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101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاط101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر
تال )مبادئ نظم وتقنية المعلومات 

(ت101

ن(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

الكترونيرقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
J11

المحاضر

150سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني
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150

الخميس

(ت101مكم )الوعي المعلوماتي 

ن

122

إلكتروني

J11

150

40

(ت101تال )مبادئ نظم وتقنية المعلومات 

ع

122

الكتروني

J11

150

4040150

4040

األربعاء

(ت101مكم )الوعي المعلوماتي 

ن

122

إلكتروني

J11

(171عرب )التحرير العربي 

ن

122

1.103

بيانات أعضاء هيئة التدريس

نعن

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(110نفس )مهارات التفكير والتعلم (110نفس )مهارات التفكير والتعلم 

122122

الثالثاء

(ت103عرب )مهارات القراءة والفهم واإللقاء (ت103عرب )مهارات القراءة والفهم واإللقاء 

عن

122122

االثنين

1.101
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األولىJ11األول

سلم )  (متطلبات أساسية في الثقافة اإلسالمية  )1الثقافة اإلسالمية 

101)

122

إلكتروني

1.1011.101J11

1.101
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101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر
تال )مبادئ نظم وتقنية المعلومات 

(ت101

ن(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

الكترونيرقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
J11

المحاضر

150سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

الخميس

(ت101مكم )الوعي المعلوماتي 

ن

122

إلكتروني

J11

150

(ت101تال )مبادئ نظم وتقنية المعلومات 

ع

122

الكتروني

J11

150

4040

األربعاء

(ت101مكم )الوعي المعلوماتي 

ن

122

إلكتروني

J11

150

ع

122122

1.1031.103

بيانات أعضاء هيئة التدريس

نعن

122122122

االثنين

(171عرب )التحرير العربي 

ن

122

1.103

40

الثانيةJ12األول

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(ت103عرب )مهارات القراءة والفهم واإللقاء (ت103عرب )مهارات القراءة والفهم واإللقاء 
سلم )  (متطلبات أساسية في الثقافة اإلسالمية  )1الثقافة اإلسالمية 

101)

إلكتروني1.1031.103

J11

4040150

الثالثاء

(110نفس )مهارات التفكير والتعلم (110نفس )مهارات التفكير والتعلم 

ن
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101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاط101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر
تال )مبادئ نظم وتقنية المعلومات 

(ت101

ن(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

الكترونيرقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
J11

المحاضر

150سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني
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األربعاء

(ت101مكم )الوعي المعلوماتي (171عرب )التحرير العربي 

نن

122122

إلكتروني1.103

J11

40150

الكتروني

J11

150

بيانات أعضاء هيئة التدريس

نن

122122

(ت103عرب )مهارات القراءة والفهم واإللقاء 

ع

122

1.103

40

150

(ت101تال )مبادئ نظم وتقنية المعلومات 

ع

122

الثالثاء

(110نفس )مهارات التفكير والتعلم (110نفس )مهارات التفكير والتعلم 

عن

122122

1.1031.103

4040

الثالثةJ13األول

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(ت103عرب )مهارات القراءة والفهم واإللقاء 
سلم )  (متطلبات أساسية في الثقافة اإلسالمية  )1الثقافة اإلسالمية 

101)

إلكتروني1.103

J11

40150

االثنين

الخميس

(ت101مكم )الوعي المعلوماتي 

ن

122

إلكتروني

J11
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اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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101 انج 1اللغة اإلنجليزية 101 انج 1اللغة اإلنجليزية 101 انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

101 انج 1اللغة اإلنجليزية 101 انج 1اللغة اإلنجليزية 101 انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

101 انج 1اللغة اإلنجليزية 101 انج 1اللغة اإلنجليزية 101 انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

101 انج 1اللغة اإلنجليزية 101 انج 1اللغة اإلنجليزية 101 انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر
تال )مبادئ نظم وتقنية المعلومات 

(ت101

ن(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

الكترونيرقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
J11

المحاضر

150سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

40

4040

4040150

122

ع

122
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الخميس

(ت101مكم )الوعي المعلوماتي ( 110نفس )مهارات التفكير والتعلم ( 110نفس )مهارات التفكير والتعلم 

نعن

122

(171عرب )التحرير العربي 

ن

122

1.103

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 

الصحافة الرقميةاالداب

122

إلكتروني1.1031.103

J11

150

الكتروني

J11

150

(ت101تال )مبادئ نظم وتقنية المعلومات 

نع

122122122

إلكتروني1.1031.103

J11

بيانات أعضاء هيئة التدريس

ن

122

الرابعةJ14األول

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

سلم )  (متطلبات أساسية في الثقافة اإلسالمية  )1الثقافة اإلسالمية 

101)

إلكتروني

J11

150

االثنين

الثالثاء

األربعاء

(ت101مكم )الوعي المعلوماتي ( ت103عرب )مهارات القراءة والفهم واإللقاء ( ت103عرب )مهارات القراءة والفهم واإللقاء 

ن
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102 انج 2اللغة اإلنجليزية 102 انج 2اللغة اإلنجليزية 102 انج 2اللغة اإلنجليزية المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

102 انج 2اللغة اإلنجليزية 102 انج 2اللغة اإلنجليزية 102 انج 2اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

102 انج 2اللغة اإلنجليزية 102 انج 2اللغة اإلنجليزية 102 انج 2اللغة اإلنجليزية المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

102 انج 2اللغة اإلنجليزية 102 انج 2اللغة اإلنجليزية 102 انج 2اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

ن(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

(ت100قرأ)مهارات تالوة القرآن الكريم  

122

1.401

35
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150

(101عرب )التحرير الكتابي 

ن

122

بيانات أعضاء هيئة التدريس

الخميس

122

1.401

40.000

ع

J21الثاني األولى
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اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

االثنين

األربعاء

إلكترونيالثالثاء

122

1.401

40

1.401

40

( ت160ريض )اإلحصاء 

ع

(ت102سلم )السيرة النبوية قيم وسلوك  

ن

40

( ت160ريض )اإلحصاء 

ن

122

(100صحف )مدخل الى الصحافة 

ن

122

1.401

(110صحف )مدخل في االتصال 

ن

122

1.401

40
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المقرر
جغرافية المخاطر البيئية  جغر 

205
ت201حقوق االنسان  سلم 

الجنساسم عضو هيئة التدريسنن(ع/ن)نوعه 

122122رقم المبنى

1.12010.509رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
G36I31

المحاضر

5050سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

ت123جرف  (1)برامج التصميم المقرر

ن(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

20سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3
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بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

122

2.309

40

230الخبر الصحفي صحف 

40

230الخبر الصحفي صحف 

ن

122

2.309

األولىJ31الثالث

201اإلعالم السعودي وتشريعاته صحف 

ن

122

2.3152.309

40

202مدخل إلى اإلعالم الرقمي صحف 

ن

122

(202سلم )(نظام االسرة في اإلسالم )2الثقافة اإلسالمية 

ن

122

إلكتروني

150

40

122

0.511

I33

اختياري كلية

50

اختياري كلية

211نظريات االتصال صحف 

ن

122

2.309

ت201حقوق االنسان  سلم 

ن ع

ت123جرف  (1)برامج التصميم ت123جرف  (1)برامج التصميم 

ع

122

1.507

ع

122

1.507

2020

40
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المقرر
جغرافية المخاطر البيئية  جغر 

205
ت201حقوق االنسان  سلم 

الجنساسم عضو هيئة التدريسنن(ع/ن)نوعه 

122122رقم المبنى

1.12010.509رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
G36I31

المحاضر

5050سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

ت123جرف  (1)برامج التصميم المقرر

ن(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

20سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني
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(202سلم )(نظام االسرة في اإلسالم )2الثقافة اإلسالمية 

ن

122

إلكتروني

J31دمج مع 

150
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الثالث

211نظريات االتصال صحف 

ن

J32الثانية

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

201اإلعالم السعودي وتشريعاته صحف 

ن

122

2.315

ت201حقوق االنسان  سلم 

ن

122122

األربعاء

الخميس

122

2.309

40

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

0.511

I33

40

الثالثاء

50

1.507

2020

ت123جرف  (1)برامج التصميم ت123جرف  (1)برامج التصميم 

ع

40

202مدخل إلى اإلعالم الرقمي صحف 

ن

2.309

2.309

4040

ع

122122

1.507

230الخبر الصحفي صحف 230الخبر الصحفي صحف 

عن

2.309

122
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

ت123جرف  (1)برامج التصميم المقرر

ن(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

20سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني
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50

الخميس

J31دمج مع 

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

(202سلم )(نظام االسرة في اإلسالم )2الثقافة اإلسالمية 

ن

122

إلكتروني

J31دمج مع 

150

211نظريات االتصال صحف 

40

I34

50

40

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

الثالثاء

202مدخل إلى اإلعالم الرقمي صحف 201اإلعالم السعودي وتشريعاته صحف 

نن

122122

2.3152.309

J31دمج مع J31دمج مع 

ن

122

2.309

J31دمج مع J31دمج مع 

ت201حقوق االنسان  سلم 

ن

122

0.513
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األربعاء

ت201حقوق االنسان  سلم 230الخبر الصحفي صحف 230الخبر الصحفي صحف 

نعن

122122122

2.3092.3090.511

I33

اختياري كلية

40

الثالث

ت123جرف  (1)برامج التصميم ت123جرف  (1)برامج التصميم 

عع

122122

1.5071.507

20

4040

20

J33الثالثة
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اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر
جغرافية المخاطر البيئية  جغر 

205
ت201حقوق االنسان  سلم 

الجنساسم عضو هيئة التدريسنن(ع/ن)نوعه 

122122رقم المبنى

1.12010.509رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
G36I31

المحاضر

5050سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

ت123جرف  (1)برامج التصميم المقرر

ن(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

20سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني
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بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

(202سلم )(نظام االسرة في اإلسالم )2الثقافة اإلسالمية 

ن

122

إلكتروني

J31دمج مع 

150

122

2.309

J32دمج مع 

40

211نظريات االتصال صحف 

ن

األربعاء

ت123جرف  (1)برامج التصميم 

ع

122

1.507

20

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

الثالثاء

201اإلعالم السعودي وتشريعاته صحف 202مدخل إلى اإلعالم الرقمي صحف 

نن

122

2.3092.315

J32دمج مع J32دمج مع 

الخميس

4040
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230الخبر الصحفي صحف 230الخبر الصحفي صحف 

عن

122122

2.3092.309

J32دمج مع J32دمج مع 

1.507

4040

J34الرابعة الثالث

20

ت123جرف  (1)برامج التصميم 

ع

122


