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طالباتالحديث الشريف1042سنه 651أصول الدين

طالباتالحديث1052سنه 662أصول الدين

طالباتمصطلح الحديث1102سنه 699أصول الدين

طالباتأحاديث اآلداب1122سنه 611أصول الدين

طالباتالسيرة النبوية1162سنه 787أصول الدين

طالباتعلوم المتن1272سنه 675أصول الدين

طالباتأحاديث العلم واالعتصام1322سنه 786أصول الدين

طالباتالحديث2052سنه 728أصول الدين

طالباتالحديث2062سنه 642أصول الدين

طالباتمصطلح الحديث2092سنه 676أصول الدين

طالباتالحديث الشريف3002سنه 613أصول الدين

طالباتمصطلح الحديث3082سنه 815أصول الدين

طالباتالحديث الشريف4012سنه 652أصول الدين

طالباتدراسة األسانيد4132سنه 729أصول الدين

طالباتدراسة األسانيد4162سنه 612أصول الدين

طالباتالتوحيد1012عقد 700أصول الدين

طالباتالتوحيد1022عقد 788أصول الدين

طالباتالتوحيد1032عقد 764أصول الدين

طالباتالتوحيد1042عقد 731أصول الدين

طالباتالتوحيد1072عقد 653أصول الدين

طالباتالتوحيد1112عقد 777أصول الدين

طالباتالتوحيد1132عقد 692أصول الدين

طالباتالتوحيد1212عقد 687أصول الدين

طالباتالتوحيد1222عقد 744أصول الدين

طالباتالتوحيد1242عقد 712أصول الدين

طالباتالتوحيد1312عقد 818أصول الدين

طالباتالتوحيد1412عقد 796أصول الدين

طالباتالمذاهب المعاصرة2012عقد 765أصول الدين

طالباتالمذاهب المعاصرة2032عقد 730أصول الدين

طالباتالمذاهب المعاصرة2112عقد 805أصول الدين

طالباتالملل والنحل3012عقد 816أصول الدين

طالباتالملل والنحل3022عقد 763أصول الدين

طالباتالملل والنحل3112عقد 688أصول الدين

طالبات1القرآن الكريم 1012قرا 737أصول الدين

طالباتالتفسير1052قرا 783أصول الدين

طالبات1تالوة القرآن 1182قرا 677أصول الدين

طالباتتوجيه القراءات1272قرا 735أصول الدين

طالباتغريب القرآن1442قرا 736أصول الدين

طالباتالقرآن الكريم1502قرا 664أصول الدين

طالبات2القرآن الكريم 1512قرا 618أصول الدين

طالباتالتفسير1522قرا 703أصول الدين

(طالبات)األرقام املرجعية للفصل التكميلي الثاني 
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طالباتالتجويد1552قرا 789أصول الدين

طالباتالقرآن الكريم2002قرا 792أصول الدين

طالبات3القرآن الكريم 2012قرا 812أصول الدين

طالباتالتفسير2042قرا 615أصول الدين

طالباتعلوم القرآن2152قرا 616أصول الدين

طالباتالقرآن الكريم2502قرا 733أصول الدين

طالبات4القرآن الكريم 2512قرا 819أصول الدين

طالباتالتفسير2532قرا 749أصول الدين

طالباتالتفسير2542قرا 732أصول الدين

طالباتعلوم القرآن2552قرا 734أصول الدين

طالباتالقرآن الكريم3002قرا 631أصول الدين

طالبات5القرآن الكريم 3012قرا 649أصول الدين

طالباتالتفسير3022قرا 791أصول الدين

طالباتالتفسير3032قرا 604أصول الدين

طالباتالتفسير3062قرا 632أصول الدين

طالباتالتفسير3072قرا 617أصول الدين

طالباتالقراءات3082قرا 766أصول الدين

طالباتالقرآن الكريم3502قرا 746أصول الدين

طالبات6القرآن الكريم 3512قرا 719أصول الدين

طالباتالتفسير3522قرا 790أصول الدين

طالباتعلوم القرآن3552قرا 614أصول الدين

طالباتالقرآن الكريم4002قرا 663أصول الدين

طالبات7القرآن الكريم 4012قرا 605أصول الدين

طالباتالتفسير4052قرا 702أصول الدين

طالباتالقرآن الكريم4502قرا 745أصول الدين

طالبات8القرآن الكريم 4512قرا 810أصول الدين

طالباتالتفسير4572قرا 701أصول الدين

طالباتاإلدارة العامة3422دار 609االقتصاد والعلوم اإلدارية

طالباتمقومات الفكر اإلسالمي و خصائصه1112دعو 713الدعوة واإلعالم

طالباتالحسبة1152دعو 806الدعوة واإلعالم

طالباتالحسبة1162دعو 636الدعوة واإلعالم

طالباتالبحث1282دعو 634الدعوة واإلعالم

طالباتالدعوة اإلصالحية1292دعو 684الدعوة واإلعالم

طالباتالبحث العملي1312دعو 635الدعوة واإلعالم

طالباتآداب الجدل والمناظرة1332دعو 633الدعوة واإلعالم

طالباتالتنصير واالستشراق1362دعو 807الدعوة واإلعالم

طالباتمناهج الدعوة1482دعو 665الدعوة واإلعالم

طالباتمقاصد الشريعة2312اصل 628الشريعة

طالباتأصول الفقه2322اصل 629الشريعة

طالباتمقاصد الشريعة2532اصل 686الشريعة

طالباتالقواعد الفقهية3312اصل 803الشريعة

طالباتأصول الفقه3502اصل 667الشريعة

طالباتالبحث العملي3522اصل 774الشريعة
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طالباتأصول الفقه4002اصل 640الشريعة

طالباتأصول الفقه4032اصل 602الشريعة

طالباتالقواعد الفقهية4122اصل 785الشريعة

طالباتالثقافة اإلسالمية1012ثقف 778الشريعة

طالباتالنظم اإلسالمية1022ثقف 825الشريعة

طالباتالثقافة اإلسالمية1042ثقف 705الشريعة

طالباتالفقه1002فقه 814الشريعة

طالباتالفرائض1032فقه 727الشريعة

طالباتالفقه1502فقه 793الشريعة

طالباتالفقه1512فقه 650الشريعة

طالباتالفقه2012فقه 784الشريعة

طالباتالفقه2022فقه 809الشريعة

طالباتالفقه2532فقه 689الشريعة

طالباتفقه العبادات2542فقه 750الشريعة

طالباتالبحث العملي2562فقه 639الشريعة

طالباتالفقه3002فقه 704الشريعة

طالباتالفقه3012فقه 601الشريعة

طالباتالفقه3022فقه 802الشريعة

طالباتالفرائض3042فقه 638الشريعة

طالباتالفقه3512فقه 808الشريعة

طالباتالفقه4012فقه 824الشريعة

طالباتالفقه4022فقه 690الشريعة

طالباتالفرائض4032فقه 666الشريعة

طالباتالفقه4502فقه 637الشريعة

طالباتحساب التفاضل والتكامل التطبيقي1142ريض 685العلوم

طالباتأصول التربية اإلسالمية3002ترب 767العلوم االجتماعية

طالباتأساسيات المناهج3062ترب 726العلوم االجتماعية

طالباتالمناهج وطرق التدريس3512ترب 773العلوم االجتماعية

طالباتالسيرة النبوية1012ترخ 698العلوم االجتماعية

طالباتتاريخ المملكة العربية السعودية1022ترخ 747العلوم االجتماعية

طالباتجغرافية المملكة1202جغر 678العلوم االجتماعية

طالباتأسس الخدمة االجتماعية1042جمع 680العلوم االجتماعية

طالباتمبادئ اإلحصاء1122جمع 625العلوم االجتماعية

طالباتتنظيم المجتمع2012جمع 626العلوم االجتماعية

طالباتاإلحصاء االجتماعي2052جمع 623العلوم االجتماعية

طالباتعلم اجتماع الجريمة واالنحراف2612جمع 656العلوم االجتماعية

طالباتعلم االجتماع السكاني2622جمع 708العلوم االجتماعية

طالباتالخدمة االجتماعية في اإلسالم3032جمع 822العلوم االجتماعية

طالباتمجال رعاية الشباب3042جمع 657العلوم االجتماعية

طالباتطرق وأساليب العالج االجتماعي3192جمع 799العلوم االجتماعية

طالباتالمجال التعليمي3252جمع 772العلوم االجتماعية

طالباتقانوني وضبط اجتماعي3272جمع 821العلوم االجتماعية

طالباتاالتجاهات الحديثة3682جمع 741العلوم االجتماعية
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طالباتاإلدارة في الخدمة االجتماعية3742جمع 681العلوم االجتماعية

طالباتتطبيقات في الخدمة االجتماعية3822جمع 742العلوم االجتماعية

طالباتالعالقات العامة4122جمع 658العلوم االجتماعية

طالباتعلم االجتماع السياسي4162جمع 709العلوم االجتماعية

طالباتنصوص ومصطلحات إنجليزية4172جمع 771العلوم االجتماعية

طالباتعلم اجتماع التنظيم4192جمع 624العلوم االجتماعية

طالباتعلم اجتماع الشيخوخة4542جمع 655العلوم االجتماعية

طالباتمصطلحات وقراءات في التربية1082خاص 801العلوم االجتماعية

طالباتاضطرابات التواصل2012خاص 627العلوم االجتماعية

طالباتبناء وتعديل السلوك2022خاص 683العلوم االجتماعية

طالباتنظريات التعلم وتطبيقاتها2092خاص 660العلوم االجتماعية

طالباتاستراتيجيات الدمج2102خاص 659العلوم االجتماعية

طالباتمدخل الى اإلعاقة العقلية3112خاص 682العلوم االجتماعية

طالباتأساليب التقويم والتشخيص في3122خاص 711العلوم االجتماعية

طالباتبرامج ذوي االحتياجات الخاصة3222خاص 743العلوم االجتماعية

طالبات1تدريب وتعليم األطفال المعوقين3242خاص 800العلوم االجتماعية

طالباتقضايا معاصرة في التربية الخاصة4012خاص 710العلوم االجتماعية

طالباتطرق التواصل في مرحلة التدخل4222خاص 823العلوم االجتماعية

طالباتتطبيق مبادئ الرياضيات في العلو1102نفس 679العلوم االجتماعية

طالباتمبادئ اإلحصاء النفسي1582نفس 738العلوم االجتماعية

طالباتعلم النفس التربوي2012نفس 797العلوم االجتماعية

طالباتاالحصاء االستداللي النفسي2042نفس 770العلوم االجتماعية

طالباتديناميات الجماعة2552نفس 621العلوم االجتماعية

طالباتعلم نفس الشخصية2562نفس 820العلوم االجتماعية

طالباتالتعلم ونظرياته2612نفس 654العلوم االجتماعية

طالباتعلم النفس التربوي3012نفس 748العلوم االجتماعية

طالباتعلم النفس المرضي3172نفس 622العلوم االجتماعية

طالبات(إنجليزي)نصوص ومصطلحات نفسية 3202نفس 707العلوم االجتماعية

طالباتعلم النفس المعرفي3762نفس 798العلوم االجتماعية

طالبات(اإلكلينيكي)علم النفس العيادي 4222نفس 769العلوم االجتماعية

طالباتبحث تطبيقي4252نفس 739العلوم االجتماعية

طالباتالطب النفسي4262نفس 619العلوم االجتماعية

طالباتتدريب ميداني4712نفس 740العلوم االجتماعية

طالباتعلم نفس الدعاية4772نفس 620العلوم االجتماعية

طالباتاللغة اإلنجليزية1352نجل 795اللغات و الترجمة

طالباتالرواية2092نجل 759اللغات و الترجمة

طالباتالشعر2122نجل 674اللغات و الترجمة

طالباتقواعد اللغة اإلنجليزية2202نجل 724اللغات و الترجمة

طالباتتراكيب اللغة2372نجل 648اللغات و الترجمة

طالباتالصوتيات2392نجل 647اللغات و الترجمة

طالباتالرواية3112نجل 761اللغات و الترجمة

طالباتكتابة المقال3162نجل 645اللغات و الترجمة

طالباتالمسرحية3462نجل 760اللغات و الترجمة
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طالباتعلم المعاني3632نجل 762اللغات و الترجمة

طالباتالنقد األدبي3642نجل 758اللغات و الترجمة

طالباتنظريات اللغة3682نجل 722اللغات و الترجمة

طالباتتاريخ األدب اإلنجليزي3702نجل 721اللغات و الترجمة

طالباتاللغة األجنبية3742نجل 723اللغات و الترجمة

طالباتتاريخ اللغة4242نجل 757اللغات و الترجمة

طالباتمشروع الترجمة4302نجل 610اللغات و الترجمة

طالباتالبحث4342نجل 725اللغات و الترجمة

طالباتالنقد األدبي4652نجل 646اللغات و الترجمة

طالباتاللغة والمجتمع4662نجل 697اللغات و الترجمة

طالباتنصوص في أدب الدعوه1102ادب 630اللغة العربية

طالبات1تاريخ األدب 1112ادب 811اللغة العربية

طالباتالنصوص1312ادب 717اللغة العربية

طالبات(في األدب  )قاعة البحث 1562ادب 608اللغة العربية

طالبات2تاريخ األدب 1602ادب 782اللغة العربية

طالبات4تاريخ األدب 2222ادب 718اللغة العربية

طالباتالنصوص3002ادب 673اللغة العربية

طالبات5تاريخ األدب 3212ادب 781اللغة العربية

طالبات6تاريخ األدب 3222ادب 644اللغة العربية

طالبات7تاريخ األدب 4212ادب 672اللغة العربية

طالبات1البالغة1212بلغ 671اللغة العربية

طالباتاألدبي النقد1312بلغ 695اللغة العربية

طالباتالنقد األدبي1322بلغ 643اللغة العربية

طالباتالبالغة1442بلغ 827اللغة العربية

طالبات8البالغة 1452بلغ 754اللغة العربية

طالباتقاعة البحث1482بلغ 780اللغة العربية

طالباتالنقد األدبي2312بلغ 779اللغة العربية

طالباتالنقد األدبي2322بلغ 696اللغة العربية

طالبات4البالغة 2502بلغ 755اللغة العربية

طالبات5البالغة 3222بلغ 607اللغة العربية

طالبات6البالغة 3512بلغ 716اللغة العربية

طالباتمنهج األدب اإلسالمي4302بلغ 756اللغة العربية

طالباتالنحو التطبيقي1012نحو 794اللغة العربية

طالباتقواعد اللغة العربية1022نحو 720اللغة العربية

طالباتالنحو1082نحو 706اللغة العربية

طالبات2النحو التطبيقي 1222نحو 670اللغة العربية

طالبات8النحو التطبيقى 1572نحو 693اللغة العربية

طالباتالنحو والنصوص التطبيقية1582نحو 768اللغة العربية

طالباتالنحو والصرف2022نحو 817اللغة العربية

طالبات3النحو التطبيقي 2212نحو 751اللغة العربية

طالباتفقه اللغة2352نحو 715اللغة العربية

طالباتفقه اللغة2362نحو 669اللغة العربية

طالباتالنحو2402نحو 775اللغة العربية
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طالباتالنحو2412نحو 691اللغة العربية

طالباتالنحو والصرف2502نحو 826اللغة العربية

طالبات4النحو التطبيقي 2512نحو 606اللغة العربية

طالباتالنحو التطبيقي3012نحو 661اللغة العربية

طالباتالنحو التطبيقي3022نحو 804اللغة العربية

طالبات5النحو التطبيقي 3212نحو 714اللغة العربية

طالبات6النحو التطبيقي 3222نحو 694اللغة العربية

طالباتقاعة البحث3392نحو 752اللغة العربية

طالباتالنحو3402نحو 603اللغة العربية

طالباتالنحو3412نحو 668اللغة العربية

طالباتالنحو4002نحو 641اللغة العربية

طالبات7النحو التطبيقى 4212نحو 753اللغة العربية

طالباتالنحو4412نحو 776اللغة العربية

طالباتالمدخل إلى األنظمة3102ساس 813المعهد العالي للقضاء


