
الكلیةاسم المقرررقم الشعبةالمقررالرقم المرجعي

أصول الدینالحدیث الشریف1سنھ 145104

أصول الدینأحادیث اآلداب1سنھ 111112

أصول الدینمصطلح الحدیث 11سنھ 288123

أصول الدینمصطلح الحدیث 12سنھ 166124

أصول الدینعلوم المتن1سنھ 163127

أصول الدینأحادیث العلم واالعتصام1سنھ 265132

أصول الدینأحادیث العبادات 11سنھ 164133

أصول الدینأحادیث المعامالت1سنھ 286137

أصول الدینتخریج الحدیث1سنھ 142145

أصول الدینمصادر البحث1سنھ 287155

أصول الدینحجیة السنة1سنھ 193156

أصول الدینمشروع التخرج1سنھ 247158

أصول الدینفقھ السیرة1سنھ 112165

أصول الدینالحدیث الشریف1سنھ 140200

أصول الدینأحادیث العبادات 12سنھ 278221

أصول الدینتخریج الحدیث1سنھ 134233

أصول الدینأحادیث المعامالت1سنھ 210241

أصول الدینالحدیث النبوي1سنھ 236252

أصول الدینأحادیث الحدود والقضاء1سنھ 257281

أصول الدینالحدیث1سنھ 279312

أصول الدینتخریج الحدیث1سنھ 165315

أصول الدینالبحث1سنھ 141333

أصول الدینالتوحید1عقد 273102

أصول الدینالتوحید1عقد 293131

أصول الدینقواعد الرد على المخالفین1عقد 143137

أصول الدینالتوحید1عقد 270141

أصول الدینمشروع التخرج1عقد 113158

أصول الدینالجمع بین الشرع والقدر1عقد 144177

أصول الدینفرق باطنیة1عقد 115184

أصول الدینالجدل والمنطق1عقد 289186
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أصول الدینتیارات إلحادیة1عقد 167195

أصول الدینالنحل1عقد 194196

أصول الدینالتوحید1عقد 301202

أصول الدینالبحث1عقد 114350

أصول الدینالقرآن الكریم 11قرا 226101

أصول الدینالتفسیر1قرا 261105

أصول الدینحفظ القرآن 11قرا 168119

أصول الدینحفظ القرآن 13قرا 172133

أصول الدینحفظ القرآن 14قرا 195134

أصول الدینحفظ القرآن 15قرا 248135

أصول الدینقواعد التفسیر1قرا 223136

أصول الدینحفظ القرآن 12قرا 266142

أصول الدینغریب القرآن1قرا 220144

أصول الدینالتفسیر التحلیلي1قرا 169145

أصول الدینالتفسیر الموضوعي1قرا 170147

أصول الدینالقرآن الكریم 12قرا 119151

أصول الدینمشروع التخرج1قرا 196158

أصول الدینأصول القراءات1قرا 222166

أصول الدینالتفسیر العلمي1قرا 290167

أصول الدینإعجاز القرآن1قرا 171176

أصول الدینالتفسیر البیاني1قرا 267177

أصول الدینالقرآن الكریم 13قرا 282201

أصول الدینالقرآن الكریم 14قرا 284251

أصول الدینتفسیر آیات االحكام 11قرا 280292

أصول الدینالقرآن الكریم1قرا 117300

أصول الدینالقرآن الكریم 15قرا 135301

أصول الدینالقرآن الكریم1قرا 221350

أصول الدینالقرآن الكریم 16قرا 225351

أصول الدینالتفسیر1قرا 237354

أصول الدینعلوم القرآن1قرا 116355

أصول الدینالقرآن الكریم 17قرا 105401
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أصول الدینالقرآن الكریم1قرا 234450

أصول الدینالقرآن الكریم 18قرا 281451

اإلعالم واالتصالبرامج التصمیم الحاسوبیة 12ذاع 239317

اإلعالم واالتصالمشروع تخرج1سوق 302436

اإلعالم واالتصالالمقال الصحفي1صحف 126332

اإلعالم واالتصالمشروع تخرج1علق 254435

اإلعالم واالتصالاإلحصاء التطبیقي1علم 179208

التربیةأصول التربیة اإلسالمیة1ترب 149100

التربیةتقنیات التعلیم1ترب 233252

التربیةأصول التربیة اإلسالمیة1ترب 136350

التربیةطرق التدریس الخاصة1ترب 173410

التربیةالخبرة المیدانیة1ترب 118470

التربیةسیاسة التعلیم في المملكة1دات 199100

التربیةاإلدارة والتخطیط التربوي1دات 198200

التربیةطرق التدریس الخاصة1نھج 283457

الدعوة واإلعالمالدعوة اإلصالحیة1دعو 177129

الشریعةأدلة األحكام 12اصل 131222

الشریعةأصول الفقھ1اصل 129252

الشریعةأصول الفقھ1اصل 184301

الشریعةأدلة األحكام 14اصل 186323

الشریعةأصول الفقھ1اصل 156350

الشریعةالبحث العملي1اصل 256352

الشریعةالقواعد الفقھیة 12اصل 185355

الشریعةأصول الفقھ1اصل 130400

الشریعةأصول الفقھ1اصل 103403

الشریعةالقواعد الفقھیة1اصل 262412

الشریعةدالالت األلفاظ 12اصل 240424

الشریعةاالجتھاد1اصل 154425

الشریعةتخریج الفروع على األصول1اصل 153426

الشریعةالبحث العلمي ( أصول الفقھ )1اصل 155427

الشریعةأخالقیات المھنة1ثقف 132211
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الشریعةقضایا فكریة معاصرة1ثقف 133431

الشریعةالبحث العلمي(الثقافة اإلسالمیة1ثقف 276441

الشریعةالثقافة اإلسالمیة1ثقف 125453

الشریعةالبحث العملي1ثقف 104456

الشریعةالفقھ1فقھ 268150

الشریعةفقھ العبادات 12فقھ 181155

الشریعةفقھ العبادات 12فقھ 162162

الشریعةالفقھ1فقھ 275202

الشریعةفقھ المعامالت المالیة1فقھ 109211

الشریعةفقھ الجنایات والحدود1فقھ 110213

الشریعةفقھ العبادات 13فقھ 152215

الشریعةالفقھ1فقھ 298250

الشریعةالبحث العملي1فقھ 128256

الشریعةالفقھ1فقھ 200300

الشریعةالفقھ1فقھ 101301

الشریعةالفرائض1فقھ 108312

الشریعةفقھ المعامالت 12فقھ 150325

الشریعةفرائض 12فقھ 274353

الشریعةفقھ األسرة 11فقھ 208354

الشریعةالبحث العلمي ( الفقھ )1فقھ 102391

الشریعةالفرائض1فقھ 151403

الشریعةفقھ األسرة 12فقھ 183422

الشریعةفقھ الجنایات1فقھ 255432

الشریعةالفقھ1فقھ 127450

الشریعةفقھ األطعمة واألیمان1فقھ 180462

الشریعةفقھ القضاء1فقھ 182472

العلومحساب التفاضل والتكامل التطبیقي1ریض 178114

العلوم االجتماعیةالسیرة النبویة1ترخ 197101

العلوم االجتماعیةتاریخ المملكة العربیة السعودیة1ترخ 238102

العلوم االجتماعیةالمدخل إلى علم اآلثار1ترخ 202223

العلوم االجتماعیةعصر الحروب الصلیبیة1ترخ 294318
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العلوم االجتماعیةتاریخ اإلسالم في إفریقیا1ترخ 146319

العلوم االجتماعیةتاریخ الدولة السعودیة األولى1ترخ 174322

العلوم االجتماعیةتاریخ الدولة العثمانیة1ترخ 296372

العلوم االجتماعیةتاریخ الخلیج العربي1ترخ 295375

العلوم االجتماعیةالجغرافیا العامة1جغر 124113

العلوم االجتماعیةنصوص إنجلیزیة في الجغرافیا (ط)1جغر 232173

العلوم االجتماعیةالجغرافیا اإلقلیمیة1جغر 206177

العلوم االجتماعیةجغرافیة المملكة1جغر 148220

العلوم االجتماعیةجغرافیة العالم اإلسالمي1جغر 272226

العلوم االجتماعیةالخرائط التضاریسیة والجیولوجیة1جغر 176276

العلوم االجتماعیةالجغرافیا الحیویة والتربة1جغر 230324

العلوم االجتماعیةاألسالیب الكمیة في الجغرافیا1جغر 229325

العلوم االجتماعیةنصوص إنجلیزیة (جغرافیا بشریة)1جغر 297327

العلوم االجتماعیةخرائط التوزیعات1جغر 252328

العلوم االجتماعیةجغرافیة المیاه1جغر 253330

العلوم االجتماعیةجغرافیة المناطق الجافة1جغر 231428

العلوم االجتماعیةمبادئ اإلحصاء الوصفي1جمع 303111

العلوم االجتماعیةمبادئ اإلحصاء1جمع 123112

العلوم االجتماعیةاإلحصاء االجتماعي1جمع 121205

العلوم االجتماعیةالقیاس االجتماعي1جمع 147309

العلوم االجتماعیةنماذج العمل مع المجتمعات1جمع 175324

العلوم االجتماعیةعلم االجتماع الحضري1جمع 204358

العلوم االجتماعیةتصمیم البحوث االجتماعیة1جمع 251375

العلوم االجتماعیةنصوص ومصطلحات إنجلیزیة1جمع 205401

العلوم االجتماعیةعلم اجتماع التنمیة1جمع 122415

العلوم االجتماعیةتطبیقات الحاسوب1جمع 228459

العلوم االجتماعیةعلم النفس التربوي1نفس 271201

العلوم االجتماعیةاالحصاء االستداللي النفسي1نفس 250204

العلوم االجتماعیةعلم النفس المرضي1نفس 120317

العلوم االجتماعیةنصوص ومصطلحات نفسیة (إنجلیزي)1نفس 203320

العلوم االجتماعیةبحث تطبیقي1نفس 227425
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اللغات و الترجمةاللغة اإلنجلیزیة1نجل 292130

اللغات و الترجمةاللغة اإلنجلیزیة1نجل 269135

اللغات و الترجمةالشعر1نجل 161212

اللغات و الترجمةتراكیب اللغة1نجل 139237

اللغات و الترجمةالصوتیات1نجل 138239

اللغات و الترجمةاللغة اإلنجلیزیة1نجل 300285

اللغات و الترجمةكتابة المقال1نجل 137316

اللغات و الترجمةالترجمة1نجل 217328

اللغات و الترجمةاللغة اإلنجلیزیة1نجل 235335

اللغات و الترجمةنظریات اللغة1نجل 216368

اللغة العربیةالنصوص1ادب 214131

اللغة العربیةقاعة البحث ( في األدب )1ادب 106156

اللغة العربیةتاریخ األدب 12ادب 260160

اللغة العربیةتاریخ األدب 13ادب 107221

اللغة العربیةالنصوص1ادب 160250

اللغة العربیةالتحریر العربي1ادب 188283

اللغة العربیةالبالغة11بلغ 159121

اللغة العربیةقاعة البحث1بلغ 259148

اللغة العربیةالبالغة 14بلغ 246250

اللغة العربیةالنحو التطبیقي1نحو 263101

اللغة العربیةقواعد اللغة العربیة1نحو 215102

اللغة العربیةالنحو1نحو 299104

اللغة العربیةالنحو1نحو 201108

اللغة العربیةالنحو 12نحو 219112

اللغة العربیةالنحو التطبیقي 12نحو 158122

اللغة العربیةالتدریبات اللغویة1نحو 224128

اللغة العربیةالنحو1نحو 218141

اللغة العربیةالعروض و القافیة1نحو 189150

اللغة العربیةالنحو التطبیقى 18نحو 190157

اللغة العربیةالنحو والنصوص التطبیقیة1نحو 249158

اللغة العربیةالنحو1نحو 207159
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اللغة العربیةالنحو والنصوص التطبیقیة1نحو 291167

اللغة العربیةالتدریبات اللغویة1نحو 285209

اللغة العربیةالنحو 11نحو 209211

اللغة العربیةالنحو 13نحو 242213

اللغة العربیةالنحو 14نحو 241214

اللغة العربیةالنحو 15نحو 187215

اللغة العربیةالنحو 16نحو 277216

اللغة العربیةالنحو التطبیقي 13نحو 244221

اللغة العربیةالصرف1نحو 258230

اللغة العربیةالعروض والقافیة1نحو 211233

اللغة العربیةفقھ اللغة1نحو 213235

اللغة العربیةالنحو1نحو 264240

اللغة العربیةالنحو1نحو 192241

اللغة العربیةالنحو التطبیقي 15نحو 212321

اللغة العربیةالنحو التطبیقي 16نحو 191322

اللغة العربیةقاعة البحث1نحو 245339

اللغة العربیةالنحو1نحو 157341

اللغة العربیةالنحو التطبیقى 17نحو 243421
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