
 املولكة العربية السعودية   

 وزارة التعلين         
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 كلية اللغة العربية        
 

______________________________________________________________ 

 للطالبات (الدكتوراهجدول برنامج )
 قسم النحى والصرف وفقه اللغة

 ه 9341/9331الجامعي الفصل الثاني من العام 

 المحاضرة الخامسة المحاضرة الرابعة المحاضرة الثالثة المحاضرة الثانية المحاضرة األولى اليوم

 5,00-4,20 4,00 – 3,20 1,50 –1,00 2,50 – 2,00 21,50 -21,0 الوقت
 الصرف علم اللغة الثالثاء

 أ.د. سليمان العيوني  د. سعود الحسين 
 3c-418 3c-418 القاعة
  مناهج البحث قاعة البحث األربعاء

   أ.د. خالد النملة أ.د. خالد النملة
 3c-418 3c-418 القاعة

   النحو الخميس
   أ.د. سعود الخنين

   3c-317 القاعة
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 لطالباتل (الدكتوراهحماضرات برنامج )جدول 
 قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي

 (هـ9334-9341( من العام الجامعي )الثانيالفصل )
 

 الوقت
 الرابعةالمحاضرة  الثالثةالمحاضرة  الثانيةالمحاضرة  األولىالمحاضرة 

9.44-9..4 0.44-0..4 4.44-4..4 3.44-3..4 

 بالغة قرآنية ونبوية األحد
 يوسف العليويأ.د. 

 بالغة قرآنية ونبوية
 يوسف العليويأ.د. 

 بالغة قرآنية ونبوية
 يوسف العليويأ.د. 

 نقد حديث
 علي الحمودأ.د. 

 3c-424 3c-424 3c-424 3c-424 القاعة

 قضايا بالغية اإلثنين
 عبدالعزيز العمارأ.د. 

 قضايا بالغية
 عبدالعزيز العمارأ.د. 

 نقد حديث
 علي الحمودأ.د. 

 نقد حديث
 علي الحمود أ.د.

 3c-318 3c-318 3c-318 3c-318 القاعة

 قاعة البحث الثالثاء
 أ.د.أحمد السديس

 قاعة البحث
 أ.د.أحمد السديس

 نقد قديم
 د. محمد الدكان

 نقد قديم
 د. محمد الدكان

 3c-424 3c-424 3c-424 3c-424 القاعة
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 لطالباتل( الدكتوراهجدول حماضرات برنامج )

 قسم ألادب  
  ه 9331-9341الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 

 الوقت
 الرابعةالمحاضرة  الثالثةالمحاضرة  الثانيةالمحاضرة  األولىالمحاضرة 

9.44-9..4 0.44-0..4 4.44-4..4 3.44-3..4 

 قضايا نقدية األحد
 أ.د. أحمد الودرني

 قضايا أدبية
 أ.د. عبداهلل الرشيد

 3c-523 3c-523 3c-523 3c-523 القاعة

 قاعة البحث ثنيناال
 أ.د. عبدالكريم العبدالكريم

 قراءة في مصادر األدب
 أ.د. عبدالعزيز الفيصل

 3c-523 3c-523 3c-523 3c-523 القاعة

 نظرية األدب الثالثاء
 د. عبدالرحمن كرم الدين

 قضايا نقدية
 أ.د. أحمد الودرني

 قضايا أدبية
  أ.د. عبداهلل الرشيد

 3c-523 3c-523 3c-523 3c-523 القاعة
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 لطالباتلجدول حماضرات برنامج )املاجستري( 

 قسم النحى والصرف وفقه اللغة  
 ه 9331-9341الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 

 المحاضرة الخامسة المحاضرة الرابعة المحاضرة الثالثة المحاضرة الثانية المحاضرة األولى اليوم

 5,00-4,20 4,00 – 3,20 1,50 –1,00 2,50 –2,00 21,50 – 21,00 الوقت
  تاريخ النحو أصول النحو النحو الثالثاء

  د. سليمان النتيفي  د. سليمان النتيفي د. خالد المليفي
  3c-417 3c-417 القاعة

  النحو قاعة بحث القراءات القرآنية ربعاءاأل

د. إبراهيم  أ.د. أيمن بيومي
 الشقاري

  د. خالد المليفي

 3c-417 3c-417  3c-417 القاعة

 فقه اللغة اللسانيات الصرف الخميس

  ممدوح إبراهيمأ.د.  د. سليمان السحيباني د. بدر الراشد

 3c-517 3c-517 3c-517 القاعة
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 لطالباتلجدول حماضرات برنامج )املاجستري( 

 قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي

 هـ(9334-9341( من العام الجامعي )الثانيالفصل )
 

 الوقت
 الرابعةالمحاضرة  الثالثةالمحاضرة  الثانيةالمحاضرة  األولىالمحاضرة 

9.44-9..4 0.44-0..4 4.44-4..4 3.44-3..4 

 النقد الحديث األحد
 د. اجلوهرة اجلهجاه

 تاريخ البالغة
 د. عمر احملمود

 قاعة البحث
 د. إبراهيم السماعيل

 البالغة
 د. إبراهيم السماعيل

 3c-414 3c-414 3c-414 3c-414 القاعة

 اإلعجاز البالغي ثنيناال
 أ.د. عبداحملسن العسكر

 اإلعجاز البالغي
 أ.د. عبداحملسن العسكر

 البالغة
 د. إبراهيم السماعيل

 البالغة
 د. إبراهيم السماعيل

 3c-414 3c-414 3c-414 3c-414 القاعة

 األدب اإلسالمي الثالثاء
 د. اجلوهرة اجلهجاه

 اإلسالمياألدب 
 د. اجلوهرة اجلهجاه

 النقد القديم
 د. عمر احملمود

 النقد القديم
  د. عمر احملمود

 3w-412 3w-412 3c-414 3c-414 القاعة
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 لطالباتلجدول حماضرات برنامج )املاجستري( 

 قسم ألادب
 ه 9331-9341الثاني من العام الجامعي الفصل الدراس ي 

 الوقت
 الرابعةالمحاضرة  الثالثةالمحاضرة  الثانيةالمحاضرة  األولىالمحاضرة 

9.44-9..4 0.44-0..4 4.44-4..4 3.44-3..4 

 تاريخ األدب  األحد
 د.حسن النعمي

 األدب المقارن
 أ.د.عبداهلل ثقفان

 3c-114 3c-114 3c-514 3c-514 القاعة

 تاريخ األدب  ثنيناال
 د.حسن النعمي

 قاعة البحث
 أ.د.عبدالعزيز الفيصل

 منهج األدب اإلسالمي
 د. فهد العمار

 3c-514 3c-514 3c-514 3c-514 القاعة

 النقد األدبي الثالثاء
 د.محمد اللويمي

 النصوص األدبية
  أ.د. عبدالعزيز الفيصل

 3c-114 3c-114 3c-514 3c-514 القاعة
 


