
األولى:المجموعةاألول:المستوىدراسات إسالمية: التخصص

1ISJ111أسماء عبد الرحمن.د8,0010,00االحدمحاضرة 1862المدخل الى الفقو واصولو
2ISF112بينة السبيعي.أ10,0012,00االحدمحاضرة 1852المدخل الى علم العقيده
3EDU117متعاونة في التربية12,002,00االحدمحاضرة 1832اصول التربيو االسالميو
4ENG10110,0012,00الثالثاءمحاضرة 1882اللغة االنجليزية
5QRS113إيمان محمد.د12,0002,00الثالثاءمحاضرة 1872التجويد واداب التالوه
6EDU118 متعاونة في التربية10,0012,00االربعاءمحاضرة 3002نظام وسياسة التعليم
7ARAB101 شيخة بن متين.أ12,002,00االربعاءمحاضرة 1842المهارات اللغوية
8EDU116متعاونة في التربية8,0010,00الخميسمحاضرة 1822تقنيات التعليم ومهارات االتصال
9EDU118 متعاونة في التربية10,0012,00الخميسمحاضرة 1892نظام وسياسة التعليم

10soci101أسماء عبد الرحمن.د12,002,00الخميسمحاضرة 1902قضايا مجتمعية معاصرة

الوقتاليومنوع النشاطعدد الوحدات

 ىـ1436 / 1435الفصل الدراسي  الفصل الثاني

القاعةالمحاضررقم الشعبةإسم المقرررقم ورمز المقرر



االولى :المجموعةالثاني :المستوىدراسات إسالمية

1ISF123  مها علي.د18,0010,00محاضره11912التوحيد
2ISJ 124 تيسير األمين.د110,0012,00محاضره1922فقو الطهارة وآدابها
3ISJ 125 سارة الدويش.أ48,0010,00محاضره1932فقو الصالة وآدابها
4QRS122 اعتماد محمد.د8,0010 5محاضره1942علوم القرآن
5 QRS 127 اعتماد محمد.د210,0012,00محاضره1952أصول التفسير ومناىجو
6SUN 126 أميرة السبيعي.أ412,0002,00محاضره1962أحاديث اآلداب
7EDU126 زيزي مشالي.أ510,0012,00محاضره1972علم نفس النمو
8QRS121 اعتماد محمد.د208,0010,00محاضرة11982القرآن الكريم

القاعةالمحاضرالوقتاليومنوع النشاط عدد الوحداترقم الشعبةإسم المقرررقم ورمز المقرر



الثانية:المجموعةالثاني :المستوىدراسات إسالمية: التخصص

1ISF123  مها علي.د110,0012,00محاضره11992التوحيد
2ISJ 124 تيسير األمين.د18,0010,00محاضره2002فقو الطهارة وآدابها
3ISJ 125 سارة الدويش.أ412,0002,00محاضره2012فقو الصالة وآدابها
4QRS122 اعتماد محمد.د10,0012,00 5محاضره2022علوم القرآن
5 QRS 127 اعتماد محمد.د28,0010,00محاضره2032أصول التفسير ومناىجو
6SUN 126 أميرة السبيعي.أ408,0010,00محاضره2042أحاديث اآلداب
7EDU126 زيزي مشالي .أ58,0010,00محاضره2052علم نفس النمو
8QRS121 اعتماد محمد.د210,0012,00محاضرة12062القرآن الكريم

المحاضرالوقت القاعةاليومنوع النشاطعدد الوحدات رقم الشعبةإسم المقرررقم ورمز المقرر



األولى:المجموعوالثالث :المستوىدراسات إسالمية: التخصص

1ARAB216 شيخة بن متين.أ208,0010,00محاضره12072النحو
2EDU216العنود الديقان.أ510,0012,00محاضره2082صحو نفسيو
3ISF213 بثينة عبد الباسط.د38,0010,00محاضره22092التوحيد
4ISJ211أسماء عبدالرحمن.د58,0010,00محاضره2102فقو السيره
5ISJ212سارة السبيعي.أ210,0012,00محاضره2112فقو الزكاه والصيام
6QRS214 أميرة السبيعي. د310,0012,00محاضره22122القران الكريم
7EDU217 مها الشمري.أ48,0010,00محاضره2132مبادئ البحث التربوي
8QRS215إيمان محمد.د410,0012,00محاضره12142التفسير التحليلي
9ENT101 312:0002:00محاضره2152ريادة االعمال

10ENT101 212,0002,00محاضره2982ريادة االعمال

القاعةالمحاضر الوقتاليومنوع النشاطعدد الوحداترقم الشعبةإسم المقرررقم ورمز المقرر



الثانية :المجموعوالثالث :المستوىدراسات إسالمية: التخصص

1ARAB216 شيخة بن متين.أ210,0012,00محاضره12162النحو
2EDU216مها الشمري.أ58,0010,00محاضره2172صحو نفسيو
3ISF213 بثينة عبد الباسط.د310,0012,00محاضره22182التوحيد
4ISJ211أسماء عبدالرحمن. د510,001200محاضره2192فقو السيره
5ISJ212سارة السبيعي.أ208,0010,00محاضره2202فقو الزكاه والصيام
6QRS214 أميرة السبيعي. د312,0002,00محاضره22212القران الكريم
7EDU217 مها الشمري.أ410,0012,00محاضره2222مبادئ البحث التربوي
8QRS215إيمان محمد.د48,0010,00محاضره12232التفسير التحليلي
9ENT101 412,0002,00محاضره2242ريادة االعمال

القاعةالوقتاليومنوع النشاطعدد الوحداترقم الشعبةإسم المقرررقم ورمز المقرر المحاضر



االولى :المجموعةالرابع :المستوىدراسات إسالمية: التخصص

1ISp221أميرة السبيعي.أ308,0010,00محاضره2252الحوار وآداب الخالف
2sun222بينة السبيعي.أ312,0002,00محاضره2262تاريخ السنة
3ISF223بينة السبيعي.أ108,0010,00محاضره12272أصول اإليمان
4isp224فايزة الحربي.أ510,0012,00محاضره2282الحكم الشرعي وأدلة األحكام
5qrs225 أميرة السبيعي.أ28,0010,00محاضره22292التفسير التحليلي
6ISJ227سارة الدويش.أ508,0010,00محاضره2302فقو المناسك والسير           
7ISJ228سارة السبيعي.أ110,0012,00محاضره2312فقو المعامالت المالية
8EDU226 العنود الديقان.أ210,0012,00محاضره2322علم النفس التربوي
9FCH101 112,0002,00محاضره2332األسرة والطفولة

10FCH101 سارة السبيعي.أ310,0012,00محاضره2992األسرة والطفولة

القاعة المحاضرالوقتاليوم نوع النشاطعدد الوحداترقم الشعبةإسم المقرررقم ورمز المقرر



الثانية:المجموعةالرابع :المستوى: التخصص

1ISp221أميرة السبيعي.أ310,0012,00محاضره2342الحوار وآداب الخالف
2sun222بينة السبيعي.أ38,0010,00محاضره2352تاريخ السنة
3ISF223بينة السبيعي.أ112,002,00محاضره12362أصول اإليمان
4isp224فايزة الحربي.أ58,0010,00محاضره2372الحكم الشرعي وأدلة األحكام
5qrs225 أميرة السبيعي.أ210,0012,00محاضره22382التفسير التحليلي
6ISJ227سارة الدويش.أ510,0012,00محاضره2392فقو المناسك والسير
7ISJ228سارة السبيعي.أ212,002,00محاضره2402فقو المعامالت المالية
8EDU226 العنود الديقان.أ28,0010,00محاضره2412علم النفس التربوي
9FCH101 سارة السبيعي.أ312,0002,00محاضره2422األسرة والطفولة

القاعةالمحاضرالوقتاليومنوع النشاطعدد الوحداترقم الشعبةإسم المقرررقم ورمز المقرر



األولى :المجموعةالخامس :المستوىدراسات إسالمية: التخصص

1ISB317إيمان محمد.د108,0010,00محاضره2432دالالت االلفاظ
2ISF313 بينة السبيعي.أ00, 208,0010محاضره22442اصول االيمان
3SUN311منى محمد.د308,0010,00محاضره12452احاديث االحكام
4ISJ314مها علي.د48,0010,00محاضره2462فقة االسره
5qrs315  إيمان محمد.د210,0012,00محاضره32472القران الكريم
6EDU316مها الشمري.أ112,0002,00محاضره2482ادارة وتخطيط تربوي
7SUN312منى محمد.د212,0002,00محاضره2492مصطلح الحديث
8Qrs316  اعتماد محمد.د312,0002,00محاضره32502التفسيرالتحليلي
9EDU317متعاونة في التربية412,002,00محاضره2512انتاج ومصادر التعلم االلكترونيو

القاعة المحاضرالوقتاليومنوع النشاطعدد الوحداترقم الشعبةإسم المقرررقم ورمز المقرر



االولى :المجموعةالسادس :المستوى: التخصص

1EDU 326العنود الديقان.أ110,0012,00محاضره2522استراتيجيات التدريس
2EDU 327دعاء السكيت.أ58,0010,00محاضره2532المناىج التعليمية
3ISF 325فاطمة العبالني.أ108,0010,00محاضره2542األديان والفرق
4ISJ 321إيمان محمد.د38,0010,00محاضره2552فقو المواريث
5ISJ 322بثينة عبد الباسط.د212,0002,00محاضره2562فقو الجنايات والحدود
6ISP 323تيسير األمين.د210,0012,00محاضره2572القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة
7QRS 326عبير الدوسري.أ 312,0002,00محاضره12582التفسير الموضوعي
8SALM327سارة السبيعي.أ510,0012,00محاضره2592بحث عملي
9SUN 324منى محمد.د38,0010,00محاضره2602تخريج الحديث

10LHR101 عبير الدوسري.أ 110,0012,00محاضرة 2612األنظمة وحقوق االنسان

القاعةالمحاضرنوع النشاطعدد الوحداترقم الشعبةإسم المقرر الوقتاليومرقم ورمز المقرر



الثانية:المجموعةالسادس :المستوى: التخصص

1EDU 326العنود الديقان.أ112,0002,00محاضره2622استراتيجيات التدريس
2EDU 327دعاء السكيت.أ510,0012,00محاضره2632المناىج التعليمية
3ISF 325فاطمة العبالني.أ110,0012,00محاضره2642األديان والفرق
4ISJ 321إيمان محمد.د312,0002,00محاضره2652فقو المواريث
5ISJ 322بثينة عبد الباسط.د28,0010,00محاضره2662فقو الجنايات والحدود
6ISP 323تيسير األمين.د212,0002,00محاضره2672القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة
7QRS 326عبير الدوسري.أ 310,0012,00محاضره12682التفسير الموضوعي
8SALM327سارة السبيعي.أ512,0002,00محاضره2692بحث عملي
9SUN 324منى محمد.د508,0010,00محاضره2702تخريج الحديث

10LHR101 عبير الدوسري.أ 18,0010,00محاضره2712األنظمة وحقوق االنسان

القاعة المحاضرالوقت اليومنوع النشاطعدد الوحداترقم الشعبةإسم المقرررقم ورمز المقرر



االولى :المجموعةالسابع :المستوىالدراسات االسالمية : التخصص

1ARAB419 فيحاء السبيعي.أ18,0010,00محاضرة 22722النحو
2DAW415عبير الدوسري.أ 110,0012,00محاضرة 2732أصول الدعوة والحسبة
3EDU 416العنود الديقان.أ410,0012,00محاضرة 2742اتجاىات حديثة في استراتيجيات التدريس
4EDU 417دعاء السكيت.أ210,0012,00محاضرة 2752التقويم التربوي
5ISJ 413تيسير األمين.د48,0010,00محاضرة 2762فقو االيمان والنذور واالطعمة
6QRS 412عبير الدوسري.أ 212,0002,00محاضرة 22772التفسير الموضوعي
7QRS 416أسماء عبدالرحمن.د308,0010,00محاضرة 42782القرآن الكريم
8SUN 411 منى محمد.د112,0002,00محاضرة 22792أحاديث االحكام
9SUN 414منى محمد.د312,0002,00محاضرة 2802دراسة االسانيد

القاعة المحاضرالوقت اليومنوع النشاطعدد الوحداترقم الشعبةإسم المقرررقم ورمز المقرر



الثانية :المجموعةالسابع :المستوىالدراسات االسالمية : التخصص

1

ARAB
419

فيحاء السبيعي.أ110,0012:00محاضرة 22812النحو 

2DAW415عبير الدوسري.أ 112,0002,00محاضرة 2822أصول الدعوة والحسبة
3EDU 416العنود الديقان.أ108,0010,00محاضرة 2832اتجاىات حديثة في استراتيجيات التدريس
4EDU 417دعاء السكيت.أ02,00 12:00  2محاضرة 2842التقويم التربوي
5ISJ 413تيسير األمين.د412,0002,00محاضرة 2852فقو االيمان والنذور واالطعمة
6QRS 412عبير الدوسري.أ208,0010,00محاضرة 22862التفسير الموضوعي
7QRS 416أسماء عبدالرحمن.د312,0002,00محاضرة 42872القرآن الكريم
8SUN 411 منى محمد.د410,0012,00محاضرة 22882أحاديث االحكام
9SUN 414منى محمد.د310,0012,00محاضرة 2892دراسة االسانيد

عضو ىيئة التدريساليومنوع النشاطعدد الوحداترقم الشعبةإسم المقرررقم ورمز المقرر الوقت



االولى :المجموعةالثامن:المستوىالدراسات االسالمية : التخصص

دعاء السكيت .أ2:00 18,00محاضرة 1
2:00 28,00محاضرة 

2ETH421 سارة الدويش.أ512:0002:00محاضرة 2912أخالقيات المهنة
3ISf426 مها علي.د508:0010:00محاضرة 2922المذاىب واإلتجاىات المعاصرة
4ISj424أميرة السبيعي.أ48,0010,00محاضرة 2932فقو النوازل
5ISJ 425فردوس يحيى.د412:0002:00محاضرة 2942السياسة الشرعية واألنظمة
6ISp423  سارة الدويش.أ312:0002,00محاضرة 2952قواعد اإلجتهاد
7SUN 422 فردوس يحيى.د510,0012,00محاضرة 32962آحاديث األحكام

عضو ىيئة التدريسالوقت

التربية الميدانية  Edu4206 290

اليومنوع النشاطعدد الوحداترقم الشعبةإسم المقرررقم ورمز المقرر


