
المسارالقسمالكلية

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بداية

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نهاية

 انج  1 اإلنجليزية اللغةالمقرر
101

 انج  1 اإلنجليزية اللغة
101

 انج  1 اإلنجليزية اللغة
101

الجنسالتدريس هيئة عضو اسم(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شعبة سعة

 انج  1 اإلنجليزية اللغةالمقرر
101

 انج  1 اإلنجليزية اللغة
101

 انج  1 اإلنجليزية اللغة
101

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

الشعبة سعةالقاعة رقم
االستديو رقم
 ( عملي-  نظري ) 1 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 2 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 3 مقررالمقرر شعبة سعة

 انج  1 اإلنجليزية اللغةالمقرر
101

 انج  1 اإلنجليزية اللغة
101

 انج  1 اإلنجليزية اللغة
( عملي-  نظري ) 4 مقرر101

( عملي-  نظري ) 5 مقرر(ع/ن) نوعه

( عملي-  نظري ) 6 مقررالمبنى رقم

( عملي-  نظري ) 7 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
( عملي-  نظري ) 8 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 9 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 10 مقررالمقرر شعبة سعة

 انج  1 اإلنجليزية اللغةالمقرر
101

 انج  1 اإلنجليزية اللغة
101

 انج  1 اإلنجليزية اللغة
101

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شغبة سعة

 المعلومات وتقنية نظم مبادئالمقرر
(ت101 تال)

ن(ع/ن) نوعه

122المبنى رقم

الكترونيالقاعة رقم

االستديو رقم
T11(ُوجد إن)

المحاضر

150المقرر شعبة سعة

االلكتروني البريد

FM-08-04-01Rev3

(ت101 تال) المعلومات وتقنية نظم مبادئ

ع

122

الكتروني

T11

150

عن

122122

0.5050.505

4040

األربعاء

(ت101 مكم) المعلوماتي الوعي

ن

122

إلكتروني

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

 األولى الشعبةH11األول

(ت103 عرب) واإللقاء والفهم القراءة مهارات(ت103 عرب) واإللقاء والفهم القراءة مهارات

اليوم

حة
را
ست
ا

 
الة
ص

األحد

 الثقافة في أساسية متطلبات )1 اإلسالمية الثقافة(110 نفس) والتعلم التفكير مهارات(110 نفس) والتعلم التفكير مهارات
(101 سلم  )( اإلسالمية

T11

4040150

االثنين

الثالثاء

T11

150

الخميس

(ت101 مكم) المعلوماتي الوعي

ن

122

التدريس هيئة أعضاء بيانات

نعن

122122122

إلكتروني0.5050.505

إلكتروني

T11

150

Laalsa الصالح عبدالرحمن بنت لمياء.دالدراسي الجدول معد leh@pnu.edu.sa

mailto:Laalsaleh@pnu.edu.sa
رئيسة قسم التاريخ
أ.د.هند محمد التركي
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 انج  1 اإلنجليزية اللغةالمقرر
101

 انج  1 اإلنجليزية اللغة
101

 انج  1 اإلنجليزية اللغة
101

الجنسالتدريس هيئة عضو اسم(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شعبة سعة

 انج  1 اإلنجليزية اللغةالمقرر
101

 انج  1 اإلنجليزية اللغة
101

 انج  1 اإلنجليزية اللغة
101

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

الشعبة سعةالقاعة رقم
االستديو رقم
 ( عملي-  نظري ) 1 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 2 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 3 مقررالمقرر شعبة سعة

 انج  1 اإلنجليزية اللغةالمقرر
101

 انج  1 اإلنجليزية اللغة
101

 انج  1 اإلنجليزية اللغة
( عملي-  نظري ) 4 مقررنشاط101

( عملي-  نظري ) 5 مقرر(ع/ن) نوعه

( عملي-  نظري ) 6 مقررالمبنى رقم

( عملي-  نظري ) 7 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
( عملي-  نظري ) 8 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 9 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 10 مقررالمقرر شعبة سعة

 انج  1 اإلنجليزية اللغةالمقرر
101

 انج  1 اإلنجليزية اللغة
101

 انج  1 اإلنجليزية اللغة
101

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شغبة سعة

 المعلومات وتقنية نظم مبادئالمقرر
(ت101 تال)

ن(ع/ن) نوعه

122المبنى رقم

الكترونيالقاعة رقم

االستديو رقم
M11(ُوجد إن)

المحاضر

150المقرر شعبة سعة

االلكتروني البريد

FM-08-04-01Rev3

(ت101 تال) المعلومات وتقنية نظم مبادئ

ع

122

الكتروني

M11

150

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

 الثانية الشعبةH12األول

اليوم

حة
را
ست
ا

 
الة
ص

األحد

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

180

االثنين

الثالثاء

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

عن

122122

0.5050.505

40

التدريس هيئة أعضاء بيانات

ن

122

إلكتروني

M11

40

األربعاء

(ت101 مكم) المعلوماتي الوعي(ت103 عرب) واإللقاء والفهم القراءة مهارات(ت103 عرب) واإللقاء والفهم القراءة مهارات

نعن

122122122

إلكتروني0.5050.505

M11

4040150

الخميس

(ت101 مكم) المعلوماتي الوعي

ن

122

إلكتروني

M11

150

Laalsa الصالح عبدالرحمن بنت لمياء.دالدراسي الجدول معد leh@pnu.edu.sa

mailto:Laalsaleh@pnu.edu.sa
رئيسة قسم التاريخ
أ.د.هند محمد التركي
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الجنسالتدريس هيئة عضو اسم102 انج اإلنجليزية اللغة102 انج اإلنجليزية اللغة102 انج اإلنجليزية اللغةالمقرر

fالعمر حصة.د(ع/ن) نوعه

fالقحطاني سميرة.دالمبنى رقم

القاعة رقم
االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شعبة سعة

102 انج اإلنجليزية اللغة102 انج اإلنجليزية اللغة102 انج اإلنجليزية اللغةالمقرر

(ع/ن) نوعه

الشعبة سعةالمبنى رقم

 ( عملي-  نظري ) 1 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
( عملي-  نظري ) 2 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 3 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 4 مقررالمقرر شعبة سعة

( عملي-  نظري ) 5 مقرر102 انج اإلنجليزية اللغة102 انج اإلنجليزية اللغة102 انج اإلنجليزية اللغةنشاطالمقرر

( عملي-  نظري ) 6 مقرر(ع/ن) نوعه

( عملي-  نظري ) 7 مقررالمبنى رقم

( عملي-  نظري ) 8 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
( عملي-  نظري ) 9 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 10 مقررالمحاضر

المقرر شعبة سعة

102 انج اإلنجليزية اللغة102 انج اإلنجليزية اللغة102 انج اإلنجليزية اللغةالمقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم
االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شغبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم
االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البريد

 التركي محمد هند.د.أالقسم رئيسة
FM-08-04-01Rev.3

Laalsa leh@pnu.edu.sa  الصالح عبدالرحمن بنت لمياء.دالدراسي الجدول معد

التدريس هيئة أعضاء بيانات

إلكتروني

122122

2.3112.311

الثالثاء

(ت110 ترخ) التاريخ علم في مقدمة(ت 100 ريض) الرياضيات مبادئ

ع

(101 عرب) الكتابي التحرير

ن

122

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

حة
را
ست
ا

 
الة
ص

(ت100قرأ)  الكريم القرآن تالوة مهارات

ن

122

0.503

35

150

A21 مع دمجA21 مع دمج

4545

ن

122122

2.3110.503

A21 مع دمج

الخميس

(ت120 ترخ) القديم األدنى الشرق تاريخ

ن

122

0.503

األربعاء

العمر حصة.د

4545

القحطاني سميرة.د

45

اليوم

األحد

االثنين

(ت102 سلم) وسلوك قيم النبوية السيرة(ت 100 ريض) الرياضيات مبادئ

نن

...........التاريخاآلداب

األولىH21 الثاني

mailto:Laalsaleh@pnu.edu.sa


المسارالقسمالكلية

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بداية

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نهاية

المقرر

الجنسالتدريس هيئة عضو اسم(ع/ن) نوعه

fالعجالن فريدة.دالمبنى رقم

fالجبيلي علياء.د1.311القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

 ترخ) الوطني التاريخ
(ت201

 جغر) البيئية الثقافة
fالزرير منى.د(ت201

fالهذال حصة.دالزرير منى.دالمحاضر

fباخشوين فاطمة.د5050المقرر شعبة سعة

fالسهلي هيلة.دالمقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

الشعبة سعةالقاعة رقم
االستديو رقم
 ( عملي-  نظري ) 1 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 2 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 3 مقررالمقرر شعبة سعة

( عملي-  نظري ) 4 مقررنشاطالمقرر

( عملي-  نظري ) 5 مقرر(ع/ن) نوعه

( عملي-  نظري ) 6 مقررالمبنى رقم

( عملي-  نظري ) 7 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
( عملي-  نظري ) 8 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 9 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 10 مقررالمقرر شعبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شغبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البريد

 التركي محمد هند.د.أالقسم رئيسة
FM-08-04-01Rev.3

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

 األولى الشعبةH31الثالث

اليوم

حة
ترا
اس

 
الة
ص

األحد

(ت230 ترخ) النبوية السيرة تاريخ(ت221 ترخ) واألنبياء الرسل تاريخ

5050

الخميس

122

1.10141.1014

السهلي هيلة.دباخشوين فاطمة.د

الثالثاء

50

122

إلكتروني

1.10141.1014

ن

االثنين

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

األربعاء

(ت250 ترخ) وبناته والسالم الصالة عليه النبي نساء(ت222 ترخ) القديم العربية الجزيرة تاريخ

نن

122

ن

150

 ترخ) والرومان اليونان تاربخ- التخصص اختياري
(ت223

Laalsaleh@pnu.edu.sa

122

كلية اختياري متطلب

ن

التدريس هيئة أعضاء بيانات

نن

122122

50

الجبيلي علياء.دالعجالن فريدة.د

122

1.1014

الهذال حصة.د

50

 الصالح عبدالرحمن بنت لمياء.دالدراسي الجدول معد
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المقرر

الجنسالتدريس هيئة عضو اسم(ع/ن) نوعه

fالقحطاني سميرة.دالمبنى رقم

fسنة آل خيرية.دالقاعة رقم

االستديو رقم
fالصالح لمياء.د(ُوجد إن)

fالعجالن فريدة.دالمحاضر

fالجبيلي علياء.دالمقرر شعبة سعة

fالوهيبي أسماء.أالمقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

الشعبة سعةالقاعة رقم
االستديو رقم
 ( عملي-  نظري ) 1 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 2 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 3 مقررالمقرر شعبة سعة

( عملي-  نظري ) 4 مقررنشاطالمقرر

( عملي-  نظري ) 5 مقرر(ع/ن) نوعه

( عملي-  نظري ) 6 مقررالمبنى رقم

( عملي-  نظري ) 7 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
( عملي-  نظري ) 8 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 9 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 10 مقررالمقرر شعبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شغبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البريد

 التركي محمد هند.د.أالقسم رئيسة
FM-08-04-01Rev.3

إلكتروني

الجبيلي علياء.د

0.503

العجالن فريدة.د

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

األولى الشعبةH41الرابع

122

(ت233 ترخ) المسلمون المؤرخون

نن

122122

0.503

150

0.503

التدريس هيئة أعضاء بيانات

ن

ن

122

122

0.503

0.503

(202عرب) اللغوية التدريبات

ننن

الصالح لمياء.د

(ت251 ترخ) القديم التاريخ في المرأة

(ت231 ترخ) الراشدون الخلفاء

ن

122

40

(ت234 ترخ) هـ232 - 41/ 1 اإلسالمي التاريخ

األربعاء

(ت232ترخ) الحديث العصر في النبوية السيرة دراسات(ت211 ترخ) التاريخي البحث منهج

0.5030.503

4040

حة
ترا
اس

 
الة
ص

األحد

االثنين

122122

الثالثاء

40

40

سنة آل خيرية.د

القحطاني سميرة.د

الوهيبي أسماء.أ

4040

الخميس

(ت212 ترخ) المرئي التاريخ

اليوم

Laalsaleh@pnu.edu.sa الصالح عبدالرحمن بنت لمياء.دالدراسي الجدول معد

العجالن فريدة.د
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المقرر

الجنسالتدريس هيئة عضو اسم(ع/ن) نوعه

fالصالح لمياء.دالمبنى رقم

fاالحمد أسماء.دالقاعة رقم

االستديو رقم
fالعتيبي سارة.د(ُوجد إن)

fالقحطاني منى.دالمحاضر

f سنة آل خيرية.دالمقرر شعبة سعة

fالزرير منى.دالمقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

الشعبة سعةالقاعة رقم
االستديو رقم
 ( عملي-  نظري ) 1 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 2 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 3 مقررالمقرر شعبة سعة

( عملي-  نظري ) 4 مقررنشاطالمقرر

( عملي-  نظري ) 5 مقرر(ع/ن) نوعه

( عملي-  نظري ) 6 مقررالمبنى رقم

( عملي-  نظري ) 7 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
( عملي-  نظري ) 8 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 9 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 10 مقررالمقرر شعبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شغبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

 

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البريد
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الثالثاء

(ت335 ترخ) واألندلس المغرب تاريخ

ن

122

1.1012

اليوم

حة
ترا
اس

 
الة
ص

األحد

(ت325 ترخ) والمحفوظات الوثائق(ت338 ترخ) اإلسالمية الحضارة

122

1.10121.1012

العتيبي سارة.د

االحمد أسماء.دالصالح لمياء.د

االثنين

 سلم)  (المعاصرة المرأة اقضايا)3اإلسالمية الثقافة
303)

ن

122

1.1012

سنة آل خيرية.د

50

األربعاء

(ت336 ترخ) هـ656-232/ 2 اإلسالمي التاريخ

 الصالح عبدالرحمن بنت لمياء.دالدراسي الجدول معد

الخميس

 الوسيط العصر في والغرب اإلسالمي العالم بين العالقات
(ت337 ترخ)

ن

122

1.1012

الزرير منى.د

50

Laalsaleh@pnu.edu.sa

 مقرر)  المستوى هذا ضمن الخطة في
(حر

األولى الشعبةH51الخامس

5050

التدريس هيئة أعضاء بيانات

نن

122

5050

1.1012

(ت352 ترخ) اإلسالمي التاريخ في المرأة

نن

اآلداب

122

1.1012

...........التاريخ

القحطاني منى.د

122

50
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المقرر

الجنسالتدريس هيئة عضو اسم(ع/ن) نوعه

fالقحطاني منى.دالمبنى رقم

fسنة آل خيرية.دالقاعة رقم

االستديو رقم
fالسهلي هيلة.د(ُوجد إن)

fالعتيبي سارة.دالمحاضر

fاالحمد أسماء.دالمقرر شعبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

الشعبة سعةالقاعة رقم
االستديو رقم
 ( عملي-  نظري ) 1 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 2 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 3 مقررالمقرر شعبة سعة

( عملي-  نظري ) 4 مقررنشاطالمقرر

( عملي-  نظري ) 5 مقرر(ع/ن) نوعه

( عملي-  نظري ) 6 مقررالمبنى رقم

( عملي-  نظري ) 7 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
( عملي-  نظري ) 8 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 9 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 10 مقررالمقرر شعبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شغبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

 

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البريد
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ن

القحطاني منى.د

50

(ت335 ترخ) واألندلس المغرب تاريخ

ن

122

1.1012
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الثانية الشعبة

األحد

االثنين

حة
ترا
اس

 
الة
ص

العتيبي سارة.د

122

سنة آل خيرية.د

(ت352 ترخ) اإلسالمي التاريخ في المرأة

 الوسيط العصر في والغرب اإلسالمي العالم بين العالقات
(ت337 ترخ)

122

1.1012

122

122

1.1012

1.1012

(ت338 ترخ) اإلسالمية الحضارة(ت325 ترخ) والمحفوظات الوثائق

الخميس

اليوم

 سلم)  (المعاصرة المرأة قضايا )3اإلسالمية الثقافة
303)
ن

الثالثاء

(ت336 ترخ) هـ656-232/ 2 اإلسالمي التاريخ

1.1012

50

نن

50

50

األربعاء

122

1.1012

50

ن

122

االحمد أسماء.د

 مقرر)  المستوى هذا ضمن الخطة في
(حر

اآلداب

العتيبي سارة.د

السهلي هيلة.د

ن

...........التاريخ

H52الخامس

1.1012

50

التدريس هيئة أعضاء بيانات
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50
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mailto:Laalsaleh@pnu.edu.sa


المسارالقسمالكلية

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بداية

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نهاية

المقرر

الجنسالتدريس هيئة عضو اسم(ع/ن) نوعه

fالقحطاني منيرة.دالمبنى رقم

fالقحطاني منى.دالقاعة رقم

االستديو رقم
fالعمر حصة.د(ُوجد إن)

fالسهلي هيلة.دالمحاضر

fباخشوين فاطمة.دالمقرر شعبة سعة

fالعتيبي شريفة.دالمقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

الشعبة سعةالقاعة رقم
االستديو رقم
 ( عملي-  نظري ) 1 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 2 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 3 مقررالمقرر شعبة سعة

( عملي-  نظري ) 4 مقررنشاطالمقرر

( عملي-  نظري ) 5 مقرر(ع/ن) نوعه

( عملي-  نظري ) 6 مقررالمبنى رقم

( عملي-  نظري ) 7 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
( عملي-  نظري ) 8 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 9 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 10 مقررالمقرر شعبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شغبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البريد

 التركي محمد هند.د.أالقسم رئيسة

FM-08-04-01Rev.3

 الوسيط العصر في والغرب اإلسالمي العالم بين العالقات
(ت337 ترخ)

ن

122

(ت352 ترخ) اإلسالمي التاريخ في المرأة

50

ن

122

1.1014

القحطاني منيرة.د

50

(ت325 ترخ) والمحفوظات الوثائق

اليوم

حة
ترا
اس

 
الة
ص

1.1014

السهلي هيلة.د
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 الثالثة الشعبةH53الخامس

50

5050

العمر حصة.د

50

الخميس

50

التدريس هيئة أعضاء بيانات

االثنين

 سلم)  (المعاصرة المرأة قضايا) 3اإلسالمية الثقافة
303)
ن

122

1.1014

األحد

باخشوين فاطمة.د

1.1014

الثالثاء

122

1.1014

(ت338 ترخ) اإلسالمية الحضارة

ن

122

ن

 مقرر)  المستوى هذا ضمن الخطة في
(حر

القحطاني منى.د

األربعاء
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العتيبي شريفة.د

(ت335 ترخ) واألندلس المغرب تاريخ

ن

122

1.1014

 الصالح عبدالرحمن بنت لمياء.دالدراسي الجدول معد

(ت336 ترخ) هـ656-232/ 2 اإلسالمي التاريخ

ن

122

1.1014
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المقرر

الجنسالتدريس هيئة عضو اسم(ع/ن) نوعه

fالزهراني حصة.دالمبنى رقم

fالغيث منى.دالقاعة رقم

االستديو رقم
fالغبان ميساء.د(ُوجد إن)

fباخشوين فاطمة.دالمحاضر

f البابطين هيا.دالمقرر شعبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

الشعبة سعةالقاعة رقم
االستديو رقم
 ( عملي-  نظري ) 1 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 2 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 3 مقررالمقرر شغبة سعة

( عملي-  نظري ) 4 مقررنشاطالمقرر

( عملي-  نظري ) 5 مقرر(ع/ن) نوعه

( عملي-  نظري ) 6 مقررالمبنى رقم

( عملي-  نظري ) 7 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
( عملي-  نظري ) 8 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 9 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 10 مقررالمقرر شعبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شغبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البريد

 التركي محمد هند.د.أالقسم رئيسة

FM-08-04-01Rev.3

األربعاء

الثالثاء

الخميس

(ت340 ترخ) الحديث العرب تاريخ

االثنين

(ت361 ترخ) اآلثار علم إلى مدخل

1.309

ن

122

1.309

التدريس هيئة أعضاء بيانات

ن

122
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حة
ترا
اس

 
الة
ص

(ت342 ترخ) السياسي السعودية العربية المملكة تاريخ

40

4040

 األولى الشعبة

1.3091.309

الغيث منى.دالبابطين هيا.د

الغيث منى.د

40

 والمعاصر الحديث واألمريكي األوروبي التاريخ(ت371 ترخ) الدولية المنظمات
(ت343ترخ)

نن

122122

ن

ن

122

1.309

اليوم

األحد

H61السادس

الغبان ميساء.د

40

 الصالح عبدالرحمن بنت لمياء.دالدراسي الجدول معد

باخشوين فاطمة.د

(ت313 ترخ) بحث حلقة/ مصدر في قراءة

122

الغيث منى.د

40

122

1.309

1.309

الزهراني حصة.د

40

(ت341 ترخ) الحديث اإلسالمي التاريخ

ن
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المقرر

الجنسالتدريس هيئة عضو اسم(ع/ن) نوعه

fالحربي دالل.دالمبنى رقم

fالبابطين هيا.دالقاعة رقم

االستديو رقم
fالهذال حصة.د(ُوجد إن)

f القحطاني منيرة.دالمحاضر

fالمنيع الجوهرة.دالمقرر شعبة سعة

fالغيث منى.دالمقرر

fالتركي هند.د(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

الشعبة سعة1.3091.307القاعة رقم
االستديو رقم
(ُوجد إن)

 العالمية المتاحف تاربخ
(ت427 ترخ)

 عن المعلومات مصادر
 ( عملي-  نظري ) 1 مقرر ترخ) اإلنساني العالم

( عملي-  نظري ) 2 مقررالقحطاني منيرة.دالهذال حصة.دالمحاضر

( عملي-  نظري ) 3 مقرر5050المقرر شعبة سعة

( عملي-  نظري ) 4 مقررنشاطالمقرر

( عملي-  نظري ) 5 مقرر(ع/ن) نوعه

( عملي-  نظري ) 6 مقررالمبنى رقم

( عملي-  نظري ) 7 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
( عملي-  نظري ) 8 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 9 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 10 مقررالمقرر شعبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شغبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البريد

 التركي محمد هند.د.أالقسم رئيسة
FM-08-04-01Rev.3

التدريس هيئة أعضاء بيانات

ن

122

1.307

الحربي دالل.د

التاريخاآلداب

(ت446ترخ) المعاصر اإلسالمي العالم تاريخ

حة
ترا
اس

 
الة
ص

(ت445 ترخ) الحضاري السعودية العربية المملكة تاريخ

(ت444ترخ) المعاصر العرب تاريخ

ن

122

1.307

ن

122

1.307

122122

50

50

التركي هند.دالغيث منى.د

5050

Laalsaleh@pnu.edu.sa الصالح عبدالرحمن بنت لمياء.دالدراسي الجدول معد

ن

(ت462 ترخ) العربية الجزيرة في أثرية مواقع

نن

122122

1.3071.307

التخصص اختياري

ن

122

البابطين هيا.د

50

الخميس

األولى الشعبة

االثنين

األربعاء

 ترخ) بحث حلقة/المعاصرة ومشكالته اإلسالمي العالم
(ت448

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

المنيع الجوهرة.د

50

1.3071.307

(ت447 ترخ) المسلمة األقليات

الثالثاء

اليوم

األحد

 سلم) ( معاصرة فكرية مذاهب ) 4اإلسالمية التقافة
404)

...........
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المقرر

الجنسالتدريس هيئة عضو اسم(ع/ن) نوعه

fالغيث منى.دالمبنى رقم

fالقحطاني سميرة.دالقاعة رقم

االستديو رقم
fالهذال حصة.د(ُوجد إن)

fالقحطاني منيرة.دالمحاضر

fالمنيع الجوهرة.دالمقرر شعبة سعة

f البابطين هيا.دالمقرر

fالحربي دالل.د(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

الشعبة سعة1.3091.307القاعة رقم
االستديو رقم
(ُوجد إن)

 العالمية المتاحف تاربخ
(ت427 ترخ)

 عن المعلومات مصادر
 ( عملي-  نظري ) 1 مقرر ترخ) اإلسالمي العالم

( عملي-  نظري ) 2 مقررالقحطاني منيرة.دالهذال حصة.دالمحاضر

( عملي-  نظري ) 3 مقرر5050المقرر شعبة سعة

( عملي-  نظري ) 4 مقررنشاطالمقرر

( عملي-  نظري ) 5 مقرر(ع/ن) نوعه

( عملي-  نظري ) 6 مقررالمبنى رقم

( عملي-  نظري ) 7 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
( عملي-  نظري ) 8 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 9 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 10 مقررالمقرر شعبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شغبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البريد

 التركي محمد هند.د.أالقسم رئيسة

FM-08-04-01Rev.3

األحد

التدريس هيئة أعضاء بيانات

122122

1.3071.307

القحطاني سميرة.دالغيث منى.د

5050

االثنين

H71 مع دمج  التخصص اختياري

 سلم) ( معاصرة فكرية مذاهب ) 4اإلسالمية التقافة
404)

الدراسي الجدول معد

 ترخ) بحث حلقة/المعاصرة ومشكالته اإلسالمي العالم
(ت462 ترخ) العربية الجزيرة في أثرية مواقع(ت448

نن

(ت446ترخ) المعاصر اإلسالمي العالم تاريخ

ن

ن

األربعاء

50

الخميس

(ت447 ترخ) المسلمة األقليات

الحربي دالل.د

H72الثانية الشعبة 

ن

122

(ت445 ترخ) الحضاري السعودية العربية المملكة تاريخ

ن

122

1.307

122

1.307

البابطين هيا.د

50

ن

Laalsaleh@pnu.edu.sa الصالح عبدالرحمن بنت لمياء.د

اآلداب

122

1.307

50

السابع

الثالثاء

(ت444ترخ) المعاصر العرب تاريخ

ن

اليوم

حة
ترا
اس

 
الة
ص

122

122

1.307

1.307

المنيع الجوهرة.د

المنيع الجوهرة.د

50

50

...........التاريخ
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المسارالقسمالكلية

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بداية

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نهاية

المقرر

الجنسالتدريس هيئة عضو اسم(ع/ن) نوعه

fالزهراني حصة.دالمبنى رقم

fالمنديل شريفة.دالقاعة رقم

االستديو رقم
fالمنيع الجوهرة.د(ُوجد إن)

fالزرير منى.دالمحاضر

fخشيل آل مها.دالمقرر شعبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

الشعبة سعةالقاعة رقم
االستديو رقم
 ( عملي-  نظري ) 1 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 2 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 3 مقررالمقرر شعبة سعة

( عملي-  نظري ) 4 مقررنشاطالمقرر

( عملي-  نظري ) 5 مقررن(ع/ن) نوعه

( عملي-  نظري ) 6 مقررالمبنى رقم

( عملي-  نظري ) 7 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
( عملي-  نظري ) 8 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 9 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 10 مقررالمقرر شعبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شغبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البريد

 التركي محمد هند.د.أالقسم رئيسة
FM-08-04-01Rev.3

التدريس هيئة أعضاء بيانات

الخميس

 ترخ) والمعاصر الحديث األقصى والشرق الصين تاريخ
(ت449

األحد

األربعاء

اليوم

ن

نن

122122

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

1.309

...........التاريخاآلداب

األولى الشعبةH81الثامن

المنديل شريفة.د

المنيع الجوهرة.د

نن

122122

1.3091.309

3535

خشيل آل مها.دخشيل آل مها.د

االثنين

الثالثاء

ن

حة
ترا
اس

 
الة
ص

(ت415 ترخ) بحث حلقة/ كتاب في قراءة(ت454 ترخ) المملكة في النسائي التعليم تاريخ

المنديل شريفة.د

7

1.309

(ت416 ترخ) التخرج بحث مشروع

ع

122

1.309

35

122122

1.3091.309

3535

الزهراني حصة.د

Laalsaleh@pnu.edu.sa الصالح عبدالرحمن بنت لمياء.د

الزرير منى.د

الدراسي الجدول معد

(ت453) ترخ الحديث التاريخ في شهيرات نساء

35

 بحث حلقة/ المسلمة للمرأة معاصرة تاريخية قضايا
(ت472 ترخ) الدولية العالقات(ت455 ترخ)

mailto:Laalsaleh@pnu.edu.sa


المسارالقسمالكلية

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بداية

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نهاية

الجنسالتدريس هيئة عضو اسمالمقرر

fالزهراني حصة.د(ع/ن) نوعه

fالمنديل شريفة.دالمبنى رقم

fالمنيع الجوهرة.دالقاعة رقم

االستديو رقم
fالزرير منى.د(ُوجد إن)

fالعجالن فريدة.دالمحاضر

fخشيل آل مها.دالمقرر شعبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

الشعبة سعةالمبنى رقم

 ( عملي-  نظري ) 1 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
( عملي-  نظري ) 2 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 3 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 4 مقررالمقرر شعبة سعة

( عملي-  نظري ) 5 مقررنشاطالمقرر

( عملي-  نظري ) 6 مقرر(ع/ن) نوعه

( عملي-  نظري ) 7 مقررالمبنى رقم

( عملي-  نظري ) 8 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
( عملي-  نظري ) 9 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 10 مقررالمحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شغبة سعة

المقرر

ن(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البريد

 التركي محمد هند.د.أالقسم رئيسة
FM-08-04-01Rev.3

الزرير منى.دالمنيع الجوهرة.د

3535

15

الخميس

 ترخ) والمعاصر الحديث األقصى والشرق الصين تاريخ
(ت453) ترخ الحديث التاريخ في شهيرات نساء(ت449

نن

122122

1.3091.309

H81 مع دمجH81 مع دمج
خشيل آل مها.دخشيل آل مها.د

3535

(ت416 ترخ) التخرج بحث مشروع

ع

122

0.505

اليوم

حة
ترا
اس

 
الة
ص

األحد

(ت415 ترخ) بحث حلقة/ كتاب في قراءة(ت454 ترخ) المملكة في النسائي التعليم تاريخ

نن

122122

1.3091.309

H81 مع دمجH81 مع دمج
المنديل شريفة.دالزهراني حصة.د

3535

االثنين

الثالثاء

العجالن فريدة.د

األربعاء

 بحث حلقة/ المسلمة للمرأة معاصرة تاريخية قضايا
(ت472 ترخ) الدولية العالقات(ت455 ترخ)

ن

...........التاريخاآلداب

1.309

H81 مع دمجH81 مع دمج

Laalsaleh@pnu.edu.sa الصالح عبدالرحمن بنت لمياء.دالدراسي الجدول معد
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الثانية الشعبةH82الثامن

ن

122122

1.309

التدريس هيئة أعضاء بيانات
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المسارالقسمالكلية

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بداية

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نهاية

المقرر

الجنسالتدريس هيئة عضو اسم(ع/ن) نوعه

fالمنيع الجوهرة.دالمبنى رقم

fالعبيد هند.دالقاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

الشعبة سعةالقاعة رقم
االستديو رقم
 ( عملي-  نظري ) 1 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 2 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 3 مقررالمقرر شعبة سعة

( عملي-  نظري ) 4 مقررالمقرر

( عملي-  نظري ) 5 مقرر(ع/ن) نوعه

( عملي-  نظري ) 6 مقررالمبنى رقم

( عملي-  نظري ) 7 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
( عملي-  نظري ) 8 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 9 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 10 مقررالمقرر شعبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شغبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البريد

 التركي محمد هند.د.أالقسم رئيسة
FM-08-04-01Rev.3

Laalsa الصالح عبدالرحمن بنت لمياء.دالدراسي الجدول معد leh@pnu.edu.sa

 كلية اختياري متطلب الثالث

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

اليوم

حة
را
ست
ا

 
الة
ص

األحد

الثالثاء

األربعاء

(ت201 ترخ) الوطني التاريخ

ن

122

1.311

H33

العبيد هند.د

1.1014

H32

المنيع الجوهرة.د

50

50

الخميس

(ت201 ترخ) الوطني التاريخ

ن

122

1.1014

H34

العبيد هند.د

50

(ت201 ترخ) الوطني التاريخ

ن

122

1.1014

H35

العبيد هند.د

50

التدريس هيئة أعضاء بيانات

االثنين

(ت201 ترخ) الوطني التاريخ

ن

122

mailto:Laalsaleh@pnu.edu.sa


المسارالقسمالكلية

الشعبة اسمالشعبة رمزالمستوى

الجنسالتدريس هيئة عضو اسم8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00المحاضرة بداية

fالعتيبي شريفة.د8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50المحاضرة نهاية

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شعبة سعة

الشعبة سعةالمقرر

 ( عملي-  نظري ) 1 مقرر(ع/ن) نوعه

( عملي-  نظري ) 2 مقررالمبنى رقم

( عملي-  نظري ) 3 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
( عملي-  نظري ) 4 مقرر(ُوجد إن)

( عملي-  نظري ) 5 مقررالمحاضر

( عملي-  نظري ) 6 مقررالمقرر شعبة سعة

( عملي-  نظري ) 7 مقررنشاطالمقرر

( عملي-  نظري ) 8 مقرر(ع/ن) نوعه

( عملي-  نظري ) 9 مقررالمبنى رقم

( عملي-  نظري ) 10 مقررالقاعة رقم
االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شعبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شغبة سعة

المقرر

(ع/ن) نوعه

المبنى رقم

القاعة رقم

االستديو رقم
(ُوجد إن)

المحاضر

المقرر شعبة سعة

االلكتروني البريد

 التركي محمد هند.د.أ القسم رئيسة
FM-08-04-01Rev.3

اليوم

حة
ترا
اس

 
الة
ص

األحد

(ت230 ترخ) النبوية السيرة تاريخ

ن

122

1.311

العتيبي شريفة.د

50

1.311االثنين

العتيبي شريفة.د

50

الخميس

الثالثاء

األربعاء

Laalsaleh@pnu.edu.sa الصالح عبدالرحمن بنت لمياء.دالدراسي الجدول معد

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

 األولى الشعبة HH1اآلداب لكلية الحرة المقررات

(ت250 ترخ) وبناته والسالم الصالة عليه النبي نساء

ن

122

التدريس هيئة أعضاء بيانات

mailto:Laalsaleh@pnu.edu.sa

