
To: 7:00 PM

طالب
From: 7:15 PM
To: 7:45 PM

طالبات
From: 8:00 PM
To: 8:30 PM

طالب
From: 8:45 PM
To: 9:15 PM

د.عبدهللا الحقباني

الشعر اإلنجليزي

4
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د .أحمد حليمه

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

المسرحية الحديثة

المسرحية الحديثة

د .ابراهيم الشناوي

د .ابراهيم الشناوي

د .أحمد حليمه

آداب  -لغة إنجليزية

األدب اإلنجليزي ق 17
د .ابراهيم الشناوي

آداب  +تربية

د .أحمد حليمه

آداب  -لغة إنجليزية

األدب اإلنجليزي ق 17
د .ابراهيم الشناوي

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

التالوة والتجويد ()1

التالوة والتجويد ()1

فقه العبادات ()2

فقه العبادات ()2

تاريخ الدولة البيزنطية

تاريخ الدولة البيزنطية

د .عبدهللا السماعيل

د .عبدهللا السماعيل

د .عبدهللا السماعيل

د .عبدهللا السماعيل

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

المجتمع العربي السعودي

المجتمع العربي السعودي

الثقافة والعولمة

الثقافة والعولمة

د .زين العابدين

آداب  -إجتماع

د .زين العابدين

آداب  -إجتماع

د .زين العابدين

آداب  -إجتماع

د .زين العابدين

آداب  -إجتماع

د .وائل الرفاعي
آداب  -تاريخ

د .وائل الرفاعي
آداب  -تاريخ

التنمية االجتماعية

التنمية االجتماعية

د .زين العابدين

د .زين العابدين

واالقتصادية

آداب  -إجتماع

واالقتصادية

آداب  -إجتماع

اإلدارة العامة

7

د .نذير عليان

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

قضايا ثقافية معاصرة

قضايا ثقافية معاصرة

د .صالح سميح
آداب  +تربية

استماع و استيعاب
9

10

11

د .إلن بروبست

13

األعمال

د .صالح سميح
آداب  +تربية

استماع و استيعاب
د .إلن بروبست

د .نذير عليان

د .نذير عليان

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

العقيدة اإلسالمية والمذاهب

العقيدة اإلسالمية والمذاهب

د .صالح سميح

د .صالح سميح

األعمال

المعاصرة

األعمال

المعاصرة

د .جهاد عفانه

دبلوم إدارة األعمال
سياسات الرعاية االجتماعية
د .محمد الشرقاوي

إدارة األعمال  +دبلوم +

إدارة األعمال  +دبلوم +

آداب  -إجتماع

استماع وتحدث

استماع وتحدث

القواعد والمنظومة النحوية

تربية  +آداب

د .إلن بروبست

تربية  +آداب

د .إلن بروبست

د .عبد الرحمن السيد

د .جهاد عفانه

دبلوم إدارة األعمال
سياسات الرعاية االجتماعية
د .محمد الشرقاوي
آداب  -إجتماع

القواعد والمنظومة النحوية
د .عبد الرحمن السيد

آداب  -لغة انجليزية

آداب  -لغة انجليزية

آداب  -لغة انجليزية

آداب  -لغة انجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

النثر العباسي

النثر العباسي

البالغة ([ )1المعاني]

البالغة ([ )1المعاني]

التربية العملية

التربية العملية

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

د .محمود عبد الحي
تربية

د .محمود عبد الحي

د .عمر شحاتة
األدب الجاهلي

األدب الجاهلي

النثر العربي الحديث

النثر العربي الحديث

مناهج الفكر الحديث

مناهج الفكر الحديث

د .عمر شحاتة

د .عمر شحاتة

د .عمر شحاتة

تربية

د .عبدالقادر الحسون

د .عبدالقادر الحسون

د .عبدالقادر الحسون

د .عبدالقادر الحسون

د .مختارعطا هللا

آداب  -دراسات اسالمية

آداب  -دراسات اسالمية

مدخل إلى اللغويات

مدخل إلى اللغويات

الجغرافيا السياسية

الجغرافيا السياسية

جغرافيا العالم

جغرافيا العالم

آداب  -لغة عربية

12

د .نذير عليان

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

األعمال

8

اإلدارة العامة

مبادئ التوريد

مبادئ التوريد

إدارة الجودة

إدارة الجودة

د .أحمد الخطيب

آداب  -لغة عربية
د .أحمد الخطيب

آداب  -لغة عربية
د .أحمد العمران

آداب -لغة انجليزية

آداب -لغة انجليزية

آداب -جغرافيا

نظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلدارية

فقه المواريث ()1

د .عادل فتح الرحمن
إدارة األعمال
+دبلوم ادارة األعمال

د .عادل فتح الرحمن
إدارة األعمال  +دبلوم ادارة
األعمال

د .محمود صالح

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -لغة عربية
د .أحمد العمران
آداب -حغرافيا

فقه المواريث ()1
د .محمود صالح

آداب  -دراسات إسالمية

د .أحمد العمران

د .مختارعطا هللا

د .أحمد العمران

آداب -تاريخ -جفرافيا

آداب -تاريخ -جفرافيا

فقه المواريث ()2

فقه المواريث ()2

د .محمود صالح

آداب  -دراسات إسالمية

د .محمود صالح

آداب  -دراسات إسالمية

بحوث األعمال

14

15

16

17

18

بحوث األعمال
د .فاتح دبلة

د .فاتح دبلة
إدارة األعمال  +دبلوم ادارة
األعمال

إدارة األعمال  +دبلوم ادارة
األعمال

الجغرافيا المناخية

الجغرافيا المناخية

د .محمد قاسم

د .محمد قاسم

تاريخ الحروب الصليبية
د .محمد نصر
آداب  -تاريخ

مناهج المفسرين

د .حاتم مزورعة

تاريخ الحروب الصليبية
د .محمد نصر
آداب  -تاريخ

مناهج المفسرين

د .حاتم مزورعة

المدينة اإلسالمية
د .محمد نصر
آداب  -تاريخ

علوم القرآن ()2

د .حاتم مزورعة

المدينة اإلسالمية
د .محمد نصر
آداب  -تاريخ

علوم القرآن ()2

د .حاتم مزورعة

آداب  -جفرافيا

آداب  -جفرافيا

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

التفسير ()1

التفسير ()1

مناهج البحث

مناهج البحث

تحليل الخطاب (لغة عربية)

تحليل الخطاب (لغة عربية)

د .طارق الرفاعي

د .طارق الرفاعي

آداب  -دراسات إسالمية

آداب  -دراسات إسالمية

د .محمد أمين الروابدة
آداب  -لغة عربية

د .محمد أمين الروابدة

د .بلقاسم حمامة

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

علم االجتماع الطبي

علم االجتماع الطبي

بناء وتنمية القدرات

بناء وتنمية القدرات

مناهج البحث االجتماعي

مناهج البحث االجتماعي

د .حسن أبوزيد

د .حسن أبوزيد

د .حسن أبوزيد

آداب  -لغة عربية
د .حسن أبوزيد

آداب  -علم اجتماع

آداب  -علم اجتماع

آداب  -علم اجتماع

آداب  -علم اجتماع

مدخل إلى علم التاريخ

مدخل إلى علم التاريخ

تاريخ الخليج العربي القديم

تاريخ الخليج العربي القديم

د .محمد جوده
آداب  -تاريخ

د .محمد جوده
آداب  -تاريخ

د .محمد جوده
آداب  -تاريخ

د .محمد جوده
آداب  -تاريخ

د .حسن أبوزيد

د .بلقاسم حمامة

د .حسن أبوزيد

آداب  -علم اجتماع

آداب  -علم اجتماع

تاريخ األمريكتين الحديث

تاريخ األمريكتين الحديث

د .محمد جوده

د .محمد جوده

والمعاصر

آداب  -تاريخ

والمعاصر

آداب  -تاريخ

اليوم السابع
رقم
االستوديو

1

2
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طالبات
From: 5:00 PM
To: 5:30 PM

طالب
From: 5:45 PM
To: 6:15 PM

طالبات
From: 6:30 PM
To: 7:00 PM

طالب
From: 7:15 PM
To: 7:45 PM

أخالقيات األعمال

أخالقيات األعمال

أساسيات البحث العلمي

أساسيات البحث العلمي

د .حسان الغربي

دبلوم إدارة األعمال

دبلوم إدارة األعمال

إدارة أعمال

القانون التجاري

القانون التجاري

اإلدارة االستراتيجية

اإلدارة االستراتيجية

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

علم االجتماع الصناعي

علم االجتماع الصناعي

القيادة وتنمية المجتمعات

القيادة وتنمية المجتمعات

د .الحبيب الدرويش

د .الحبيب الدرويش

د .الحبيب الدرويش

د .الحبيب الدرويش

مناهج تحليل النص السردي

مناهج تحليل النص السردي

مناهج تحليل النص الشعري

مناهج تحليل النص الشعري

د .فارس العصيمي
األعمال

3

والمهني

آداب  -اجتماع

4

5

6

د .حسان الغربي

د .حسان الغربي

د .حسان الغربي

د .عامر الحلواني

د .فارس العصيمي
األعمال
والمهني

آداب  -اجتماع

د .عامر الحلواني

د .عيسى حيرش
األعمال
المحلية

آداب  -اجتماع

د .عامر الحلواني

إدارة أعمال

د .عيسى حيرش
األعمال
المحلية

آداب  -اجتماع

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

تحليل الخطاب

تحليل الخطاب

الصوتيات والنظام الصوتي

الصوتيات والنظام الصوتي

د .محمود السلمان

د .محمود السلمان

مبادئ اإلدارة (آداب)

مبادئ اإلدارة (آداب)

طالبات آداب  -جميع

طالب آداب  -جميع

نظرية المنظمات

نظرية المنظمات

طالبات إدارة األعمال +

طالب إدارة األعمال  +دبلوم

مشروع التخرج (إجتماع)

مشروع التخرج (إجتماع)

د .حسان الغربي
التخصصات

د .عيسى حيرش

دبلوم إدارة األعمال

د .الحبيب الدرويش

طالب آداب  -إجتماع

د .حسان الغربي
التخصصات

د .عيسى حيرش
إدارة األعمال
د .أيمن فرج

طالب آداب  -إجتماع

د .عامر الحلواني

آداب  -لغة عربية

د .محمود السلمان

From: 8:00 PM
To: 8:30 PM

From: 8:45 PM
To: 9:15 PM

د .محمود السلمان

مشروع التخرج (إنجليزي)
د .أحمد الخطيب

مشروع التخرج (إنجليزي)
د .عبدهللا الملحم

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

طالب آداب  -لغة إنجليزية

طالب آداب  -لغة إنجليزية

مدخل الى تقنية المعلومات

مدخل الى تقنية المعلومات

علم االجتماع السياحي

علم االجتماع السياحي

مشروع التخرج (إجتماع)

مشروع التخرج (إجتماع)

د .مروان الحاج

آداب – جميع التخصصات

د .مروان الحاج

آداب – جميع التخصصات

د .صديق عطا

آداب  -اجتماع

د .صديق عطا

آداب  -اجتماع

د .صديق عطا

طالب آداب  -إجتماع

د .علي سمير

طالب آداب  -إجتماع
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تاريخ أوروبا في العصور

تاريخ أوروبا في العصور

د .حاتم الطحاوي

د .حاتم الطحاوي

الفكر والثقافة اإلنجليزية

الفكر والثقافة اإلنجليزية

الوسطى

آداب  -تاريخ

8

9

10

د .جاك أورقن

12

آداب  -تاريخ

د .جاك أورقن

د.علي سمير

د.علي سمير

د .محمد بحر

د .سمير السيد

إسالمية)

آداب  -اجتماع

آداب  -اجتماع

طالبات آداب  -دراسات

تاريخ التشريع

تاريخ التشريع

طرق تدريس خاصة

طرق تدريس خاصة

د .يوسف البرير

د .يوسف البرير

إسالمية

د .شاهر عليان

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -دراسات اسالمية

آداب  -دراسات اسالمية

العروض والقافية

العروض والقافية

نحو ()1

نحو ()1

مشروع التخرج (إجتماع)

د .عمر األمين

د .عمر األمين

د .عمر األمين

د .عمر األمين

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

نحو ()3

نحو ()3

األدب األندلسي

األدب األندلسي

د .عبدالباقي البرير

د .عبدالباقي البرير

د .عثمان الحاج

د .عثمان الحاج

البالغة ([ )2البيان والبديع]

البالغة ([ )2البيان والبديع]

اللغة اإلنجليزية العامة

اللغة اإلنجليزية العامة

د .خالد حماش

آداب  -لغة عربية

د .خالد حماش

آداب  -لغة عربية

آداب  -لغة عربية

تقنيات التعليم

تقنيات التعليم

د .عبداالله بن حسين العرفج
تربية

د .عبداالله بن حسين العرفج
تربية

إسالمية)

طالب آداب  -دراسات

تربية

آداب  -لغة عربية
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الوسطى

التدريب الميداني ()2

التدريب الميداني ()2

مشروع التخرج (دراسات

مشروع التخرج (دراسات

آداب

د .أحمد الهويشل

د .أحمد الهويشل

آداب – جميع التخصصات
إدارة مالية ()1

إدارة مالية ()1

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة
األعمال

آداب  -إجتماع

د .شاهر عليان
تربية

مشروع التخرج (إجتماع)
د .الناجي آدم

طالب آداب  -إجتماع

آداب

آداب – جميع التخصصات

د .عبد العزيز السهالوى

د .حسن أبوزيد

إسالمية

د .عبد العزيز السهالوى

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة
األعمال

مشروع التخرج (إنجليزي)
د .أحمد الهويشل

مشروع التخرج (دراسات
إسالمية)

د .محمد القطاونه

طالب آداب  -لغة إنجليزية

طالب آداب  -دراسات

مشروع التخرج (إنجليزي)

مشروع التخرج (إنجليزي)

د .محمود األخرس

طالب آداب  -لغة إنجليزية

إسالمية

د .وليد عثمان

طالب آداب  -لغة إنجليزية

مبادئ القانون
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د .خالد عبدالتواب

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة
تاريخ الدولة العباسية ()2

تاريخ الدولة العباسية ()2

د .عبدالحليم رمضان
آداب  -تاريخ

التدريب الميداني ()1
15

16

د.محمود هالل

د .عبدالحليم رمضان
آداب  -تاريخ

التدريب الميداني ()1

آداب  -لغة إنجليزية

آداب  -لغة إنجليزية

طالب آداب  -لغة إنجليزية

جغرافيا البحار والمحيطات

جغرافيا البحار والمحيطات

مشروع التخرج (جفرافيا)

مشروع التخرج (جفرافيا)

د .سعيد مسمار
آداب  -جغرافيا
العالقات العامة

د .سعيد مسمار
آداب  -جغرافيا
العالقات العامة

آداب  -إجتماع

آداب  -إجتماع

آداب  -إجتماع

تاريخ الدولة السعودية في

تاريخ الدولة السعودية في

تاريخ المملكة العربية

تاريخ المملكة العربية

د .على البسام

د .على البسام

د .على البسام

د .على البسام

استخدامات الحاسب في

استخدامات الحاسب في

د .حسام صالح

د .حسام صالح

الدورين األول والثاني

د .أيمن عبد العال
آداب  -إجتماع

جغرافيا الصناعة والطاقة
د .محمد عبده

آداب  -جغرافيا

د.محمود هالل

الدورين األول والثاني
آداب  -تاريخ

التدريب الميداني ()3
د .أيمن عبد العال
آداب  -إجتماع

جغرافيا الصناعة والطاقة
د .محمد عبده

آداب  -جغرافيا

د .عبدالرحيم جماري

د .غسان عدنان

طالب آداب  -لغة إنجليزية

د.محمود هالل

التدريب الميداني ()3

18

األعمال

د .عبدالرحيم جماري

د .عبدالرحيم جماري

د.محمود هالل

آداب  -تاريخ

17

د .خالد عبدالتواب

إدارة األعمال  +دبلوم إدارة

األعمال

14

مبادئ القانون

النحو والصرف

النحو والصرف

مشروع التخرج (إنجليزي)

مشروع التخرج (إنجليزي)

السعودية

آداب  -تاريخ

البحوث االجتماعية

آداب  -إجتماع
السعودية

آداب  -تاريخ

البحوث االجتماعية

آداب  -إجتماع

آداب  -إجتماع

الجغرافيا البيئية

الجغرافيا البيئية

د .محمد عبده

د .محمد عبده

د .محمد عبدالحليم

د .محمد عبدالحليم

طالبات آداب  -جغرافيا

طالبات آداب  -جغرافيا

مشروع التخرج (إجتماع)

مشروع التخرج (إجتماع)

د .محمود هالل

د .محمد الشرقاوي

طالب آداب  -إجتماع

طالب آداب  -إجتماع

مشروع التخرج (تاريخ)

مشروع التخرج (تاريخ)

د .على البسام

د .على البسام

طالبات آداب  -تاريخ

طالب آداب  -تاريخ

المشكالت االجتماعية

المشكالت االجتماعية

د .حسام صالح

د .حسام صالح

طالبات آداب  -إجتماع

طالب آداب  -إجتماع

الجغرافيا الحيوية والتربة

الجغرافيا الحيوية والتربة

د .محمد عبده

د .محمد عبده

آداب  -جغرافيا

آداب  -جغرافيا

طالبات آداب  -جغرافيا

طالب آداب  -جغرافيا

مشروع التخرج (إنجليزي)

مشروع التخرج (إنجليزي)

مشروع التخرج (إجتماع)

مشروع التخرج (إنجليزي)

طالب آداب  -لغة إنجليزية

طالب آداب  -لغة إنجليزية

طالبات آداب  -اجتماع

طالبات آداب  -لغة إنجليزية

د .ثامر الحارثي

د .بسام أبوزيد

د .نادية الجرواني

د .فاطمة الزهراء

