
الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

10388مهارات القرأة والفهم واإللقاءت103عرب10387مهارات القرأة والفهم واإللقاءت103عرب

(1)اللغةاإلنجليزية101إنج(1)اللغةاإلنجليزية101إنج

10386الوعي المعلوماتيت101مكم10386الوعي المعلوماتيت101مكم

10377مبادئ نظم وتقنية المعلوماتت101تال10375مبادئ نظم وتقنية المعلوماتت101تال

13683مهارات التفكير والتعلم110نفس13682مهارات التفكير والتعلم110نفس

11462مدخل إلى العقيدةت131سلم11461مدخل إلى العقيدةت131سلم

12206(1)التالوة والحفز والتجويد ت111قرأ12205(1)التالوة والحفز والتجويد ت111قرأ

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

10387مهارات القرأة والفهم واإللقاءت103عرب10390مهارات القرأة والفهم واإللقاءت103عرب

(1)اللغةاإلنجليزية101إنج(1)اللغةاإلنجليزية101إنج

10386الوعي المعلوماتيت101مكم10386الوعي المعلوماتيت101مكم

10375مبادئ نظم وتقنية المعلوماتت101تال10378مبادئ نظم وتقنية المعلوماتت101تال

13682مهارات التفكير والتعلم110نفس15370مهارات التفكير والتعلم110نفس

11461مدخل إلى العقيدةت131سلم11463مدخل إلى العقيدةت131سلم

12208(1)التالوة والحفز والتجويد ت111قرأ12207(1)التالوة والحفز والتجويد ت111قرأ

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

11497التحرير الكتابي101عرب10388مهارات القرأة والفهم واإللقاءت103عرب

(2)اللغة اإلنجليزية102إنج(1)اللغةاإلنجليزية101إنج

10412مبادئ الرياضياتت100ريض10386الوعي المعلوماتيت101مكم

10415مهارات تالوة القرآن الكريمت100قرأ10377مبادئ نظم وتقنية المعلوماتت101تال

10414(قيم وسلوك)السيرة النبويةت102سلم13683مهارات التفكير والتعلم110نفس

10413(1)فقه العباداتت141سلم11462مدخل إلى العقيدةت131سلم

10411(1)النحو التطبيقيت110عرب12210(1)التالوة والحفظ والتجويد ت111قرأ

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

12506(1)علوم الحديثت221سلم12505(1)علوم الحديثت221سلم

10434(1)علوم القرآنت211سلم10433(1)علوم القرآنت211سلم

10429أحاديث صحيح البخاريت224سلم10428أحاديث صحيح البخاريت224سلم

10456(1)التفسيرالتحليليت215سلم10454(1)التفسيرالتحليليت215سلم

10448(2)فقه العباداتت242سلم10447(2)فقه العباداتت242سلم

10464التوحيدت232سلم10463التوحيدت232سلم

10443(2)التالوة والحفظ والتجويد ت212قرأ10442(2)التالوة والحفظ والتجويد ت212قرأ

13249التاريخ الوطنيت201ترخ10559التاريخ الوطنيت201ترخ

13242الثقافة البيئيةت201جغر12602الثقافة البيئيةت201جغر

I31I32

I13I14 ماعدا التالوة1دمج مع 

I15     عدا التالوة2دمج مع  I21

1443                                     األرقام المرجعية لكلية اآلداب  الفصل الدراسي االول من العام الجامعي 

الدراسات اإلسالمية                                                                        قسم

I11I12



الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

12509(1)علوم الحديثت221سلم12508(1)علوم الحديثت221سلم

10436(1)علوم القرآنت211سلم10435(1)علوم القرآنت211سلم

10431أحاديث صحيح البخاريت224سلم10430أحاديث صحيح البخاريت224سلم

10458(1)التفسيرالتحليليت215سلم10457(1)التفسيرالتحليليت215سلم

10451(2)فقه العباداتت242سلم10449(2)فقه العباداتت242سلم

10466التوحيدت232سلم10465التوحيدت232سلم

10445(2)التالوة والحفظ والتجويد ت212قرأ10444(2)التالوة والحفظ والتجويد ت212قرأ

12603التاريخ الوطنيت201ترخ12993التاريخ الوطنيت201ترخ

10558الثقافة البيئيةت201جغر13240الثقافة البيئيةت201جغر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

10808النبوةت334سلم10787اإليمان ت233سلم

12449مهارات التخريجت320سلم12574(2)علوم الحديثت222سلم

10816(2)أصول فقه ت352سلم10789(2)علوم القرآنت212سلم

10811(1)أحاديث السنن ت326سلم10791(2)التفسيرالتحليليت216سلم

10821مناهج البحثت361سلم10793أحاديث صحيح مسلمت225سلم

10802(3)التفسير التحليليت317سلم10788(3)فقه العبادات ت243سلم

10805(1)فقه المعامالت ت344سلم10790(1)أصول فقهت251سلم

10813أصول التفسير وقواعدةت313سلم11471(3)التالوة والحفظ والتجويد ت213قرأ

10819(4)التالوة والحفظ والتجويد ت313قرا10792(2)النحو التطبيقيت211عرب

10824(3)النحو التطبيقت312عرب

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

10810النبوةت334سلم10809النبوةت334سلم

12451مهارات التخريجت320سلم12450مهارات التخريجت320سلم

10818(2)أصول فقه ت352سلم10817(2)أصول فقه ت352سلم

10843(1)أحاديث السنن ت326سلم10812(1)أحاديث السنن ت326سلم

10823مناهج البحثت361سلم10822مناهج البحثت361سلم

10804(3)التفسير التحليليت317سلم10803(3)التفسير التحليليت317سلم

10807(1)فقه المعامالت ت344سلم10806(1)فقه المعامالت ت344سلم

10815أصول التفسير وقواعدةت313سلم10814أصول التفسير وقواعدةت313سلم

10844(4)التالوة والحفظ والتجويد ت313قرا10820(4)التالوة والحفظ والتجويد ت313قرا

10826(3)النحو التطبيقت312عرب10825(3)النحو التطبيقت312عرب

I52I53

I33I34

I41I51  



الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

15744النبوةت334سلم13503النبوةت334سلم

13460مهارات التخريجت320سلم13462مهارات التخريجت320سلم

15753(2)أصول فقه ت352سلم13488(2)أصول فقه ت352سلم

15783(1)أحاديث السنن ت326سلم13489(1)أحاديث السنن ت326سلم

15755مناهج البحثت361سلم13500مناهج البحثت361سلم

15762(3)التفسير التحليليت317سلم13502(3)التفسير التحليليت317سلم

15787(1)فقه المعامالت ت344سلم13494(1)فقه المعامالت ت344سلم

15748أصول التفسير وقواعدةت313سلم13491أصول التفسير وقواعدةت313سلم

15738(4)التالوة والحفظ والتجويد ت313قرا13464(4)التالوة والحفظ والتجويد ت313قرا

15781(3)النحو التطبيقت312عرب13487(3)النحو التطبيقت312عرب

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

13503النبوةت334سلم15744النبوةت334سلم

15789مهارات التخريجت320سلم13461مهارات التخريجت320سلم

13488(2)أصول فقه ت352سلم15753(2)أصول فقه ت352سلم

13489(1)أحاديث السنن ت326سلم15783(1)أحاديث السنن ت326سلم

13500مناهج البحثت361سلم15755مناهج البحثت361سلم

13502(3)التفسير التحليليت317سلم15762(3)التفسير التحليليت317سلم

13494(1)فقه المعامالت ت344سلم15787(1)فقه المعامالت ت344سلم

13491أصول التفسير وقواعدةت313سلم15748أصول التفسير وقواعدةت313سلم

13464(4)التالوة والحفظ والتجويد ت313قرا13463(4)التالوة والحفظ والتجويد ت313قرا

13487(3)النحو التطبيقت312عرب15781(3)النحو التطبيقت312عرب

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

12540القدرواإلمامةت335سلم12540القدرواإلمامةت335سلم

12542(2)أحاديث السننت327سلم12542(2)أحاديث السننت327سلم

12549(4)التفسير التحليليت318سلم12549(4)التفسير التحليليت318سلم

12535(2)فقه المعامالت ت345سلم12535(2)فقه المعامالت ت345سلم

12544(3)أصول الفقهت353سلم12544(3)أصول الفقهت353سلم

12533الدعوة والحسبةت371سلم12533الدعوة والحسبةت371سلم

12547النحو التطبيقيت313عرب 12547النحو التطبيقيت313عرب 

12539(5)التالوة والحفظ والتجويدت314قرأ12537(5)التالوة والحفظ والتجويدت314قرأ

12623األخالق اإلسالميةت392سلم12623األخالق اإلسالميةت392سلم

12612قضايا فقهيه معاصرةت393سلم12612قضايا فقهيه معاصرةت393سلم

12617أصول تدبرالقرآنت395سلم12617أصول تدبرالقرآنت395سلم

I61 عدا تالوة 1 دمج مع I62

I54I55     

   عدا مهارات التخريج4دمج مع   I56I57ماعداالتالوة ومهارات التخريج 5دمج مع 



الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

12584اليوم اآلخرت436سلم12583اليوم اآلخرت436سلم

12586المل والنحلت437سلم12585المل والنحلت437سلم

12588مهارات في دراسة األسانيدت423سلم12587مهارات في دراسة األسانيدت423سلم

12582مناهج المفسرينت414سلم12581مناهج المفسرينت414سلم

12595(3)أحاديث السنت428سلم12594(3)أحاديث السنت428سلم

12579فقه األسرةت446سلم12578فقه األسرةت446سلم

12593(4)أصول الفقه ت454سلم12592(4)أصول الفقه ت454سلم

12590(6)التالوة والحفظ والتجويدت415قرأ12589(6)التالوة والحفظ والتجويدت415قرأ

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

15923اليوم اآلخرت436سلم13429اليوم اآلخرت436سلم

15903المل والنحلت437سلم13425المل والنحلت437سلم

15911مهارات في دراسة األسانيدت423سلم13443مهارات في دراسة األسانيدت423سلم

15915مناهج المفسرينت414سلم13431مناهج المفسرينت414سلم

15909(3)أحاديث السنت428سلم13434(3)أحاديث السنت428سلم

15921فقه األسرةت446سلم13441فقه األسرةت446سلم

15917(4)أصول الفقه ت454سلم13437(4)أصول الفقه ت454سلم

13405(6)التالوة والحفظ والتجويدت415قرأ13406(6)التالوة والحفظ والتجويدت415قرأ

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

13371المذاهبالمعاصرةت438سلم13370المذاهبالمعاصرةت438سلم

13373الحديث الموضوعيت439سلم13372الحديث الموضوعيت439سلم

13377التفسير الموضوعيت419سلم13376التفسير الموضوعيت419سلم

13375فقه العقوباتت447سلم13374فقه العقوباتت447سلم

13369فقه الفرائضت448سلم13368فقه الفرائضت448سلم

14470مشروع التخرجت481سلم14469مشروع التخرجت481سلم

13366القواعد الفقهيةت455سلم13364القواعد الفقهيةت455سلم

13379(7)التالوة والحفظ والتجويدت416قرأ13362(7)التالوة والحفظ والتجويدت416قرأ

I81I82

I71I72

I73I74   



الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

13371المذاهبالمعاصرةت438سلم13370المذاهبالمعاصرةت438سلم

13373الحديث الموضوعيت439سلم13372الحديث الموضوعيت439سلم

13377التفسير الموضوعيت419سلم13376التفسير الموضوعيت419سلم

13375فقه العقوباتت447سلم13374فقه العقوباتت447سلم

13369فقه الفرائضت448سلم13368فقه الفرائضت448سلم

14474مشروع التخرجت481سلم14472مشروع التخرجت481سلم

13366القواعد الفقهيةت455سلم13364القواعد الفقهيةت455سلم

13379(7)التالوة والحفظ والتجويدت416قرأ13362(7)التالوة والحفظ والتجويدت416قرأ

مقرر اختياريالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

مقرر ليس له اختبار13371المذاهبالمعاصرةت438سلم

13373الحديث الموضوعيت439سلم

13377التفسير الموضوعيت419سلم

13375فقه العقوباتت447سلم

13369فقه الفرائضت448سلم

14475مشروع التخرجت481سلم

13366القواعد الفقهيةت455سلم

13379(7)التالوة والحفظ والتجويدت416قرأ

I85  عدا مشروع2دمج مع  

I83  عدا مشروع1دمج مع I84 عدا مشروع2دمج مع 


