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101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية نشاطالمقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر
تال )مبادئ نظم وتقنية المعلومات 

(ت101

ن(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

الكترونيرقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
A11

المحاضر

150سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

(ت103عرب )مهارات القراءة والفهم واإللقاء (ت103عرب )مهارات القراءة والفهم واإللقاء 

عن

122122

1.1011.101

122

إلكتروني

A11

150

سلم )  (متطلبات أساسية في الثقافة اإلسالمية  )1الثقافة اإلسالمية 

101)

ن

122

إلكتروني

A11

150

(ت101مكم )الوعي المعلوماتي 

ن

122

إلكتروني

A11

150

(ت101مكم )الوعي المعلوماتي 

ن

هـ              1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول من العام الجامعي   
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وحدة الجداول في قسم اللغة العربية ca-a-tu@pnu.edu.saمعد الجدول الدراسي

األحد

الخميس

الثالثاء

األربعاء

االثنين

(110نفس )مهارات التفكير والتعلم (110نفس )مهارات التفكير والتعلم 

عن

122122

1.1011.101

4040

(ت101تال )مبادئ نظم وتقنية المعلومات 

ع

122

الكتروني

A11

150
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101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

(عملي - نظري  ) 4مقرر نشاط101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر
تال )مبادئ نظم وتقنية المعلومات 

(ت101

ن(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

الكترونيرقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
A11

المحاضر

150سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

122

إلكتروني1.1011.101

(ت101مكم )الوعي المعلوماتي 

ن

122

إلكتروني

A11دمج مع 

150 4040

سلم )  (متطلبات أساسية في الثقافة اإلسالمية  )1الثقافة اإلسالمية 

101)

ن

122

إلكتروني

A11دمج مع 

150

(ت101مكم )الوعي المعلوماتي (ت103عرب )مهارات القراءة والفهم واإللقاء (ت103عرب )مهارات القراءة والفهم واإللقاء 

نعن

هـ              1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول من العام الجامعي   
اللغة العربيةاللغة العربيةاآلداب

األولةA12األول

A11دمج مع 

4040150

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(110نفس )مهارات التفكير والتعلم (110نفس )مهارات التفكير والتعلم 

عن

122122

1.1011.101

(ت101تال )مبادئ نظم وتقنية المعلومات 

ع

122

الكتروني

A11

150

122122
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101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية 101  انج 1اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر
تال )مبادئ نظم وتقنية المعلومات 

(ت101

ن(ع/ن)نوعه 

122رقم المبنى

الكترونيرقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)
A11

المحاضر

150سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

A11دمج مع 

150

(ت101مكم )الوعي المعلوماتي 

ن

122

إلكتروني

A11دمج مع 

150

سلم )  (متطلبات أساسية في الثقافة اإلسالمية  )1الثقافة اإلسالمية 

101)

ن

122

إلكتروني

A11دمج مع 

150

(ت101مكم )الوعي المعلوماتي 

ن

122

إلكتروني

4040

(110نفس )مهارات التفكير والتعلم (110نفس )مهارات التفكير والتعلم 

عن

الثالثةA13األول

4040

(ت103عرب )مهارات القراءة والفهم واإللقاء (ت103عرب )مهارات القراءة والفهم واإللقاء 

ن

122

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

ع

122

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

122

1.1011.101

122

1.1011.101
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الكتروني

A11

150

(ت101تال )مبادئ نظم وتقنية المعلومات 

ع

122
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102 انج 2اللغة اإلنجليزية 102 انج 2اللغة اإلنجليزية 102 انج 2اللغة اإلنجليزية المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

102 انج 2اللغة اإلنجليزية 102 انج 2اللغة اإلنجليزية 102 انج 2اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

102 انج 2اللغة اإلنجليزية 102 انج 2اللغة اإلنجليزية 102 انج 2اللغة اإلنجليزية نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

102 انج 2اللغة اإلنجليزية 102 انج 2اللغة اإلنجليزية 102 انج 2اللغة اإلنجليزية المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

ن(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

معد الجدول الدراسي

(ت130عرب )األدب الجاهي 

ن

122

2.313

30

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربية

(ت102سلم )السيرة النبوية قيم وسلوك  ( ت100ريض )مبادئ الرياضيات 

نن

122122

2.3112.311

األولىA21الثاني

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

هـ              1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول من العام الجامعي   
اللغة العربيةاللغة العربيةاآلداب

122

2.3112.311

4040

(ت111عرب )مقدمات ومصطلحات )النحو ( ت100ريض )مبادئ الرياضيات 

نع

122

4040

(ت100قرأ)مهارات تالوة القرآن الكريم  

ع

122

2.311

35

(101عرب )التحرير الكتابي 

ن

122

إلكتروني

150
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

اللغة العربيةاللغة العربيةاآلداب

(202سلم )(نظام االسرة في اإلسالم )2الثقافة اإلسالمية 

ن

122

إلكتروني

150

(ت241عرب )  1البالغة 

ن

122

40

(ت231عرب )أدب صدر اإلسالم والعصر األموي 

ن

122

2.301

40

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

األولىA31الثالث

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(ت251عرب )  علم أألصوات (ت221عرب ) 1الصرف 

نن

هـ              1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول من العام الجامعي   

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

122122

2.3011.305

4040

(ت201جغر )الثقافة البيئية 

ن

122

1.107

G35

50

(ت212عرب ) 1النحو 

ن

122

2.301

40

2.301
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(202سلم )(نظام االسرة في اإلسالم )2الثقافة اإلسالمية 

ن

122

إلكتروني

A31دمج مع 

150 40

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

40

(ت251عرب )  علم أألصوات 

ن

122

1.305

40

40

(ت241عرب )  1البالغة 

الثانيةA32الثالث

هـ              1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول من العام الجامعي   
اللغة العربيةاللغة العربيةاآلداب

(ت231عرب )أدب صدر اإلسالم والعصر األموي 

ن

122

2.301

ن

122

2.301

(ت221عرب ) 1الصرف 

ن

122

2.301

40

(ت212عرب ) 1النحو 

ن

122

2.301

(ت201جغر )الثقافة البيئية 

ن

1.105

G32

50

122
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اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

اللغة العربيةاللغة العربيةاآلداب

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الثالثةA33الثالث

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

A31دمج مع 

150

(202سلم )(نظام االسرة في اإلسالم )2الثقافة اإلسالمية 

ن

122

إلكتروني

هـ              1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول من العام الجامعي   

(ت212عرب ) 1النحو 

ن

122

2.311

40

(ت251عرب )  علم أألصوات 

ن

122

1.305

40

(ت221عرب ) 1الصرف 

ن

122

2.301

40

2.311

(ت231عرب )أدب صدر اإلسالم والعصر األموي 

ن

122

2.301

40

(ت201جغر )الثقافة البيئية 

ن

122

1.105

G34

50

(ت241عرب )  1البالغة 

ن

122

40
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اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

هـ              1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول من العام الجامعي   
اللغة العربيةاللغة العربيةاآلداب

األولىA41الرابع

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

(ت233عرب )النثر العباسي (ت252عرب )علم المعاجم والداللة 

نن

122122

1.507

122122

2.3072.307

(ت213عرب ) 2النحو 

ن

122

4040

(ت232عرب )الشعر العباسي (ت223عرب ) علم العروض 

نن

40

(ت242) عرب 2البالغة 

ن

122

1.507

40

1.507

40

4040

(ت222عرب ) 2الصرف ( ت253عرب ) 1اللسانيات 

نن

122122

1.3051.401

1.507

40



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

122

2.1013

(ت354عرب )الثروة اللفظية 

ن

122

2.1013

اختياري قسم

35

(ت335عرب )أدب الدولة المتتابعة 

ن

(ت362عرب )األدب اإلسالمي 

ن

122

2.315

اختياري قسم

35

(ت334عرب )األدب األندلسي 

ن

122

2.1013

35

وحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

(ت325عرب ) علم العروض والقافية 

ن

122

2.303

35

35

ca-a-tu@pnu.edu.sa

  (303سلم  ) (قضايا المراة المعاصرة  ( 3 )الثقافة اإلسالمية 

ن

122

2.1013

متطلب جامعي

50

35

(ت324عرب ) 3الصرف 

ن

122

2.1013

35

اللغة العربيةاللغة العربيةاآلداب

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

األولىA51الخامس

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

هـ              1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول من العام الجامعي   

(ت361عرب )النقد األدبي القديم 

ن

122

2.1013

(ت314عرب ) 3النحو 

ن

122

2.1013

35



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

اختياري قسم

35

(ت354عرب )الثروة اللفظية 

ن

122

2.309

122

2.309

35

122

2.309

متطلب جامعي

2.315

(ت324عرب ) 3الصرف 

ن

122

2.309

35

2.309

35

35

  (303سلم  ) (قضايا المراة المعاصرة  ( 3 )الثقافة اإلسالمية 

ن

(ت361عرب )النقد األدبي القديم 

ن

(ت334عرب )األدب األندلسي 

ن

122

2.309

35

(ت325عرب ) علم العروض والقافية 

ن

122

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

هـ              1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول من العام الجامعي   
اللغة العربيةاللغة العربيةاآلداب

الثانيةA52الخامس

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

50

2.309

اختياري قسم

(ت314عرب ) 3النحو 

ن

122

2.309

35

(ت335عرب )أدب الدولة المتتابعة 

ن

122

35

(ت362عرب )األدب اإلسالمي 

ن

122
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اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

الثالثة

(ت354عرب )الثروة اللفظية 

ن

122

2.313

اختياري قسم

35

اللغة العربيةاللغة العربيةاآلداب

A53الخامس

(ت362عرب )األدب اإلسالمي 

ن

122

2.309

اختياري قسم

A52دمج مع 

35

(ت335عرب )أدب الدولة المتتابعة 

ن

122

2.315

(ت334عرب )األدب األندلسي 

ن

122

2.315

35

2.315

(ت325عرب ) علم العروض والقافية 

ن

122

35

  (303سلم  ) (قضايا المراة المعاصرة  ( 3 )الثقافة اإلسالمية 

ن

122

2.315

متطلب جامعي

هـ              1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول من العام الجامعي   

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

2.313

35

50

(ت324عرب ) 3الصرف 

ن

122

2.315

35

35

(ت314عرب ) 3النحو 

ن

122

35

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

(ت361عرب )النقد األدبي القديم 

ن

122

2.315
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

2.315

35

اختياري قسم

A51دمج مع 

35

(ت362عرب )األدب اإلسالمي   (303سلم  ) (قضايا المراة المعاصرة  ( 3 )الثقافة اإلسالمية 

ن

122

2.315

35

ن

122

35

(ت335عرب )أدب الدولة المتتابعة 

ن

(ت324عرب ) 3الصرف 

ن

122

2.315

ن

122

2.315

35

(ت361عرب )النقد األدبي القديم 

ن

122

2.315

35

(ت314عرب ) 3النحو 

2.315

متطلب جامعي

122

(ت354عرب )الثروة اللفظية 

ن

122

2.315

اختياري قسم

A52دمج مع 

35

هـ              1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول من العام الجامعي   

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

اللغة العربيةاللغة العربيةاآلداب

الرابعةA54الخامس

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

50

(ت325عرب ) علم العروض والقافية 

ن

122

2.315

35

(ت334عرب )األدب األندلسي 

ن

122

2.315



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

(ت361عرب )النقد األدبي القديم 

ن

122

2.313

35

اختياري قسممتطلب جامعي

A51دمج مع A54دمج مع 

نن

122122

2.3152.315

(ت362عرب )األدب اإلسالمي 

اللغة العربية

ن

122

هـ              1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول من العام الجامعي   

الخامسة

5035

(ت324عرب ) 3 الصرف 

اختياري قسم

A53دمج مع 

35

ن

122

2.313

35

(ت335عرب )أدب الدولة المتتابعة 

  (303سلم  ) (قضايا المراة المعاصرة  ( 3 )الثقافة اإلسالمية 

35

اللغة العربيةاآلداب

(ت314عرب ) 3النحو 

2.313

A55الخامس

ن

122

2.313

35

(ت325عرب )علم العروض والقافية 

ن

122

2.313

35

(ت334عرب )األدب األندلسي 

ن

122

2.313

(ت354عرب )الثروة اللفظية 

ن

122

2.313

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

35
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اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

اختياري قسم

40

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 
ـــــاللغة العربيةاألداب

األولىA61السادس

اليوم

بيانات أعضاء هيئة التدريس

1.4011.305

اختياري قسم

3540

4035

الثالثاء

(ت315عرب ) 4النحو 

ن

122

1.401

40

االثنين

(ت356عرب) اللسانيات الحاسوبية (ت338عرب )النثر العربي الحديث (ت344عرب )النظم القرآني 

ننن

122122122

1.4011.4011.305

الخميس

(ت343عرب )تطبيقات بالغية (ت372عرب )مصطلحات لغوية وأدبية باللغة اإلنجليزية 

نن

122122

1.4011.401

4040

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

األربعاء

(ت355عرب ) 2اللسانيات (ت336عرب )األدب التفاعلي  

نن

122122

(ت337عرب )الشعر العربي الحديث 

ن

122

1.401

40



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسنن(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

ـــــاللغة العربية

األولىA71السابع

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس(ت474عرب )مشروع بحث التخرج (ت475عرب )التدقيق اللغوي  

عع

122122

2.3032.311

356

االثنين

( م 404سلم  ) (مذاهب فكرية معاصرة  ) ( 4 )الثقافة اإلسالمية (ت439عرب )األدب السعودي 

نن

122

الخميس

وحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

الثالثاء

(ت416عرب ) 5النحو 

ن

122

2.303

35

األربعاء

(ت457عرب )القراءات واللهجات (ت445عرب )بيان الحديث النبوي 

نن

122122

2.3032.303

3535

ca-a-tu@pnu.edu.sa

(ت463عرب )النقد األدبي الحديث 

ن

122

2.303

35

122

2.3032.1013

3540

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 
األداب



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

نن(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 
ـــــاللغة العربيةاألداب

األولةA72السابع

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(ت416عرب ) 5النحو 

الثالثاء

(ت445عرب )بيان الحديث النبوي (ت439عرب ) األدب السعودي 

نن

122122

2.3032.303

3535

األربعاء

(ت457عرب )القراءات واللهجات 

ن

122

2.303

35

بيانات أعضاء هيئة التدريس

ن

122

2.303

35

االثنين

(ت463عرب )النقد األدبي الحديث ( م 404سلم  ) (مذاهب فكرية معاصرة  ) ( 4 )الثقافة اإلسالمية 

نن

122122

2.3092.303

A71دمج  

4035

ca-a-tu@pnu.edu.sa

الخميس

(ت475عرب )التدقيق اللغوي(ت474عرب )مشروع بحث التخرج 

عع

122122

1.3052.303

635

وحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي
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اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسن(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

ن(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 
ـــــاللغة العربيةاألداب

الثالثةA73السابع

50356

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس(ت475عرب )التدقيق اللغوي  

ع

122

2.303

A71دمج مع 

35

االثنين

(ت474عرب )مشروع بحث التخرج ( م 404سلم  ) (مذاهب فكرية معاصرة  ) ( 4 )الثقافة اإلسالمية (ت439عرب )األدب السعودي 

عنن

122122122

2.3032.3092.311

الخميس

وحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

الثالثاء

(ت416عرب ) 5النحو 

ن

122

2.303

A71دمج مع 

35

األربعاء

(ت457عرب )القراءات واللهجات (ت445عرب )بيان الحديث النبوي 

نن

122122

2.3032.303

A71دمج مع A71دمج مع 

3535

ن

122

2.303

A71دمج مع 

35

ca-a-tu@pnu.edu.sa

(ت463عرب )النقد األدبي الحديث 

A71دمج مع A71دمج مع 
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسن(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

ن(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 
ـــــاللغة العربيةاألداب

الرابعةA74السابع

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(ت475عرب )التدقيق اللغوي  

الثالثاء

(ت474عرب )مشروع بحث التخرج (ت416عرب ) 5النحو 

عن

122122

2.3032.311

A71دمج مع 

الخميس

122

2.3032.303

A71دمج مع A71دمج مع 

ca-a-tu@pnu.edu.sa

بيانات أعضاء هيئة التدريس

ع

122

2.303

A71دمج مع 

35

االثنين

( م 404سلم  ) (مذاهب فكرية معاصرة  ) ( 4 )الثقافة اإلسالمية (ت439عرب )األدب السعودي 

نن

122122

2.3032.309

A71دمج مع A71دمج مع 

5035

356

األربعاء

(ت457عرب )القراءات واللهجات (ت445عرب )بيان الحديث النبوي 

نن

122

3535

(ت463عرب )النقد األدبي الحديث 

ن

122

2.303

A71دمج مع 

35

وحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسن(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

ن(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(ت475عرب )التدقيق اللغوي  

الثالثاء

(ت416عرب ) 5النحو 

ن

122

2.303

A71دمج مع 

35

األربعاء

(ت457عرب )القراءات واللهجات (ت445عرب )بيان الحديث النبوي 

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 
ـــــاللغة العربيةاألداب

الخامسةA75السابع

122122

2.3032.3032.311

الخميس

وحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

A71دمج مع A71دمج مع 

35356

ca-a-tu@pnu.edu.sa

A71دمج مع 

35

بيانات أعضاء هيئة التدريس

ع

122

2.303

A71دمج مع 

35

االثنين

( م 404سلم  ) (مذاهب فكرية معاصرة  ) ( 4 )الثقافة اإلسالمية (ت439عرب )األدب السعودي 

نن

122122

2.3032.309

(ت463عرب )النقد األدبي الحديث 

ن

122

2.303

A71دمج مع A71دمج مع 

5035

(ت474عرب )مشروع بحث التخرج 

عنن

122



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسن(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

ن(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 
ـــــاللغة العربيةاألداب

السادسةA76السابع

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(ت475عرب )التدقيق اللغوي  

الثالثاء

(ت474عرب )مشروع بحث التخرج (ت416عرب ) 5النحو 

عن

122122

2.3032.313

A71دمج مع 

الخميس

بيانات أعضاء هيئة التدريس

ع

122

2.303

A71دمج مع 

35

االثنين

( م 404سلم  ) (مذاهب فكرية معاصرة  ) ( 4 )الثقافة اإلسالمية (ت439عرب )األدب السعودي 

نن

122122

2.3032.309

A71دمج مع A71دمج مع 

5035

وحدة الجداول في قسم اللغة العربية

356

األربعاء

(ت457عرب )القراءات واللهجات (ت445عرب )بيان الحديث النبوي 

نن

122122

2.3032.303

A71دمج مع A71دمج مع 

3535

ca-a-tu@pnu.edu.sa معد الجدول الدراسي

(ت463عرب )النقد األدبي الحديث 

ن

122

2.303

A71دمج مع 

35



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريسن(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

ن(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 
ـــــاللغة العربيةاألداب

السابعةA77السابع

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(ت416عرب ) 5النحو 

الثالثاء

(ت445عرب )بيان الحديث النبوي (ت439عرب ) األدب السعودي 

نن

122122

2.3032.303

A72دمج مع A72دمج مع 

3535

األربعاء

(ت457عرب )القراءات واللهجات 

ن

122

2.303

A72دمج مع 

35

بيانات أعضاء هيئة التدريس

ن

122

2.303

A72دمج مع 

35

االثنين

(ت463عرب )النقد األدبي الحديث ( م 404سلم  ) (مذاهب فكرية معاصرة  ) ( 4 )الثقافة اإلسالمية 

نن

122122

2.3092.303

A72دمج مع A71دمج  

4035

(ت474عرب )مشروع بحث التخرج 

ع

122

1.305

6

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

الخميس

(ت475عرب )التدقيق اللغوي

ع

122

2.303

A72دمج مع 

35



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

ن(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

ن(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 
ـــــاللغة العربيةاألداب

الثامنةA78السابع

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس(ت416عرب ) 5النحو 

ن

122

2.303

A72دمج مع 

35

االثنين

(ت463عرب )النقد األدبي الحديث ( م 404سلم  ) (مذاهب فكرية معاصرة  ) ( 4 )الثقافة اإلسالمية 

نن

122122

2.3092.303

A72دمج مع A71دمج  

4035

الثالثاء

(ت445عرب )بيان الحديث النبوي (ت439عرب ) األدب السعودي (ت474عرب )مشروع بحث التخرج 

ننع

122122122

1.3052.3032.303

A72دمج مع A72دمج مع 

63535

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

األربعاء

(ت457عرب )القراءات واللهجات 

ن

122

2.303

A72دمج مع 

35

الخميس

(ت475عرب )التدقيق اللغوي

ع

122

2.303

A72دمج مع 

35



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

ن(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

ن(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 
ـــــاللغة العربيةاألداب

التاسعةA79السابع

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس(ت416عرب ) 5النحو 

ن

122

2.303

A72دمج مع 

35

االثنين

(ت463عرب )النقد األدبي الحديث (ت474عرب )مشروع بحث التخرج 

نع

122122

2.6132.303

A72دمج مع 

( م 404سلم  ) (مذاهب فكرية معاصرة  ) ( 4 )الثقافة اإلسالمية 

ن

122

G81دمج  

50

635

الثالثاء

(ت445عرب )بيان الحديث النبوي (ت439عرب ) األدب السعودي 

نن

122122

2.3032.303

A72دمج مع A72دمج مع 

3535

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

األربعاء

(ت457عرب )القراءات واللهجات 

ن

122

2.303

A72دمج مع 

35

الخميس

(ت475عرب )التدقيق اللغوي

ع

122

2.303

A72دمج مع 

35



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 
ـــــاللغة العربيةاألداب

األولىA81الثامن

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربية

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

(ت459عرب )علم النص وتحليل الخطاب (ت446عرب )قضايا بالغية 

نن

122122

2.3072.307

األربعاء

(ت418عرب ) تطبيقات نحوية (ت458عرب )اللسانيات التطبيقية 

نن

122122

2.3072.307

الخميس

(ت476)التدريب اللغوي العملي (ت476)التدريب اللغوي العملي 

عع

66

3535

الثالثاء

(ت464عرب )النقد التطبيقي 

ن

122

2.307

35

3535

معد الجدول الدراسي

(ت417عرب ) 6النحو 

ن

122

2.307

35



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 
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بيانات أعضاء هيئة التدريس

عع

66

االثنين

(ت417عرب ) 6النحو 

ن

122

2.307

الثالثاء

(ت418عرب )تطبيقات نحوية (ت459عرب )علم النص وتحليل الخطاب 

نن

122122

2.3072.307

3535

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(ت476)التدريب اللغوي العملي (ت476)التدريب اللغوي العملي 

األربعاء

(ت446عرب )قضايا بالغية (ت458عرب )اللسانيات التطبيقية 

نن

122122

2.307

الخميس

(ت464عرب )النقد التطبيقي 

ن

122

2.307

35

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

2.307

3535

35

الثانيةA82الثامن



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

الخميس

(ت476)التدريب اللغوي العملي (ت476)التدريب اللغوي العملي 

عع

66

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

(ت459عرب )علم النص وتحليل الخطاب (ت446عرب )قضايا بالغية 

نن

122122

2.3072.307

A81دمج مع A81دمج مع 

األربعاء

(ت418عرب ) تطبيقات نحوية (ت458عرب )اللسانيات التطبيقية 

نن

122122

2.3072.307

A81دمج مع A81دمج مع 

3535

3535

الثالثاء

ن

122

2.307

A81دمج مع 

35

ca-a-tu@pnu.edu.sa معد الجدول الدراسي

ـــــاللغة العربيةاألداب

الثالثةA83الثامن

(ت464عرب )النقد التطبيقي 

(ت417عرب ) 6النحو 

ن

122

2.307

A81دمج مع 

35

وحدة الجداول في قسم اللغة العربية

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

الثالثاء

(ت464عرب )النقد التطبيقي 

ن

122

2.307

A81دمج مع 

35

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

(ت459عرب )علم النص وتحليل الخطاب (ت446عرب )قضايا بالغية 

نن

122122

2.3072.307

A81دمج مع A81دمج مع 

األربعاء

(ت418عرب ) تطبيقات نحوية (ت458عرب )اللسانيات التطبيقية 

نن

122122

ca-a-tu@pnu.edu.sa

الخميس

(ت476)التدريب اللغوي العملي (ت476)التدريب اللغوي العملي 

عع

66

2.307

A81دمج مع 

35

3535

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 
ـــــاللغة العربيةاألداب

الرابعةA84الثامن

2.307

A81دمج مع 

(ت417عرب ) 6النحو 

ن

122

2.307

A81دمج مع 

وحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

3535



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة
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المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

نشاطالمقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 
ـــــاللغة العربيةاألداب

الخامسةA85الثامن

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس

االثنين

(ت459عرب )علم النص وتحليل الخطاب (ت446عرب )قضايا بالغية 

نن

122122

2.3072.307

A81دمج مع A81دمج مع 

األربعاء

(ت418عرب ) تطبيقات نحوية (ت458عرب )اللسانيات التطبيقية 

نن

122122

2.3072.307

A81دمج مع A81دمج مع 

3535

3535

الثالثاء

(ت464عرب )النقد التطبيقي 

ن

122

2.307

A81دمج مع 

35

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

الخميس

(ت476)التدريب اللغوي العملي (ت476)التدريب اللغوي العملي 

عع

66

(ت417عرب ) 6النحو 

ن

122

2.307

A81دمج مع 

35



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى
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8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 
ـــــاللغة العربيةاألداب

السادسةA86الثامن

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

بيانات أعضاء هيئة التدريس(ت476)التدريب اللغوي العملي (ت476)التدريب اللغوي العملي 

عع

66

االثنين

(ت417عرب ) 6النحو 

ن

122

2.307

A82دمج مع 

35

الثالثاء

(ت418عرب )تطبيقات نحوية (ت459عرب )علم النص وتحليل الخطاب 

نن

122122

2.3072.307

A82دمج مع A82دمج مع 

3535

الخميس

(ت464عرب )النقد التطبيقي 

ن

122

2.307

A82دمج مع 

35

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

األربعاء

(ت446عرب )قضايا بالغية (ت458عرب )اللسانيات التطبيقية 

نن

122122

2.3072.307

A82دمج مع A82دمج مع 

3535



المسارالقسمالكلية

اسم الشعبةرمز الشعبةالمستوى

8:009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:00بداية المحاضرة

8:509:5010:5011:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:50نهاية المحاضرة

المقرر

الجنساسم عضو هيئة التدريس(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

سعة الشعبةرقم القاعة

رقم االستديو

 (عملي - نظري  ) 1مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 2مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 3مقرر 

المقرر
(عملي - نظري  ) 4مقرر 

(ع/ن)نوعه 
(عملي - نظري  ) 5مقرر 

رقم المبنى
(عملي - نظري  ) 6مقرر 

رقم القاعة
(عملي - نظري  ) 7مقرر 

رقم االستديو

(عملي - نظري  ) 8مقرر (إن ُوجد)

المحاضر
(عملي - نظري  ) 9مقرر 

سعة شعبة المقرر
(عملي - نظري  ) 10مقرر 

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شغبة المقرر

المقرر

(ع/ن)نوعه 

رقم المبنى

رقم القاعة

رقم االستديو

(إن ُوجد)

المحاضر

سعة شعبة المقرر

البريد االلكتروني

FM-08-04-01Rev3

السابعة

اليوم

الة
ص

ة 
ح

را
ست

ا

األحد

(ت476)التدريب اللغوي العملي (ت476)التدريب اللغوي العملي 

66

االثنين

(ت417عرب ) 6النحو 

ن

122

2.307

A82دمج مع 

35

الثالثاء

(ت418عرب )تطبيقات نحوية (ت459عرب )علم النص وتحليل الخطاب 

نن

122122

2.307

بيانات أعضاء هيئة التدريس

عع

الخميس

(ت464عرب )النقد التطبيقي 

ن

122

2.307

A82دمج مع 

35

2.307

A82دمج مع A82دمج مع 

3535

ca-a-tu@pnu.edu.saوحدة الجداول في قسم اللغة العربيةمعد الجدول الدراسي

األربعاء

(ت446عرب )قضايا بالغية (ت458عرب )اللسانيات التطبيقية 

نن

122122

2.3072.307

A82دمج مع A82دمج مع 

3535

هـ                 1443الجدول الدراسي لكلية  اآلداب الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي 
ـــــاللغة العربيةاألداب

A87الثامن


