
االسم
 اسم

 المستخدم

 البوابة على

اإللكترونية

سلم101 1412:0002:00محاضرة 2 
2408:0010:00محاضرة 2 101 عرب
3111:0001:00محاضرة2 113نجل

4210:0012:00محاضرة1122 نجل

6108:0011:00محاضره1113نجل
7208:0010:00محاضرة1182نجل 

عضو هيئة التدريس

اليوم

بناء مفردات120نجل

مهارات لغوية أساسية

الشعبة نوع النشاطعددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

308:00محاضره

المدخل الى الثقافة االسالمية 
المهارات اللغوية 

-1-استيعاب المقروء
-1-استماع وتحدث

210:00

هـ1436- 1435 االثاني الدراسي الدراسي الفصل

1:المجموعةاألول:المستوىاللغة اإلنجليزية:التخصص

الوقت

5

الترجمة  من اللغة األنجليزية للعربية



االسم
 اسم

 المستخدم

 البوابة على

اإللكترونية

8211:0013:00محاضرة 2سلم102

10208:0011:00حماضرة3جنل115

13311:0002:00حماضرة3جنل181

عضو هيئة التدريس

الوقت اليومالشعبةنوع النشاطعددالوحداتاسم المقرر رقم ورمز المقرر

108:0011:00حماضرة 11

2إستيعاب مقروء 

3كتابة الفقرة -1-إنشاء جنل114

هـ1436-1435 الثاني الدراسي الدراسي الفصل

1:المجموعةالثاني:المستوىاللغة اإلنجليزية:التخصص

االسالم و بناء المجتمع 

9111:0002:00حماضرة3قواعد اللغة جنل116

جنل122 308:00حماضرة22استماع وحتدث  

مقدمة فنون أدبية

1210:00



االسم
 اسم

 المستخدم

 البوابة على

اإللكترونية

14208:0010:00محاضرة 2سلم102

16211:0002:00حماضرة3جنل115

19308:0011:00حماضرة3جنل181 مقدمة فنون أدبية

عضو هيئة التدريس

االسالم و بناء المجتمع 

11:00حماضرة3قواعد اللغة نجل116

2إستيعاب مقروء 

311:0002:00كتابة الفقرة -1-إنشاء جنل114  

جنل122 311:0013:00حماضرة22استماع وحتدث  

17

18

1حماضرة

الشعبةنوع النشاطعددالوحدات

15108:00

هـ1436-1435 الثاني الدراسي الدراسي الفصل

2:المجموعةالثاني:المستوىاللغة اإلنجليزية:التخصص

الوقتاليوماسم المقرررقم ورمز المقرر



االسم
 اسم

 المستخدم

 البوابة على

اإللكترونية

20308:0010:00محاضرة 2سلم103
21408:0010:00محاضرة 2عرب103

22508:0010:00حماضرة2جنل241
23208:0011:00حماضرة3جنل251
24311:0002:00حماضرة3جنل320
25412:0002:00حماضرة2جنل213
26511:0001:00حماضرة2جنل212

-1-علم اللغويات 
-2-انشاء 
-1-الرتمجة 

الوقت

عضو هيئة التدريس

النظام االقتصادي باالسالم
التحرير العربي 
تذوق املسرحية 
نشأة  فن الرواية

هـ1436-1435 الثاني الدراسي الدراسي الفصل

1:المجموعةالثالث:المستوىاللغة اإلنجليزية:التخصص

اليومالشعبةنوع النشاطعددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر



االسم
 اسم

 المستخدم

 البوابة على

اإللكترونية

27311:0001:00محاضرة 2سلم104
28308:0011:00محاضرة 3عرب104
29210:0012:00حماضرة2جنل312

31410:0012:00حماضرة2جنل231
32208:0010:00حماضرة2جنل323
33408:0010:00حماضرة2جنل328

1:المجموعةاالرابع:المستوىاللغة اإلنجليزية:التخصص

هـ1436-1435 الثاني الدراسي الدراسي الفصل

اليومالشعبة نوع النشاطعددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

تذوق الشعر
2علم اللغويات 

علم الصوتيات

الوقت

412:0003:00حماضرة3مقدمة يف األدب األمريكيجنل371 30

عضو هيئة التدريس

اسس النظام السياسي في االسالم 
دراسات أدبية 

كتابة املفال



االسم
 اسم

 المستخدم

 البوابة على

اإللكترونية

34308:0010:00محاضرة 2سلم104
35310:0001:00محاضرة 3عرب104
36408:0010:00حماضرة2جنل312

38510:0012:00حماضرة2جنل231
39211:0014:00حماضرة2جنل323
40412:0002:00حماضرة2جنل328

الوقت

تذوق الشعر
2علم اللغويات 

علم الصوتيات

3208:00

2:المجموعة
عضو هيئة التدريس

هـ1436-1435 الثاني الدراسي الدراسي الفصل

11:00حماضرة

الشعبة نوع النشاطعددالوحدات

37

اليوماسم المقرر

االرابع:المستوىاللغة اإلنجليزية:التخصص

رقم ورمز المقرر

اسس النظام السياسي في االسالم 
دراسات أدبية 

كتابة املفال

مقدمة يف األدب األمريكيجنل371



االسم
 اسم

 المستخدم

 البوابة على

اإللكترونية

46408:0011:00حماضرة3جنل332

41محاضرة 3 دراسات لغوية 

43

44

45

01:00

11:00

شكسبريجنل344

الشعر  الرومانتيكي

عضو هيئة التدريس

42308:00حماضرة

عرب105

1:المجموعةالخامس:المستوى

اليومالشعبةنوع النشاطعددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

02:00

هـ1436-1435 الثاني الدراسي الدراسي الفصل

اللغة اإلنجليزية:التخصص

108:0011:00حماضرة3اللغويات التطبيقيةجنل324

جنل412 111:00حماضرة2أساليب التخاطب 

الوقت

3اكتساب اللغةجنل329

311:00

208:0011:00حماضرة3



االسم
 اسم

 المستخدم

 البوابة على

اإللكترونية

47208:0011:00حماضرة3جنل361
48108:0011:00حماضرة3جنل351
297310:0012:00حماضرة2جنل311
50508:0011:00حماضرة3جنل406
51408:0010:00حماضرة2جنل420
52308:0010:00حماضرة2جنل422

التقومي اللغوي
النظام الصويت يف اللغة االجنليزية

-2-الرتمجة 
الطرق التقنية يف علم اللغة التعليمي

هـ1436-1435 الثاني الدراسي الدراسي الفصل

1:المجموعةالسادس:المستوىاللغة اإلنجليزية:التخصص

اليومالشعبةنوع النشاطعددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

تاريخ النقد األديب
الرواية يف القرن التاسع عشر

الوقت

عضو هيئة التدريس



االسم
 اسم

 المستخدم

 البوابة على

اإللكترونية

53508:0011:00حماضرة3جنل361
54308:0010:00حماضرة2جنل411
55111:0002:00حماضرة3جنل351
56511:0002:00 محاضرة3نجل406

57412:0002:00حماضرة2جنل420
58310:0012:00حماضرة2جنل422

 التعليمي اللغة علم في التقنية الطرق

اليومالشعبةنوع النشاطعددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

التقومي اللغوي
النظام الصويت يف اللغة االجنليزية

الوقت

عضو هيئة التدريس

-1-تاريخ النقد االديب 
-2-الرتمجة

الروايات يف القرن التاسع عشر

هـ1436-1435 الثاني الدراسي الدراسي الفصل

2المجموعةالسادس:المستوىاللغة اإلنجليزية:التخصص



االسم
 اسم

 المستخدم

 البوابة على

اإللكترونية

59108:0011:00حماضرة3جنل431
60211:0002:00حماضرة 3جنل423
61412:0002:00حماضرة2جنل421
62408:0010:00حماضرة2جنل427
63308:0011:00حماضرة3جنل413
64111:0002:00حماضرة3جنل429

هـ1436-1435 الثاني الدراسي الدراسي الفصل

1:المجموعةالسابع:المستوىاللغة اإلنجليزية:التخصص

كتابة متقدمة
النثر واالسلوب

الوقت

عضو هيئة التدريس

الشعر الفيكتوري
علم الصرف وتركيب اجلملة يف  االجنليزية

تاريخ اللغة االجنليزية
(3)علم اللغويات

اليومالشعبةنوع النشاطعددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر



االسم
 اسم

 المستخدم

 البوابة على

اإللكترونية

65211:0002:00حماضرة3جنل431
66308:0011:00حماضرة 3جنل423
67408:0010:00حماضرة2جنل421
68111:0001:00حماضرة2جنل427
69311:0002:00حماضرة3جنل413
70108:0011:00حماضرة3جنل429

هـ1436-1435 الثاني الدراسي الدراسي الفصل

2:المجموعةالسابع:المستوىاللغة اإلنجليزية:التخصص

عددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

تاريخ اللغة االجنليزية
(3)علم اللغويات

كتابة متقدمة

الوقت

عضو هيئة التدريس

اليومالشعبةنوع النشاط

الشعر الفيكتوري
علم الصرف وتركيب اجلملة يف االجنليزية

النثر واالسلوب



االسم
 اسم

 المستخدم

 البوابة على

اإللكترونية

71508:0011:00حماضرة3جنل407
72208:0011:00حماضرة 3جنل424
73111:0002:00حماضرة3جنل432
74311:0002:00حماضرة3جنل443
75211:0002:00حماضرة3جنل451
جنل461 76308:0010:00حماضرة2 

الرواية احلديثة يف بريطانيا 
-2-تاريخ النقد االديب 

الوقت

عضو هيئة التدريس

اللغة و اجملتمع 
النحو التحويلي 
الشعر احلديث

املسرحية احلديثة 

اليومالشعبةنوع النشاطعددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر

هـ1436-1435 الثاني الدراسي الدراسي الفصل

1:المجموعةالثامن:المستوىاللغة اإلنجليزية:التخصص



االسم
 اسم

 المستخدم

 البوابة على

اإللكترونية

77511:0002:00حماضرة3جنل407
78311:0002:00حماضرة 3جنل424
79508:0011:00حماضرة3جنل432
80308:0011:00حماضرة3جنل443
81408:0011:00حماضرة3جنل451
جنل461 82211:0001:00حماضرة2 

املسرحية احلديثة 
الرواية احلديثة يف بريطانيا 

-2-تاريخ النقد االديب 

الوقتاليوم

عضو هيئة التدريس

اللغة و اجملتمع 
النحو التحويلي 
الشعر احلديث

هـ1436-1435 الثاني الدراسي الدراسي الفصل

2:المجموعةالثامن:المستوىاللغة اإلنجليزية:التخصص

الشعبةنوع النشاطعددالوحداتاسم المقرررقم ورمز المقرر


