
الكلیةاسم المقرررقم الشعبةالمقررالرقم المرجعي

أصول الدینالحدیث الشریف2سنھ 537104

أصول الدینمصطلح الحدیث 21سنھ 686123

أصول الدینمصطلح الحدیث 22سنھ 563124

أصول الدینعلوم المتن2سنھ 560127

أصول الدینأحادیث العبادات 21سنھ 561133

أصول الدینأحادیث العبادات 22سنھ 562134

أصول الدینأحادیث األسرة2سنھ 613136

أصول الدینمصادر البحث2سنھ 685155

أصول الدینمناھج المحدثین2سنھ 640157

أصول الدینمشروع التخرج2سنھ 641158

أصول الدینالحدیث الموضوعي2سنھ 684167

أصول الدینمصطلح الحدیث2سنھ 538212

أصول الدینأحادیث العبادات 22سنھ 676221

أصول الدینالحدیث النبوي2سنھ 625252

أصول الدینأحادیث األسرة2سنھ 601261

أصول الدینمصطلح الحدیث2سنھ 687308

أصول الدینالتوحید2عقد 670102

أصول الدینقواعد الرد على المخالفین2عقد 583127

أصول الدینالتوحید2عقد 678131

أصول الدینالتوحید2عقد 643132

أصول الدینالتوحید2عقد 672141

أصول الدینقواعد أھل السنة والجماعة2عقد 584176

أصول الدینالجمع بین الشرع والقدر2عقد 539177

أصول الدینالجدل والمنطق2عقد 688186

أصول الدینالقرآن الكریم 21قرا 607101

أصول الدینالتفسیر2قرا 656105
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أصول الدینتالوة القرآن 23قرا 516123

أصول الدینتالوة القرآن 24قرا 614124

أصول الدینتالوة القرآن 25قرا 515125

أصول الدینأصول التفسیر2قرا 541126

أصول الدینحفظ القرآن 24قرا 585134

أصول الدینقواعد التفسیر2قرا 617136

أصول الدینالتفسیر المقارن2قرا 662137

أصول الدینعلوم القرآن 22قرا 517143

أصول الدینغریب القرآن2قرا 615144

أصول الدینالتفسیر التحلیلي2قرا 564145

أصول الدینمناھج المفسرین2قرا 660146

أصول الدینالتفسیر الموضوعي2قرا 565147

أصول الدینالقرآن الكریم 22قرا 521151

أصول الدینمشروع التخرج2قرا 587158

أصول الدینأصول القراءات2قرا 618166

أصول الدینالتفسیر البیاني2قرا 661177

أصول الدینالقرآن الكریم 23قرا 680201

أصول الدینالقرآن الكریم 24قرا 679251

أصول الدینعلوم القرآن2قرا 577291

أصول الدینالقرآن الكریم2قرا 518300

أصول الدینالقرآن الكریم 25قرا 542301

أصول الدینالتفسیر2قرا 520307

أصول الدینالقرآن الكریم2قرا 616350

أصول الدینالقرآن الكریم 26قرا 602351

أصول الدینالتفسیر2قرا 659352

أصول الدینالقرآن الكریم 27قرا 519401

أصول الدینالتفسیر2قرا 598405
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أصول الدینالبحث2قرا 540413

أصول الدینالقرآن الكریم 28قرا 689451

أصول الدینالتفسیر2قرا 586457

اإلعالم واالتصالحاالت دراسیة2سوق 627433

اإلعالم واالتصالتدریب تعاوني2صحف 671439

اإلعالم واالتصالإنتاج المواد المطبوعة للعالقات2علق 650328

اإلعالم واالتصالالعالقات العامة وإدارة األزمات2علق 626432

التربیةالمناھج وطرق التدریس2ترب 630351

التربیةطرق التدریس الخاصة2ترب 624400

التربیةطرق التدریس الخاصة2ترب 567410

التربیةتربیة عملیة2ترب 597460

التربیةالمعاییر المھنیة وإعداد معلم2خاص 572402

التربیةاإلدارة والتخطیط التربوي2دات 588200

الدعوة واإلعالمالحسبة2دعو 530116

الدعوة واإلعالمالدعوة اإلصالحیة2دعو 571129

الدعوة واإلعالمالبحث العملي2دعو 529131

الشریعةأصول الفقھ2اصل 503152

الشریعةأصول الفقھ2اصل 652200

الشریعةأصول الفقھ2اصل 528232

الشریعةأصول الفقھ2اصل 532252

الشریعةمقاصد الشریعة2اصل 675258

الشریعةأصول الفقھ2اصل 575301

الشریعةالقواعد الفقھیة2اصل 669331

الشریعةأصول الفقھ2اصل 552350

الشریعةالبحث العملي2اصل 651352

الشریعةأصول الفقھ2اصل 533400

الشریعةأصول الفقھ2اصل 504403
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الشریعةدالالت األلفاظ 22اصل 628424

الشریعةتخریج الفروع على األصول2اصل 553426

الشریعةالبحث العملي2ثقف 505456

الشریعةالفرائض2فقھ 612103

الشریعةفقھ العبادات 21فقھ 658111

الشریعةتاریخ الفقھ2فقھ 574112

الشریعةالفقھ2فقھ 663150

الشریعةالفقھ2فقھ 673152

الشریعةالفقھ2فقھ 674202

الشریعةالفقھ2فقھ 573253

الشریعةالفقھ2فقھ 589300

الشریعةالفقھ2فقھ 502301

الشریعةالفقھ2فقھ 668302

الشریعةالفرائض2فقھ 531304

الشریعةالفرائض2فقھ 514312

الشریعةفقھ المعامالت 22فقھ 551325

الشریعةالبحث العلمي ( الفقھ )2فقھ 501391

الشریعةالفرائض2فقھ 550403

الشریعةفرائض 23فقھ 599413

العلوم االجتماعیةجغرافیة المملكة2جغر 566120

العلوم االجتماعیةتاریخ الفكر االجتماعي2جمع 527101

العلوم االجتماعیةالمدخل إلى علم االجتماع2جمع 526105

العلوم االجتماعیةخدمة الجماعة2جمع 525200

العلوم االجتماعیةالتخطیط االجتماعي2جمع 547259

العلوم االجتماعیةعلم االجتماع السكاني2جمع 594262

العلوم االجتماعیةنظریات علم االجتماع2جمع 545263

العلوم االجتماعیةالخدمة االجتماعیة في اإلسالم2جمع 691303
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العلوم االجتماعیةمجال رعایة الشباب2جمع 548304

العلوم االجتماعیةعلم االجتماع التربوي2جمع 544310

العلوم االجتماعیةنماذج العمل مع المجتمعات2جمع 570324

العلوم االجتماعیةخدمة الجماعة2جمع 649333

العلوم االجتماعیةعلم االجتماع الحضري2جمع 593358

العلوم االجتماعیةاالتجاھات الحدیثة2جمع 623368

العلوم االجتماعیةتصمیم البحوث االجتماعیة2جمع 648375

العلوم االجتماعیةتطبیقات في الخدمة االجتماعیة2جمع 622382

العلوم االجتماعیةنصوص ومصطلحات إنجلیزیة2جمع 596401

العلوم االجتماعیةعلم اجتماع التنمیة2جمع 524415

العلوم االجتماعیةعلم االجتماع السیاسي2جمع 595416

العلوم االجتماعیةنصوص ومصطلحات إنجلیزیة2جمع 647417

العلوم االجتماعیةعلم اجتماع الشیخوخة2جمع 546454

العلوم االجتماعیةتاریخ علم النفس ومدارسھ2نفس 592108

العلوم االجتماعیةتطبیق مبادئ الریاضیات في العلو2نفس 568110

العلوم االجتماعیةعلم النفس االجتماعي2نفس 666157

العلوم االجتماعیةمبادئ اإلحصاء النفسي2نفس 620158

العلوم االجتماعیةمبادئ القیاس النفسي2نفس 644203

العلوم االجتماعیةاالحصاء االستداللي النفسي2نفس 646204

العلوم االجتماعیةعلم النفس التربوي2نفس 621251

العلوم االجتماعیةدینامیات الجماعة2نفس 522255

العلوم االجتماعیةعلم نفس الشخصیة2نفس 665257

العلوم االجتماعیةالتعلم ونظریاتھ2نفس 543261

العلوم االجتماعیةمناھج البحث في علم النفس2نفس 569263

العلوم االجتماعیةعلم النفس التجریبي2نفس 690318

العلوم االجتماعیةمدخل إلى التأصیل اإلسالمي2نفس 523319

العلوم االجتماعیةنصوص ومصطلحات نفسیة (إنجلیزي)2نفس 591320
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العلوم االجتماعیةعلم النفس المعرفي2نفس 667376

العلوم االجتماعیةعلم النفس العیادي (اإلكلینیكي)2نفس 645422

اللغات و الترجمةطرق التدریس2ترب 681160

اللغات و الترجمةالقراءة واالستیعاب2نجل 513104

اللغات و الترجمةاللغة اإلنجلیزیة2نجل 664135

اللغات و الترجمةاللغة اإلنجلیزیة2نجل 677180

اللغات و الترجمةالروایة2نجل 637209

اللغات و الترجمةقواعد اللغة اإلنجلیزیة2نجل 609220

اللغات و الترجمةمدخل إلى علم اللغة2نجل 512229

اللغات و الترجمةالمسرحیة2نجل 638244

اللغات و الترجمةالروایة2نجل 511310

اللغات و الترجمةالروایة2نجل 639311

اللغات و الترجمةالمسرحیة2نجل 536345

اللغات و الترجمةعلم المعاني2نجل 635363

اللغات و الترجمةتاریخ األدب اإلنجلیزي2نجل 611370

اللغات و الترجمةتاریخ اللغة2نجل 636424

اللغات و الترجمةالبحث2نجل 610434

اللغة العربیةالتحریر األدبي2ادب 510145

اللغة العربیةقاعة البحث ( في األدب )2ادب 508156

اللغة العربیةتاریخ األدب 23ادب 509221

اللغة العربیةتاریخ األدب 24ادب 606222

اللغة العربیةتاریخ األدب 26ادب 535322

اللغة العربیةالنصوص2ادب 582400

اللغة العربیةتاریخ األدب 27ادب 559421

اللغة العربیةتاریخ األدب 28ادب 581422

اللغة العربیةالبالغة21بلغ 558121

اللغة العربیةالبالغة 22بلغ 634122
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اللغة العربیةالنقد األدبي2بلغ 534132

اللغة العربیةقاعة البحث2بلغ 655148

اللغة العربیةالبالغة 23بلغ 633200

اللغة العربیةالنقد األدبي2بلغ 580232

اللغة العربیةالبالغة 25بلغ 507322

اللغة العربیةالبالغة 26بلغ 605351

اللغة العربیةالنحو التطبیقي2نحو 657101

اللغة العربیةقواعد اللغة العربیة2نحو 608102

اللغة العربیةالنحو2نحو 692104

اللغة العربیةالنحو2نحو 590108

اللغة العربیةالنحو التطبیقي 22نحو 557122

اللغة العربیةالتدریبات اللغویة2نحو 619128

اللغة العربیةالنحو2نحو 600141

اللغة العربیةالنحو والنصوص التطبیقیة2نحو 642158

اللغة العربیةالتدریبات اللغویة2نحو 683209

اللغة العربیةالنحو 23نحو 629213

اللغة العربیةالنحو 25نحو 576215

اللغة العربیةالنحو التطبیقي 23نحو 631221

اللغة العربیةفقھ اللغة2نحو 603235

اللغة العربیةفقھ اللغة2نحو 556236

اللغة العربیةالنحو2نحو 654240

اللغة العربیةالنحو التطبیقي 24نحو 506251

اللغة العربیةالنحو التطبیقي2نحو 549301

اللغة العربیةالنحو التطبیقي 25نحو 604321

اللغة العربیةالنحو التطبیقي 26نحو 579322

اللغة العربیةفقھ اللغة2نحو 555335

اللغة العربیةقاعة البحث2نحو 632339
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اللغة العربیةالنحو2نحو 554341

اللغة العربیةالنحو2نحو 653441

المعھد العالي للقضاءالمدخل إلى األنظمة2ساس 682310

علوم الحاسب والمعلوماتالحاسب اآللي في الدراسات2تال 578102
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