
اليوم

المستوى

(1)اللغة اإلنجليزية الثقافة اإلسالميةعلوم القرآن(1)التفسير اإلخالق في الكتاب والسنة(1)أحكام العبادات (1) اللغة العربية 

سلطان صالح/ أمحمد شوقي/ دأحمد يعقوب/ دعلي البهجي/ دعبدالرحمن المظلوم/ دعبده يوسف/ د.أرصين الرصين / د

(ق 5) (ق 16)أأأ8-10  (ق 15)أأأ8-10  (ق 6)أأأ10-12  (ق 15)أأأ8-10  (ق 5)أأأ10-12  (ق 12)أأأ8-10  أأأ10-12 

(2)النحو والصرف (2)اللغة العربية (1)أصول الفقه (1)العقيدة اإلسالمية (1)التفسير (1)أحكام المعامالت 

علي المحفلي/ دعلي المحفلي/ دأمة الرحمن اليوسفي/ أعبداللطيف الهجرة/ دعلي البهجي/ دمحمد شوقي/ د

(ق 18) (ق 18)أأأ8-10  (ق 18)أأأ10-12  (ق 18)أأأ8-10  (ق 18)أأأ10-12  (ق 18)أأأ8-10  أأأ10-12 

الفرق اإلسالمية(1)النظم اإلسالمية أحكام الحدود والجنايات تاريخ التشريعمناهج البحث(2)التفسير 

أحمد يعقوب/ دحميد فرحان/ دمحمد شوقي/ دأحمد يعقوب/ دأحمد سفيان/ دعلي المحفلي/ د

(1)اللغة اإلنجليزية الثقافة اإلسالميةمهارات تجويد القرانعلم اإلجتماع اإلعالميمدخل صحافةنشأة اإلتصال ومبادئه(1) اللغة العربية 

سلطان صالح/ أمحمد شوقي/ دأحمد يعقوب/ دمحمد سنحان/ أمحمد سنحان/ أجمال سيالن/ أرصين الرصين / د

(ق 5) (ق 6)أأأ8-10  (ق 5)أأأ10-12  (ق 5)أأأ8-10  (ق 15)أأأ10-12  (ق 5)أأأ8-10  (ق 12)أأأ8-10  أأأ10-12 

إعالم عربي ودوليمدخل عالقات عامةالثوثيق اإلعالمي(2)مهارات الحاسوب Eمهارات إعالمية اللغة اإلعالمية تشريعات اإلعالم وأخالقياته

سيف الشميري/ دخالد هادي/ دعارف القدسي/ دنبيل شرف/ درضوان الشارف/ أرصين الرصين/ دجمال سيالن /أ

(ق 16) (ق 16)أأأ8-10  (ق 16)أأأ10-12  (ق 12)أأأ12-2  (ق 16)أأأ8-10  (ق 16)أأأ10-12  (ق 16)أأأ8-10  أأأ10-12 

مبادئ اإلحصاءنظريات االتصالاقتصاديات اإلعالممبادئ التسويقوسائط متعددةالبروتوكول والمراسم

وليد عبدالجليل/ أنصر الروحاني/ دعارف القدسي/ دفايزة الجلعي/ دعبداهلل باوزير/ أعبداهلل باوزير/ أ

(ق 18) (ق 18)أأأ8-10  (ق 15)أأأ10-12  (ق 18)أأأ10-12  (ق 18)أأأ8-10  (ق 11)أأأ10-12  أأأ8-10 

نظم سياسية وقانون(1)أصول الفقه مدخل الفقة اإلسالميعلم اإلجرام والعقاب(1)أحكام العبادات (1) اللغة العربية 

عادل الشرعبي/ دأمة الرحمن اليوسفي/ أأحمد يعقوب/ دمحمد شوقي/ دعبده يوسف/ د.أرصين الرصين / د

(ق 5) (ق 16)أأأ8-10  أأأ8-10 

القانون اإلداري(1)أحكام المعامالت الثقافة اإلسالميةقانون العملاقتصاد نقود وبنوكأحكام االسرة 

فؤاد المخالفي/ دمحمد شوقي/ دمحمد شوقي/ دمحمد شوقي/ دأحمد يعقوب/ دأحمد يعقوب/ د

الخميساألربعاء

ثالث عالقات عامة

أول إسالمية

أول إعالم

ثاني إعالم

األثنين

كلية العلوم اإلنسانية- م 2016/2015جدول الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

أول شريعة وقانون

ثاني شريعة وقانون

الثالثاء

ثاني إسالمية

األحدالسبت

ثالث إسالمية




