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 إلى 1:00من 
 ظهًرا3:00 

هـ1444 /7 /29
م2023 /2 /20

هـ1444 /8 /01
م2023 /2 /21

انتاج المحتوى 
الرقمي

أساليب التقويم 
البنائي في 

التربية البدنية

الثالثاء8
مناهج اللغة 
االنجليزية 

للصفوف العليا

5

6

7

طرق تدريس 
العلوم

أساسيات القياس

الخميس

األحد

االثنين
 إلى 1:00من 

 ظهًرا3:00 

الجبر والدوال

اإلمجالي

17

7

15

3

18

17

4

الفنون 
األدائية

علوم 
الحاسب

الصحة 
والحياة

الهندسة
رياض 
االطفال

القيم

األداء الغنائي

هندسة المواد

منظومة الدعم 
متعددة المستويات

اللياقة والثقافة 
الصحية

15

الثالثاء

األربعاء

التربية 
الخاصة

مهارات برمجية 
متقدمة

علم النفس 
واالجتماع 
الرياضي

تدريس الفنون 
البصرية وتقييمها

مهارات التفكير 
الناقد

الرياضات الفردية 
(غير موحد)

العدوى 
2والمناعة

القيم

موضوعات 
مختارة في 

المهارات الرقمية
2علم الكيمياء

االحصاء 
تطبيقات في )

(االعمال

الطباعة والنسيج 

(غير موحد)

قيم ومسؤوليات 
المهنة في التربية 

الخاصة

5

تقنيات ناشئة في 
علوم الحاسب

2مبادئ اإلدارة

طرق تدريس 
التسويق

المهارات الفنية 
والحركية لرياض 

األطغال

الهندسة الكيميائيةالرعاية الصحيةعلم البيانات

رسوم الحاسوب 
والوسائط المتعددة

الطباعة ثالثية 
األبعاد

التصميم 
باستخدام الحاسب

أخالقيات األعمال 
المالية

إدارة المنتجات

تقنية االتصاالت

مبادئ علم 
الوبائيات

التسويق الرياضي

القياس والتقويم 
في رياض االطفال

مهارات االتصال 
الفعال

هـ1444 /7 /28
م2023 /2 /19

6 456566577اإلجمالي 5556742

1

2

مبادئ االحتماالت4

األلعاب الجماعية 

وألعاب المضرب 

(غير موحد)

المهارات 
الرقمية

اللغة 
اإلنجليزية

الرياضياتالعلوم
التربية 
البدنية

طرق تدريس 
اللغة االنجليزية

2علم الفيزياء

2علم األحياء

مهارات لغوية 
متقدمة

طرق تدريس 
المهارات الرقمية

التاريخ الوقتالتسلسل

 إلى 1:00من 3
 ظهًرا3:00 

االثنين

 إلى 1:00من 
 ظهًرا3:00 

التطبيقات 
اإللكترونية في 

المالية
الهندسة المدنية

القيم

القانون اإلداري
التسويق 
اإللكتروني

القيم

هندسة البرمجيات

 إلى 1:00من 
 ظهًرا3:00 

طرق وأساليب
 تقييم اللغة 
االنجليزية

علم االرض 
والفضاء

هـ1444 /7 /25 
م2023 /2 /16

قضايا معاصرة 
في المالية

البيع االحترافي

مهارات 
الشخصية الناجحة

اليوم

هـ1444 /7 /21  
م2023 /2 /12

هـ1444 /7 /22 
م2023 /2 /13

هـ1444 /7 /23
م2023 /2 /14

هـ1444 /7 /24 
م2023 /2 /15

األحد

مهارات الحياة 
األسرية

طرق تدريس 
مبادئ اإلدارة

إدارة العمليات

مقدمة في نظرية 
األعداد

 إلى 1:00من 
 ظهًرا3:00 

 إلى 1:00من 
 ظهًرا3:00 

 إلى 1:00من 
 ظهًرا3:00 

التطوير التنظيمي
رياضات الدفاع  

   عن النفس
(غير موحد)

مناهج الفنون 
   2البصرية

(غير موحد)

التفكير الناقد 
والتحديات 
المعاصرة 

التفكير الناقد )
والتربية 
(االسالمية

مناهج الرياضيات 
للصفوف العليا

التفكير الناقد 
وحل المشكالت

لتطبيقات  ا
الرقمية  
   المتقدمة

(غير موحد)

الفنون
مبادئ 
اإلدارة

القيادة وصنع 
القرار

ريادة األعمال 
واالبتكار

التفكير 
الناقد

المهارات 
الحياتية

أسس الحجاج
التربية الصحية 

والبيئية

فسيولوجيا 
الرياضة

طرق تدريس
 الرياضيات

طرق تدريس 
التربية البدنية 
والدفاع عن 

النفس

الفن الرقمي 
(غير موحد)

فنون التشكيل 
(غير موحد)

مناهج اللغة 
االنجليزية 

للصفوف األولية
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مناهج الفنون 
األدائية

تقنية المعلومات 
واالتصال في 

التعليم

اإلخراج واالنتاج 
المسرحي

القضاء واالثبات

انترنت األشياء

تذوق ونقد
 الفنون األدائية

القانونالماليةالتسويق

البحث العلمي

القانون التجاري
الخدمات 

االنتقالية في 
المرحلة الثانوية

البحث العلمي
الطفولة المبكرة 

في التربية 
الخاصة

الممارسات 
المبنية 

على البراهين 
في التربية 

الخاصة

البحث العلمي

تقنية المعلومات 
واالتصال في 

التعليم

صحة المجتمع
تطبيقات في 

القانون


