
1: انًدًٕػح

ENG10128.0010.00يساضزج602انهغح االَدهيشيحG 09فخزي/ د

ISF112210.0012.00يساضزج532انًذخم اني ػهى انؼقيذجG 12

QRS113212.002.00يساضزج552انردٕيذ ٔآداب انرالٔجG 12يسًذ ازًذ/ د

ARAB10122.004.00يساضزج582انًٓاراخ انهغٕيحG 12 يسًذ انؼزيُي/ د

SOCI10138.0010.00يساضزج562قضايا يدرًؼيحG 11 طؼذ ال زًٕد/ د

ISJ111ّ310.0012.00يساضزج572انًذخم اني انفقّ ٔاصٕنG 09زًذ اندًؼاٌ/ د

EDU 11848.0010.00يساضزج592َظاو ٔطياطح انرؼهى في انًًهكحG 05 طؼذ ال زًٕد/ د

EDU117410.0012.00يساضزج542اصٕل انرزتيح االطالييحG 05كهيح انرزتيح

EDU116412.002.00يساضزج612ذقُياخ انرؼهيى ٔيٓاراخ اإلذصالG 11كهيح انرزتيح

انثاَي:انًظرٕٖ

SUN12618.0010.00يساضزج622ازاديث االدابG 11 صانر ػثذ هللا انصياذ/ د

ISJ125110.0012.00يساضزج632فقّ انصالج ٔآداتٓاG 11 صانر ػثذ هللا انصياذ/ د

ISJ124112.002.00يساضزج642فقّ انطٓارج ٔآداتٓاG 11 صانر ػثذ هللا انصياذ/ د

QRS122ٌ38.0010.00يساضزج652ػهٕو انقزاG 04زًذ اندًؼاٌ/ د

QRS121 310.0012.00يساضزج1662انقزآٌ انكزيىG 05

EDU126ًُٕ31.003.00يساضزج672ػهى َفض انG 11 طؼذ ال رشٕد/ د

ENT 10158.0010.00يساضزج682ريادج االػًالG 11طارق تٍ ػهي/ د

QRS127510.0012.00يساضزج692اصٕل انرفظيزG 05يسًذ ازًذ/ د

ISF123 512.002.00يساضزج1702انرٕزيذG 11 ػهي ػثذ انؼشيش انشثم/ د

قسم الدراسات االسالمية
 ْـ1436 / 1435خذٔل انفصم انذراطي انثاَي 

االٔل: انًظرٕٖ

انٕقدانيٕوَٕع انُشاطػذد انٕزذاخرقى انشؼثحإطى انًقزررقى ٔريش انًقزر

انًساضزانقاػحانٕقد

انًساضزانقاػح

قسم الدراسات االسالمية
 ْـ1436 / 1435خذٔل انفصم انذراطي انثاَي 

انيٕوَٕع انُشاطػذد انٕزذاخرقى انشؼثحإطى انًقزررقى ٔريش انًقزر



انثانث:انًظرٕٖ

QRS215 18.0010.00يساضزج1712انرفظيز انرسهيهيG 05يسًذ ازًذ/ د

ARAB216 ٕ110.0012.00يساضزج1722انُسG 05 طًاذ انظثيؼي/ د

EDU217112.002.00يساضزج732يثادئ انثسث انرزتٕيG 10كهيح انرزتيح

ISJ21128.0010.00يساضزج742فقّ انظيزجG 04

ISJ212210.0012.00يساضزج752فقّ انشكاج ٔانصياوG 10 ػثذ هللا انسثدز/ د

EDU216212.002.00يساضزج762صسح َفظيحG 10كهيح انرزتيح

QRS214 58.0010.00يساضزج2772انقزآٌ انكزيىG 05يسًذ ازًذ/ د

ISF213 510.0012.00يساضزج2782انرٕزيذG 11 ػهي ػثذ انؼشيش انشثم/ د

انزاتغ:انًظرٕٖ

ISJ 22718.0010.00يساضزج792فقّ انًُاطك ٔانظيزG 10 اياص انٓشاع/ د

ISJ 228110.0012.00يساضزج802فقّ انًؼايالخ انًانيحG 10 اياص انٓشاع/ د

ISP 22128.0010.00يساضزج812انسٕار ٔأداب انخالفG 05زًذ اندًؼاٌ/ د

QRS 225 210.0012.00يساضزج2822انرفظيز انرسهيهيG 09 ػثذهللا انًُصٕر/ د

SUN 222212.002.00يساضزج832ذاريخ انظُحG 11 ػثذِ انظيذ/ د

ISP 22431.003.00يساضزج842انسكى انشزػي ٔأدنح األزكاوG 09 ػثذهللا طهيًاٌ انظيذ/ د

EDU 22633.005.00يساضزج852ػهى َفض انرزتٕيG 11 طؼذ ال رشٕد/ د

FCH 101512.002.00يساضزج862االطزج ٔانطفٕنحG 05

ISF 223 ٌ52.004.00يساضزج1872أصٕل اإليًاG 11 ػهي ػثذ انؼشيش انشثم/ د

 ْـ1436 / 1435خذٔل انفصم انذراطي انثاَي 

قسم الدراسات االسالمية

انًساضزانقاػحانٕقدانيٕوَٕع انُشاطػذد انٕزذاخرقى انشؼثحإطى انًقزررقى ٔريش انًقزر

قسم الدراسات االسالمية
 ْـ1436 / 1435خذٔل انفصم انذراطي انثاَي 

انًساضزانقاػحانٕقدانيٕوَٕع انُشاطػذد انٕزذاخرقى انشؼثحإطى انًقزررقى ٔريش انًقزر



انخايض:انًظرٕٖ

SUN 31228.0010.00يساضزج882يصطهر انسذيثG 11 صانر ػثذ هللا انصياذ/ د

SUN 311 210.0012.00يساضزج1892أزاديث األزكاوG 11 صانر ػثذ هللا انصياذ/ د

QRS 316 212.002.00يساضزج3902انرفظيز انرسهيهيG 09 ػثذهللا انًُصٕر/ د

ISJ 31422.004.00يساضزج912فقّ األطزجG 05

QRS 315 38.0010.00يساضزج3922انقزآٌ انكزيىG 05 صانر ػثذ هللا انصياذ/ د

LHR101ٌ310.0012.00يساضزج932االَظًح ٔزقٕق االَظاG 10 ػثذ هللا زظٍ/ د

EDU 316312.002.00يساضزج942إدارج ٔذخطيظ ذزتٕيG 05 طؼذ ال زًٕد/ د

ISP 31733.005.00يساضزج952دالالخ األنفاظG 09 ػثذهللا طهيًاٌ انظيذ/ د

ISF 313ٌ410.0012.00يساضزج292أصٕل اإليًاG 11 ػثذِ انظيذ/ د

EDU 317412.002.00يساضزج972إَراج ٔيصادر انرؼهى اإلنكرزَٔيحG 05كهيح انرزتيح

انظادص:انًظرٕٖ

QRS 326 18.0010.00يساضزج1982انرفظيز انًٕضٕػيG 09زًذ اندًؼاٌ/ د

ISF 325110.0012.00يساضزج992االدياٌ ٔانفزقG 09زًذ اندًؼاٌ/ د

ISJ 321112.002.00يساضزج1002فقّ انًٕاريثG 09 اياص انٓشاع/ د

SUN 32412.004.00يساضزج1012ذخزيح انسذيثG 11 ػثذِ انظيذ/ د

ISP 323210.0012.00يساضزج1022انقٕاػذ انفقٓيح ٔيقاصذ انشزيؼحG 05زًذ اندًؼاٌ/ د

SALM212.002.00يساضزج1032تسث ػهًيG 05 صانر ػثذ هللا انصياذ/ د

ISJ 32238.0010.00يساضزج1042فقّ اندُاياخ ٔانسذٔدG 10 ػثذ هللا انسثدز/ د

EDU 326310.0012.00يساضزج1052اطرزاذيدياخ انرذريضG 04 طؼذ ال زًٕد/ د

EDU 327312.002.00يساضزج1062انًُاْح انرؼهيًيحG 10كهيح انرزتيح

قسم الدراسات االسالمية

انقاػحانٕقدانيٕوَٕع انُشاطػذد انٕزذاخرقى انشؼثحإطى انًقزررقى ٔريش انًقزر

 ْـ1436 / 1435خذٔل انفصم انذراطي انثاَي 

انًساضز

قسم الدراسات االسالمية
 ْـ1436 / 1435خذٔل انفصم انذراطي انثاَي 

انًساضزانقاػحانٕقدانيٕوَٕع انُشاطػذد انٕزذاخرقى انشؼثحإطى انًقزررقى ٔريش انًقزر



DAW 41518.0010.00يساضزج1072اصٕل انذػٕج ٔانسظثحG 04 ػثذِ انظيذ/ د

SUN 411 110.0012.00يساضزج21082ازاديث االزكاوG 04 ػثذِ انظيذ/ د

ARAB 419ٕ112.002.00يساضزج21092انُسG 05 طًاذ انظثيؼي/ د

SUN 41428.0010.00يساضزج1102دراطح االطاَيذG 10 ػثذِ انظيذ/ د

QRS 412210.0012.00يساضزج21112انرفظيز انًٕضٕػيG 04يسًذ ازًذ/ د

ISJ 413212.002.00يساضزج1122فقّ االيًاٌ ٔانُذٔر ٔاالطؼًحG 04زًذ اندًؼاٌ/ د

EDU41638.0010.00يساضزج1132اذداْاخ زذيثح في اطرزاذيدياخ انرذريضG 09كهيح انرزتيح

QRS 416 312.002.00يساضزج41142انقزاٌ انكزيىG 04يسًذ ازًذ/ د

EDU417312.002.00يساضزج1152انرقٕيى انرزتٕيG 13كهيح انرزتيح

طؼذ ال زًٕد/ د 18.002.00

يسًذ انٕطزي/ د 28.002.00

ISj424410.0012.00يساضزج 1172فقّ انُٕاسلG 10 ػثذانززًٍ انذارقي/ د

ISp423  412.002.00يساضزج 1182قٕاػذ اإلخرٓادG 10 ػثذانززًٍ انذارقي/ د

SUN 422 42.004.00يساضزج 31192آزاديث األزكاوG 10 ػثذِ انظيذ/ د

ISJ 425510.0012.00يساضزج 1212انظياطح انشزػيح ٔاألَظًحG 04

ETH421 512.002.00يساضزج 1222أخالقياخ انًُٓحG 04يسًذ ازًذ/ د

ISf426 58.0010.00يساضزج 1202انًذاْة ٔاإلذداْاخ انًؼاصزجG 04 ػهي ػثذ انؼشيش انشثم/ د

 ْـ1436 / 1435خذٔل انفصم انذراطي انثاَي 

قسم الدراسات االسالمية
 ْـ1436 / 1435خذٔل انفصم انذراطي انثاَي 

انظاتغ: انًظرٕٖ

انًساضزانقاػحانٕقدانيٕوَٕع انُشاطػذد انٕزذاخرقى انشؼثحإطى انًقزررقى ٔريش انًقزر

قسم الدراسات االسالمية

انثايٍ: انًظرٕٖ

انًساضزانقاػحانٕقدانيٕوَٕع انُشاطػذد انٕزذاخرقى انشؼثحإطى انًقزررقى ٔريش انًقزر

Edu420 يساضزج 1166انرزتيح انًيذاَيح


