
 )املسار العلمي( ه بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل1441للعام  الثانيالجدول الدراس ي للفصل 
 

1 

  )1SFJ (1الشعبةالعلمي املسار 
 

 

 

-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-9:00 9:00-8:00 املحاضرة

1:00 

1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 

 األحد
 املقرر 

 اللغة اإلنجليزية

L/S 

 أ.مشاعل العجاجي

 اللغة اإلنجليزية

L/S 

  أ.مشاعل العجاجي

 اللغة اإلنجليزية

EAP 

 حبيبمريم أ.

 اللغة اإلنجليزية

EAP 

 بيبمريم ح.أ

 األحصاء 

 بثينة . أ
 األحصاء

 بثينة . أ

 األحصاء

 بثينة. أ

 

  167 167 167  167 167 167 167 القاعة

 اإلثنين

 

 املقرر 

 اللغة اإلنجليزية

L/S 

 أ.مشاعل العجاجي

 اللغة اإلنجليزية

L/S 

 أ.مشاعل العجاجي

 اللغة اإلنجليزية

R/W 

 أ.بشرى علي

 اللغة اإلنجليزية

R/W 

 أ.بشرى علي

 اضيات ري 

 أ.هدى الشمري 

 

 رياضيات 

 أ.هدى الشمري 

 

 رياضيات 

 أ.هدى الشمري 

 

 

  167 167 167  167 167 167 167 القاعة

 الثالثاء
 املقرر 

 اللغة اإلنجليزية

L/S 

 أ.مشاعل العجاجي

 اللغة اإلنجليزية

L/S 

 أنشطة واختبارات أ.مشاعل العجاجي

العقيدة واألسرة  

 في االسالم

ة العقيدة واألسر 

 في االسالم

 ارشاد أكاديمي

 

   167 167  167 167 القاعة

 األربعاء
 املقرر 

 اللغة اإلنجليزية

ESP 

 أ.هبة عبابنه

 اللغة اإلنجليزية

ESP 

 أ.هبة عبابنه

 اللغة اإلنجليزية

R/W 

 أ.بشرى علي

 اللغة اإلنجليزية

R/W 

 أ.بشرى علي

مهارات الحاسب  

االلي أ.مروى 

 الروبي

مهارات الحاسب 

اللي  أ.مروى ا

 الروبي

  

   4معمل حاسب  4معمل حاسب  167 167 167 167 القاعة

 الخميس
 املقرر 

 اللغة اإلنجليزية

ESP 

 أ.هبة عبابنه

 اللغة اإلنجليزية

ESP 

 أ.هبة عبابنه

 اللغة اإلنجليزية

R/W 

 أ.بشرى علي

 اللغة اإلنجليزية

R/W 

 أ.بشرى علي

مهارات الحاسب  

االلي أ.مروى 

 الروبي

هارات الحاسب م

االلي أ.مروى 

 الروبي

 مهارات اتصال

 بالعالأ.شيماء 
 مهارات اتصال

 بالعالأ.شيماء 

   4معمل حاسب  4معمل حاسب   167 167 167 167 القاعة 



 )املسار العلمي( ه بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل1441للعام  الثانيالجدول الدراس ي للفصل 
 

2 

  )2SFJ (2الشعبة  العلمي املسار 
 

 

12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-9:00 9:00-8:00 املحاضرة

-1:00 

1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 

 األحد
 املقرر 

 رياضيات

 أ.هدى الشمري 

with SFj4 

 رياضيات

 أ.هدى الشمري 

with SFj4 

 رياضيات

أ.هدى 

 with SFj4الشمري 

 اللغة اإلنجليزية

R/W 

 أ.هبة عبابنه

with SFj3 

 اللغة اإلنجليزية 

L/S 

 أ.هبة عبابنه

with SFj3 

 اللغة اإلنجليزية

L/S 

 أ.هبة عبابنه

with SFj3 

مهارات الحاسب 

 االلي 

Ms.Sawpna 

مهارات الحاسب 

 Ms.Sawpna االلي 

   4معمل حاسب  4معمل حاسب  166 166 165 165 القاعة

 اإلثنين

 

 املقرر 

 اللغة اإلنجليزية

R/W with SFj3 

 أ.بشرى علي

 اللغة اإلنجليزية

R/W with SFj3 

 أ.بشرى علي

 اللغة اإلنجليزية

L/S with SFj3 

 بة عبابنهأ.ه

 اللغة اإلنجليزية

L/S with SFj3 

 أ.هبة عبابنه

 اللغة اإلنجليزية 

ESP with SFj3 

 أ.مشاعل العجاجي

 اللغة اإلنجليزية

ESP with SFj3 

 أ.مشاعل العجاجي

  

   4معمل حاسب  4معمل حاسب   166 166 166 166 القاعة

 الثالثاء
 املقرر 

 اللغة اإلنجليزية

EAP with SFj3 

 ى عليأ.بشر 

 اللغة اإلنجليزية

EAP with SFj3 

 أنشطة واختبارات أ.بشرى علي

 اللغة اإلنجليزية 

R/W with SFj3 

 أ.بشرى علي

 اللغة اإلنجليزية

R/W with SFj3 

 أ.بشرى علي

  

   146A 166  166 166 القاعة

 األربعاء
 املقرر 

العقيدة واألسرة في 

 with SFJ3االسالم

العقيدة واألسرة في 

 with SFJ3 سالماال 

مهارات الحاسب 

 االلي 

Ms.Sawpna 

مهارات الحاسب 

 االلي 

Ms.Sawpna 

 اللغة اإلنجليزية 

ESP with SFj3 

 أ.مشاعل العجاجي

 اللغة اإلنجليزية

ESP with SFj3 

 أ.مشاعل العجاجي

  

   167 167  166 166 166 162 القاعة

 الخميس
 املقرر 

 

 إحصاء

 أ.بثينة

 إحصاء

 أ.بثينة

 

 حصاءإ

 أ.بثينة

 اللغة اإلنجليزية

L/S with SFj3 

أ.مشاعل 

 العجاجي

 مهارات اتصال 

 أ.شيماء بالعال

with SFj4 

 مهارات اتصال

 أ.شيماء بالعال

with SFj4 

  

      166 166 166 166 القاعة 



 )املسار العلمي( ه بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل1441للعام  الثانيالجدول الدراس ي للفصل 
 

3 

  (SFJ3) 3املسار العلمي  الشعبة 

 

 

 

12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-9:00 9:00-8:00 املحاضرة

-1:00 

1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 

 األحد
 املقرر 

 

 مهارات اتصال

 أ.شيخه بوبشيت

 

 مهارات اتصال

 أ.شيخه بوبشيت

 إحصاء

 أ.بثينة

 اللغة اإلنجليزية

R/W 

 

 اللغة اإلنجليزية 

L/S 

 أ.مشاعل العجاجي

 اللغة اإلنجليزية

L/S 

 أ.مشاعل العجاجي

  

   166 166  4معمل حاسب  4مل حاسب مع 160 160 القاعة

 اإلثنين

 

 املقرر 

 اللغة اإلنجليزية

R/W 

 أ.مشاعل العجاجي

 اللغة اإلنجليزية

R/W 

 أ.مشاعل العجاجي

 اللغة اإلنجليزية

L/S 

 أ.هبة عبابنه

 اللغة اإلنجليزية

L/S 

 أ.هبة عبابنه

 اللغة اإلنجليزية 

ESP 

 أ.مريم حبيب

 اللغة اإلنجليزية

ESP 

 يبأ.مريم حب

مهارات الحاسب 

 االلي  

Ms.Sawpna 

مهارات الحاسب 

 Ms.Sawpna االلي 

   160 160  160 160 160 160 القاعة

 الثالثاء
 املقرر 

 اللغة اإلنجليزية

EAP 

 أ.هبة عبابنه

 اللغة اإلنجليزية

EAP 

 أنشطة واختبارات أ.هبة عبابنه

 اللغة اإلنجليزية 

R/W 

 أ.مشاعل العجاجي

 اللغة اإلنجليزية

R/W 

 أ.مشاعل العجاجي

  

   160 160  160 160 القاعة

 األربعاء
 املقرر 

العقيدة واألسرة في 

 with SFJ2االسالم

العقيدة واألسرة في 

 with SFJ2 االسالم

 إحصاء

 أ.بثينة

 إحصاء

 أ.بثينة

 اللغة اإلنجليزية 

ESP 

 أ.هبة عبابنه

 اللغة اإلنجليزية

ESP 

 أ.هبة عبابنه

  

   160 160  4معمل حاسب  4معمل حاسب  160 160 القاعة

 الخميس
 املقرر 

 رياضيات 

 أ.فاطمة الخالدي –

 

 رياضيات 

 أ.فاطمة الخالدي

 

 رياضيات

 أ.فاطمة الخالدي 

 

 اللغة اإلنجليزية

L/S 

 أ.هبة عبابنه

مهارات الحاسب  

 االلي  

Ms.Sawpna 

مهارات الحاسب 

 االلي 

Ms.Sawpna 

  

    160  160 160 160 160  القاعة



 )املسار العلمي( ه بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل1441للعام  الثانيالجدول الدراس ي للفصل 
 

4 

 )4SFJ (4ة الشعب العلمي املسار 

 

 

 

12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-9:00 9:00-8:00 املحاضرة

-1:00 

1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 

 األحد
 املقرر 

 رياضيات 

 أ.فاطمة الخالدي

with SFJ2 

 رياضيات 

 أ.فاطمة الخالدي

with SFJ2 

 ات رياضي

 أ.فاطمة الخالدي

with SFJ2 

مهارات الحاسب   

 سوابناأ. االلي 

مهارات الحاسب  

 سوابناأ. االلي 

 اللغة اإلنجليزية

ESP 

 أ.بشرى علي

 اللغة اإلنجليزية

ESP 

 أ.بشرى علي

 

  165 165 160  160 160 4معمل حاسب  4معمل حاسب  القاعة

 اإلثنين

 

 املقرر 

 اللغة اإلنجليزية

R/W 

 عبابنه أ.هبة

 إحصاء

 أ.بثينة

مهارات الحاسب 

 سوابناأ. االلي 

مهارات الحاسب 

 سوابناأ. االلي 

 اللغة اإلنجليزية 

L/S 

 أ.بشرى علي

 اللغة اإلنجليزية

R/W 

 أ.بشرى علي

  

   165 165  4معمل حاسب  4معمل حاسب  165 165 القاعة

 الثالثاء
 املقرر 

 إحصاء

 أ.بثينه

 إحصاء

 بارات أنشطة واخت أ.بثينة
 اللغة اإلنجليزية 

L/S 

 أ.مريم حبيب

 اللغة اإلنجليزية

L/S 

 أ.مريم حبيب

  

 165 165 165 165  165 165 القاعة

 األربعاء
 املقرر 

 اللغة اإلنجليزية

R/W 

 أ.بشرى علي

 ارشاد أكاديمي

 اللغة اإلنجليزية

ESP 

 هبة عبابنه.أ 

 اللغة اإلنجليزية

ESP 

 هبة عبابنه .أ

 ليزيةاللغة اإلنج 

EAP 

 أ.هبة عبابنه

 اللغة اإلنجليزية

EAP 

 أ.هبة عبابنه

  

   166 166  160 160  166 القاعة

 الخميس
 املقرر 

 اللغة اإلنجليزية

EAP 

 أ.بشرى علي

 اللغة اإلنجليزية

EAP 

 أ.بشرى علي

العقيدة واألسرة في 

 االسالم

العقيدة واألسرة 

 في االسالم

  

 مهارات اتصال

with SFJ2 

 

 لت اتصامهارا

with SFJ2 

  

          القاعة 



 )املسار العلمي( ه بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل1441للعام  الثانيالجدول الدراس ي للفصل 
 

5 

  )5SFJ (5الشعبة العلمي املسار 

 

 

-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-9:00 9:00-8:00 املحاضرة

1:00 

1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 

 األحد
 املقرر 

 اللغة اإلنجليزية األحصاء األحصاء

ESP 

 

 اللغة اإلنجليزية

ESP 

 

 لغة اإلنجليزيةال 

EAP 

 

 اللغة اإلنجليزية

EAP 

 

 األحصاء

 

 

  167 167 167  167 167 167 167 القاعة

 اإلثنين

 

 املقرر 

 اللغة اإلنجليزية رياضيات  رياضيات 

L/S 

 

 اللغة اإلنجليزية

L/S 

 

 اللغة اإلنجليزية 

R/W 

 

  اللغة اإلنجليزية

R/W 

 

 رياضيات 

  

  167 167 167  167 167 167 167 القاعة

 الثالثاء
 املقرر 

 اللغة اإلنجليزية

L/S 

 

 اللغة اإلنجليزية

L/S 

 أنشطة واختبارات 

العقيدة واألسرة  

 في االسالم

العقيدة واألسرة 

 في االسالم

 ارشاد أكاديمي

 

   167 167  167 167 القاعة

 األربعاء
 املقرر 

مهارات الحاسب 

 االلي 

مهارات الحاسب 

 االلي 

 ليزيةاللغة اإلنج

L/S 

 

 اللغة اإلنجليزية

L/S 

 

 اللغة اإلنجليزية 

R/W 

 

 اللغة اإلنجليزية

R/W 

 

  

   4معمل حاسب  4معمل حاسب  167 167 167 167 القاعة

 الخميس
 املقرر 

 اللغة اإلنجليزية

ESP 

 

 اللغة اإلنجليزية

ESP 

 

 اللغة اإلنجليزية

R/W 

 

 اللغة اإلنجليزية

R/W 

 

مهارات الحاسب  تصالمهارات ا مهارات اتصال 

 االلي 

مهارات الحاسب 

 االلي 

   4معمل حاسب  4معمل حاسب   167 167 167 167 القاعة 



 )املسار العلمي( ه بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل1441للعام  الثانيالجدول الدراس ي للفصل 
 

6 

 1MATHللمتعثرات يف  )6SFJ (6الشعبة املسار العلمي  
 

 

-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-9:00 9:00-8:00 املحاضرة

1:00 

1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 

 األحد
 املقرر 

    

 

     

          القاعة

 اإلثنين

 

 املقرر 

       

   

 القاعة
 

 

        

 الثالثاء
 املقرر 

  

 أنشطة واختبارات 
 1رياضيات    

SfJ1-2-3-4-5 

 

        القاعة

 األربعاء
 املقرر 

 1رياضيات        

SfJ1-2-3-4-5 

 1رياضيات 

SfJ1-2-3-4-5 

          القاعة

 الخميس
   املقرر 

  
 

    

          القاعة 


