
الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

10247مهارات القرأة والفهم واإللقاءت103عرب10246مهارات القرأة والفهم واإللقاءت103عرب

(1)اللغةاإلنجليزية101إنج(1)اللغةاإلنجليزية101إنج

11488(1)الثقافة اإلسالمية101سلم11488(1)الثقافة اإلسالمية101سلم

10281الوعي المعلوماتيت101مكم10281الوعي المعلوماتيت101مكم

10303مبادئ نظم وتقنية المعلوماتت101تال10302مبادئ نظم وتقنية المعلوماتت101تال

15346مهارات التفكير والتعلم110نفس15339مهارات التفكير والتعلم110نفس

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

11497التحرير الكتابي101عرب10248مهارات القرأة والفهم واإللقاءت103عرب

13212(قيم وسلوك)السيرة النبويةت102سلم(1)اللغةاإلنجليزية101إنج

13219مبادئ الرياضياتت100ريض11488(1)الثقافة اإلسالمية101سلم

10321مهارات تالوة القرآن الكريمت100قرأ10281الوعي المعلوماتيت101مكم

(2)اللغةاإلنجليزية 102إنج 10304مبادئ نظم وتقنية المعلوماتت101تال

10323(مقدمات ومصطلحات)النحوت111عرب13482مهارات التفكير والتعلم110نفس

10324األدب الجاهليت130عرب

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

10333(1)النحوت212عرب10332(1)النحوت212عرب

10336األصواتت251عرب10335األصواتت251عرب

10341(1)البالغةت241عرب10340(1)البالغةت241عرب

10344أدب صدراألسالم والعصر األمويت231عرب 10343أدب صدراألسالم والعصر األمويت231عرب 

10348(1)الصرفت221عرب10347(1)الصرفت221عرب

13293(2)الثقافة اإلسالمية202سلم13293(2)الثقافة اإلسالمية202سلم

12603التاريخ الوطنيت201ترخ13249التاريخ الوطنيت201ترخ

10558الثقافة البيئيةت201جغر13242الثقافة البيئيةت201جغر

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

10794(2)النحوت213عرب10334(1)النحوت212عرب

10795(1)اللسانياتت253عرب10337األصواتت251عرب

10796(2)البالغةت242عرب10342(1)البالغةت241عرب

10797الشعر العباسيت232عرب10345أدب صدراألسالم والعصر األمويت231عرب 

10798النثرالعباسيت233عرب10349(1)الصرفت221عرب

10799(2)الصرفت222عرب13293(2)الثقافة اإلسالمية202سلم

10800العروضت223عرب13248التاريخ الوطنيت201ترخ

10801المعاجم والداللةت252عرب13241الثقافة البيئيةت201جغر

A31A32

A33A41

1443األرقام المرجعية لكلية اآلداب  الفصل الدراسي االول من العام الجامعي 

اللغة العربية                                            قسم

A11A12

A13A21



الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

10829(3)النحوت314عرب10828(3)النحوت314عرب

10831النقد األدبي القديمت361عرب10830النقد األدبي القديمت361عرب

12003(3)الثقافة اإلسالمية303سلم12002(3)الثقافة اإلسالمية303سلم

10836العروض والقافيةت325عرب10835العروض والقافيةت325عرب

10838األدب األندلسيت334عرب10837األدب األندلسيت334عرب

10840(3)الصرفت324عرب10839(3)الصرفت324عرب

15614أدب الدول المتتابعةت335عرب10841أدب الدول المتتابعةت335عرب

15616األدب  اإلسالميت362عرب10856األدب  اإلسالميت362عرب

15620الثروة اللفظيةت354عرب10855الثروة اللفظيةت354عرب

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

15639(3)النحوت314عرب15636(3)النحوت314عرب

15646النقد األدبي القديمت361عرب15645النقد األدبي القديمت361عرب

15653(3)الثقافة اإلسالمية303سلم15652(3)الثقافة اإلسالمية303سلم

15659العروض والقافيةت325عرب15658العروض والقافيةت325عرب

15667األدب األندلسيت334عرب15666األدب األندلسيت334عرب

15677(3)الصرفت324عرب15675(3)الصرفت324عرب

15686أدب الدول المتتابعةت335عرب15682أدب الدول المتتابعةت335عرب

10856األدب  اإلسالميت362عرب15616األدب  اإلسالميت362عرب

15620الثروة اللفظيةت354عرب15628الثروة اللفظيةت354عرب

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

12013(4)النحوت315عرب15640(3)النحوت314عرب

12018تطبيقات بالغيةت343عرب15647النقد األدبي القديمت361عرب

12024الشعر العربي الحديثت337عرب15653(3)الثقافة اإلسالمية303سلم

12030النثر العربي الحديثت338عرب15661العروض والقافيةت325عرب

12112النظم القرآنيت344عرب15669األدب األندلسيت334عرب

12120(2)اللسانياتت355عرب15679(3)الصرفت324عرب

12125مصطلحات لغوية وأدبية باللغة اإلنجليزيةت372عرب15687أدب الدول المتتابعةت335عرب

13334اللسانيات الحاسوبيةت356عرب10856األدب  اإلسالميت362عرب

15793األدب التفاعليت336عرب15628الثروة اللفظيةت354عرب

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

12190(5)النحوت416عرب12189(5)النحوت416عرب

12193مشروع بحث تخرجت474عرب12192مشروع بحث تخرجت474عرب

12212القراءات واللهجاتت457عرب12211القراءات واللهجاتت457عرب

12221بيان الحديث النبويت445عرب12220بيان الحديث النبويت445عرب

12229(4)ثقافة إسالمية 404سلم12229(4)ثقافة إسالمية 404سلم

12240التدقيق اللغويت475عرب12239التدقيق اللغويت475عرب

12251األدب السعوديت439عرب12250األدب السعوديت439عرب

12268النقد األدبي الحديثت463عرب12267النقد األدبي الحديثت463عرب

A71A72

A53A54

A55A61

A51A52



A74  عدا مشروع تخرج1دمج مع A73A74  عدا مشروع تخرج1دمج مع 

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

12189(5)النحوت416عرب12189(5)النحوت416عرب

12195مشروع بحث تخرجت474عرب12194مشروع بحث تخرجت474عرب

12211القراءات واللهجاتت457عرب12211القراءات واللهجاتت457عرب

12220بيان الحديث النبويت445عرب12220بيان الحديث النبويت445عرب

12229(4)ثقافة إسالمية 404سلم12229(4)ثقافة إسالمية 404سلم

12239التدقيق اللغويت475عرب12239التدقيق اللغويت475عرب

12250األدب السعوديت439عرب12250األدب السعوديت439عرب

12267النقد األدبي الحديثت463عرب12267النقد األدبي الحديثت463عرب

A74  عدا مشروع تخرج1دمج مع A75A74  عدا مشروع تخرج1دمج مع A76

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

12189(5)النحوت416عرب12189(5)النحوت416عرب

12196مشروع بحث تخرجت474عرب13378مشروع بحث تخرجت474عرب

12211القراءات واللهجاتت457عرب12211القراءات واللهجاتت457عرب

12220بيان الحديث النبويت445عرب12220بيان الحديث النبويت445عرب

12229(4)ثقافة إسالمية 404سلم12229(4)ثقافة إسالمية 404سلم

12239التدقيق اللغويت475عرب12239التدقيق اللغويت475عرب

12250األدب السعوديت439عرب12250األدب السعوديت439عرب

12267النقد األدبي الحديثت463عرب12267النقد األدبي الحديثت463عرب

A77  عدا مشروع تخرج2دمج مع A77A78  عدا مشروع تخرج2دمج مع 

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

12190(5)النحوت416عرب12190(5)النحوت416عرب

12198مشروع بحث تخرجت474عرب12197مشروع بحث تخرجت474عرب

12212القراءات واللهجاتت457عرب12212القراءات واللهجاتت457عرب

12221بيان الحديث النبويت445عرب12221بيان الحديث النبويت445عرب

12229(4)ثقافة إسالمية 404سلم12229(4)ثقافة إسالمية 404سلم

12240التدقيق اللغويت475عرب12240التدقيق اللغويت475عرب

12251األدب السعوديت439عرب12251األدب السعوديت439عرب

12268النقد األدبي الحديثت463عرب12268النقد األدبي الحديثت463عرب

A79  عدا مشروع تخرج2دمج مع 

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

12276(6)النحوت417عرب12190(5)النحوت416عرب

12281تطبيقات نحويةت418عرب15842مشروع بحث تخرجت474عرب

12285قضايا بالغيةت446عرب12212القراءات واللهجاتت457عرب

12288اللسانيات التطبيقيةت458عرب12221بيان الحديث النبويت445عرب

12297علم النص وتحليل النصوصت459عرب11945(4)ثقافة إسالمية 404سلم

12304تدريب اللغوي العمليت476عرب12240التدقيق اللغويت475عرب

12312النقد التطبيقيت464عرب12251األدب السعوديت439عرب

12268النقد األدبي الحديثت463عرب

A81



A79  تدريب اللغوي العملي عدا مشروع تخرج1دمج معA83

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

12276(6)النحوت417عرب12277(6)النحوت417عرب

12281تطبيقات نحويةت418عرب12282تطبيقات نحويةت418عرب

12285قضايا بالغيةت446عرب13395قضايا بالغيةت446عرب

12288اللسانيات التطبيقيةت458عرب12290اللسانيات التطبيقيةت458عرب

12297علم النص وتحليل النصوصت459عرب12299علم النص وتحليل النصوصت459عرب

12307تدريب اللغوي العمليت476عرب12306تدريب اللغوي العمليت476عرب

12312النقد التطبيقيت464عرب12313النقد التطبيقيت464عرب

A79  تدريب اللغوي العملي عدا مشروع تخرج1دمج معA84A79  تدريب اللغوي العملي عدا مشروع تخرج1دمج معA85

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

12276(6)النحوت417عرب12276(6)النحوت417عرب

12281تطبيقات نحويةت418عرب12281تطبيقات نحويةت418عرب

12285قضايا بالغيةت446عرب12285قضايا بالغيةت446عرب

12288اللسانيات التطبيقيةت458عرب12288اللسانيات التطبيقيةت458عرب

12297علم النص وتحليل النصوصت459عرب12297علم النص وتحليل النصوصت459عرب

12309تدريب اللغوي العمليت476عرب13396تدريب اللغوي العمليت476عرب

12312النقد التطبيقيت464عرب12312النقد التطبيقيت464عرب

A56  تدريب اللغوي العملي عدا تدريب لغوي2دمج معA86A86  تدريب اللغوي العملي عدا تدريب لغوي2دمج معA87

الرقم المرجعياسم المقررالمقررالرقم المرجعياسم المقررالمقرر

12277(6)النحوت417عرب12277(6)النحوت417عرب

12282تطبيقات نحويةت418عرب12282تطبيقات نحويةت418عرب

13395قضايا بالغيةت446عرب13395قضايا بالغيةت446عرب

12290اللسانيات التطبيقيةت458عرب12290اللسانيات التطبيقيةت458عرب

12299علم النص وتحليل النصوصت459عرب12299علم النص وتحليل النصوصت459عرب

15889تدريب اللغوي العمليت476عرب14654تدريب اللغوي العمليت476عرب

12313النقد التطبيقيت464عرب12313النقد التطبيقيت464عرب

مقرر اختياري

مقرر ليس له اختبار

A82


