
 هـ4193/4114للعام الدراسي الثاني  االنتساب للفصل لبرنامج االختبارات البديلةجدول                 وزارة التعليم                     
 جـامعـــة أم القرى        
 مكتب االنتساب                                                                                الكلية الجامعية في القنفذة                                                        

                               صباحا   44 – 8         األولىالفترة    الفترات

  القاعة أستاذ المقرر العدد الشعبة الرمز المادة اليوم
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   عبدالمجيد الغامدي  044 2434 اآلدب في العصر الجاهلي

   إبراهيم صنبع  044 2299 عروض وقافية

   عبدهللا بانقيب  044 2204 علم المعاني

   محمد الحازمي  044 2142 تطبيقات نحوية 

   محمد القوزي  044 2138 أدب حديث

   علي شابير  044 2440 مدخل لدراسة الشريعة

   ايمن المغربي  044 2911 الفقه

   علي شابير  044 2119 علم الجرح والتعديل

   محمد الكناني  044 3422 مدخل إلى العلوم االجتماعية

   مراد   044 1494  4تدريبات على الكتابة 

   فهد المالكي  044 1222 9التحدث واالستماع

   يحي إدريس  044 1924 اآلدب األمريكي

   النور معز  044 1920 43الرواية في القرن 

   ادم إسماعيل  044 1934 4ترجمة

   محمد الماحي  044 1102 علم اللغة النفسي

 صباحا   42 – 44           الثانيةالفترة  
   علوان السهيمي  044 4140 أصول التفسير ومدارسة

   محمد الحازمي  044 1449 اللغة العربية

   سرحان  044 2922 2علم البيان 

   سامي سليمان  044 2199 عروض

   عبدهللا بانقيب  044 2104 بالغة تطبيقية

 2224 نقد البدع والخرافات
   محمد حلواني  044

   علي المغربي  044

   إبراهيم الفقيه  044 2911 علم المعاني

   عبدهللا  أبو الغيث  044 2114 فقه العبادات
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 صباحا   44 – 8األولى         الفترة  الفترات

  القاعة أستاذ المقرر العدد الشعبة الرمز المادة اليوم
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   عبدالجبار التوامي  044 2908 اللسانيات

   محمد ردة   044 2194 تطبيقات نحوية

   أنور خليفة  044 2244 2ثقافة اسالمية

 2190 ريج ودراسة األسانيدالتخ
   عطية الفقيه  044

   إبراهيم القبالوي  044

   النور معز  044 1122 24الرواية في القرن 

 صباحا   42 – 44  الثانية         الفترة 

 4142 القران الكريم

   موسى الشاوش  044

   عبيدي الزبيدي  044

   علي الفقيه  042

   لطفي دبيش  044 2442 اللغة العربية 

   علي الزبيدي  044 2209 فقه اللغة

   يحي الزهراني  044 2281 أدب عباسي ثاني

   عبدالمجيد الغامدي  044 2231 أدب عباسي ثاني

   إبراهيم عبدالرحمن  044 2123 البالغة النبوية

   يحي إدريس  044 1224 المدخل إلى اآلدب
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 صباحا   44 – 8األولى         الفترة  الفترات

  القاعة أستاذ المقرر العدد الشعبة الرمز المادة اليوم
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   إبراهيم الفقيه  044 2424 (4) علم المعاني

   عبدالجبار توامي  044 2940 (4) تطبيقات نحوية

   سامي سليمان  044 2921 تحليل النصوص األدبية

   إبراهيم صنبع  044 2194 تطبيقات صرفية

   محمد فوزي  044 2444 عقيدة

   محمد فوزي  044 2992 أصول الفقه

   حامد الفقيه  044 2194 الدعوات اإلصالحية المعاصرة

   إبراهيم القبالوي  044 2192 مختلف الحديث ومشكلة

   فهد المالكي  044 1242 9تراكيب اللغة اإلنجليزية 

   محمد فتحي  044 1128 الشعر

 صباحا   42 – 44  الثانية         الفترة 

   موسى الشاوش  044 4122 تفسير القران الكريم

   احمد جارهللا  044 2940 نحو

   إبراهيم صنبع  044 2914 (0نحو)

   احمد حلمي  044 4249 علوم القران الكريم
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 جـامعـــة أم القرى        
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 صباحا   44 – 8األولى         الفترة  الفترات

  القاعة أستاذ المقرر العدد الشعبة الرمز المادة اليوم
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   عبدهللا الشمندي  044 4422 تفسير القران الكريم

 4942 القران الكريم

   موسى الشاردي  044

   احمد الغامدي  044

   علي الفقيه  042

   إدريس القوزي  044 2942 ونح

   علي الزبيدي  044 2902 علم األصوات

   إبراهيم الفقيه  044 2929 إعجاز القران

   سرحان محمد  044 2128 علم البديع

 صباحا   42 – 44  الثانية         الفترة 

   محمد ردة  044 2249 نحو

   نعمان بوقرة  044 2928 كتاب قديم في اللغة

   شكري دياب  044 2148 إعراب القران وغريبه

 2204 4جوامع الكلم
   حسن الفقيه  044

   علي العيسي  044

   علي العيسي  044 2904 (4المواريث)

   احمد الطاهر  044 2112 الحديث الشريف
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 صباحا   44 – 8األولى         الفترة  الفترات

  القاعة أستاذ المقرر العدد الشعبة الرمز المادة اليوم
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   شكري دياب  044 2292 (9نحو)

   إبراهيم الفقيه  044 2224 النقد األدبي

   علي الزبيدي  044 2200 مدخل إلى اللسانيات

   عبدهللا بانقيب  044 2922 إعجاز القران

   إبراهيم الفقيه  044 2124 إعراب القران

   موسى الشاوش  044 2412 الحديث الشريف

   أنور خليفه  044 2249 تاريخ عصر الراشدين

 2291 علوم الحديث
   إبراهيم القبالوي  044

   ايمن المغربي  044

   حسن الفقيه  044 2109 2جوامع الكلم 

   فهد المالكي  044 1249 1تراكيب اللغة اإلنجليزية 

   احمد الغباري  044 1909 اللغويات النظرية

   سامي عزوز  044 1184 الكتابة في للغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

 صباحا   42 – 44  الثانية         الفترة 

 2242 اللغة العربية
   علي الشهري  044

   لطفي دبيش  044

   إبراهيم الفقيه  044 2134 (نثر)أدب حديث 

   ادم إسماعيل  044 1212 9القراءة 
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 صباحا   44 – 8األولى         الفترة  الفترات

  القاعة أستاذ المقرر العدد الشعبة الرمز المادة اليوم
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   عبدهللا أبو الغيث  044 4424 تفسير القران الكريم

 4120 التفسير الموضوعي
   احمد الطاهر  044

   إبراهيم حامد  044

   احمد الشريف  044 2422 مدخل لعلم اللغة العام

   نعمان بوقره  044 2409 4فقه اللغة 

   نايف الزهراني  044 2912 علم البيان

   إبراهيم صنبع  044 1910 9صرف 

   تاوييهيثم جد  044 2132 اآلدب العربي في األندلس

   محمد الحلواني  044 2492 علوم الحديث

   محمد الكناني  044 3200 بيئة ومجتمع المملكة العربية السعودية

   محمد بوزيان  044 1902 علم المعاني

   سامي عزوز  044 1100 علم اللغة االجتماعي

 صباحا   42 – 44  الثانية         الفترة 

   احمد الشريف  044 2114 2نحو

   عبدهللا ابوالغيث  044 2212 الحديث الشريف

   إبراهيم حامد  044 2944 9اإلسالمية الثقافة 
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 هـ4193/4114للعام الدراسي الثاني  للفصل)البديلة( جدول اختبارات االنتساب                 وزارة التعليم                     
 جـامعـــة أم القرى        
 مكتب االنتساب                                                                                الكلية الجامعية في القنفذة                                                        

 صباحا   44 – 8األولى         الفترة  راتالفت

  القاعة أستاذ المقرر العدد الشعبة الرمز المادة اليوم
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   احمد جارهللا  044 2241 نحو

   تاوييهيثم جد  044 2980 أدب الدول المتتابعة

   عودة الشمري  044 2122 علم األسلوب

   احمد الغامدي  044 2919 الحديث الشريف

   عطية الفقيه  044 2111 الحديث الشريف

 صباحا   42 – 44  الثانية         الفترة 

   الشارديموسى   044 4142 مشكل القران

   يحي الزهراني  044 2982 أدب أندلسي

   نايف الزهراني  044 2133 أدب سعودي

 2219 الفقه
   صقر الغامدي  044

   احمد حلمي  044

 2902 2المواريث 
   حسن الفقيه  044

   محمد فوزي  044
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 جـامعـــة أم القرى        
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 صباحا   44 – 8األولى         الفترة  الفترات

  القاعة أستاذ المقرر العدد الشعبة الرمز المادة اليوم
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 4924 أحكام القران الكريم
   رجب محمود  044

   عبده محمود  044

   عودة الشمري  044 2494 عروض

   عبدالجبار توامي  044 2148 غريب القران

   لطفي دبيش  044 2129 نقد أدبي حديث

   عودة الشمري  044 2132 نظرية األدب

   إبراهيم حامد  044 2442 السيرة النبوية

   يحي إدريس  044 1922 األدب البريطاني

   النور معز  044 1922 المسرحية في العصر االليزابيثي

   سامي عزوز  044 1122 المسرحية الحديثة

 صباحا   42 – 44  الثانية         الفترة 

 4922 أحكام القران
   أنور خليفة  044

   ايمن المغربي  044

   عبدالمجيد الغامدي  044 2444 اللغة العربية
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 هـ4193/4114للعام الدراسي الثاني  للفصل)البديلة( جدول اختبارات االنتساب                 وزارة التعليم                     
 جـامعـــة أم القرى        
 مكتب االنتساب                                                                                الكلية الجامعية في القنفذة                                                        

 صباحا   44 – 8األولى         الفترة  الفترات

  القاعة أستاذ المقرر العدد الشعبة الرمز المادة اليوم
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   علوان السهيمي  044 4442 علوم القران الكريم

   إبراهيم الفقيه  044 2422 صرف

   علي الشهري  044 2490 2نحو

   عبدهللا بانقيب  044 2110 علم البديع

   محمد ردة  044 2108 فقه اللغة

   إبراهيم عبدالرحمن  044 2188 أدب حديث )شعر(

   صقر الغامدي  044 2192 الغزو الفكري

   سعيد الشهراني  044 1449 اللغة اإلنجليزية 

 صباحا   42 – 44  الثانية         الفترة 

 1241 العقيدة

   حامد الفقيه  044

   محمد البقمي  044

   إبراهيم القبالوي  044 2299 علوم الحديث الشريف
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 صباحا   44 – 8األولى         الفترة  الفترات

  القاعة أستاذ المقرر العدد الشعبة الرمز المادة اليوم
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 4912 تفسير القران الكريم
   عبدهللا الشمندي  044

   علي شابير  044

   إبراهيم عبدالرحمن  044 2414 بالغة

   علي الشهري  044 2211 2صرف

   محمد الحازمي  044 2143 نحو

   سامي سليمان  044 2134 أدب سعودي

 2282 أديان
   عبدهللا أبو الغيث  044

   رجب محمود  044

   محمد البقمي  044 2140 مذاهب فكرية

   حسن المنتشري  044 2112 الفقه

   ياسينمراد   044 1494 2تدريبات على الكتابة

   علي حراب  044 1189 القراءة في اللغة كلغة أجنبية

 صباحا   42 – 44  الثانية         الفترة 

   عبدهللا أبو الغيث  044 4142 إعجاز القران الكريم

   إدريس القوزي  044 2921 صرف

   ادم إسماعيل  044 1222 بناء المفردات

   ياسين مراد  044 1901 الصوتيات والصوتيات الوظيفية 
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 صباحا   44 – 8األولى         الفترة  الفترات

  القاعة أستاذ المقرر العدد الشعبة الرمز المادة اليوم
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 2990 كتب الرجال
   عطية نوري  044

   صقر الغامدي  044

صباحا   42 – 44  الثانية         الفترة   

 4241 علوم القران الكريم
   أنور خليفة  044

   علي المغربي  044

   سرحان محمد  044 2229 9علم المعاني

   احمد الشريف  044 2103 علم اللغة المقارن

   نعمان بوقره  044 2124 مدارس لسانية

 2994 أصول الفقه
  احمد حلمي  044

 

   حسن المنتشري  044

   محمد الماحي  044 1204 4المدخل إلى اللغة

   علي حراب  044 1132 النحو والصرف
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 صباحا   44 – 8األولى         الفترة  الفترات

  القاعة أستاذ المقرر العدد الشعبة الرمز المادة اليوم
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 2914 الفقه
   حسن المنتشري  044

   محمد فوزي  044

 صباحا   42 – 44  الثانية         الفترة 

   محمد حلواني  044 4444 القران الكريم

   محمد القوزي  044 2212 بالغة

 2144 1ثقافة اسالمية

   ايمن المغربي  044

   إبراهيم حامد  044

   حامد الفقيه  044 2148 عقيدة
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 صباحا   44 – 8األولى         الفترة  الفترات

  القاعة أستاذ المقرر العدد الشعبة الرمز المادة اليوم

  
اء
الث
لث
ا

4/
9/

4
1
1
4

هـ
 

   احمد جارهللا  044 2993 (2) نحو

   رجب محمود  044 2294 ل الفقهأصو

 صباحا 42 – 44  الثانية         الفترة 

 4944 9القران الكريم

   محمد الحلواني  044

   موسى الشاردي  044

   عبده محمود  042

   يحي الزهراني  044 2482 أدب صدر اإلسالم وبني أميه

   علي حراب  044 1139 2ترجمة
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 هـ4193/4114للعام الدراسي الثاني  للفصل )البديلة(جدول اختبارات االنتساب                 وزارة التعليم                     
 جـامعـــة أم القرى        
 مكتب االنتساب                                                                                الكلية الجامعية في القنفذة                                                        

 صباحا   44 – 8األولى         الفترة  الفترات

  القاعة أستاذ المقرر العدد الشعبة الرمز المادة اليوم
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 4242 القران الكريم

   علوان السهيمي  044

   محمد البقمي  044

   علي الفقيه  042

 صباحا 42 – 44  الثانية         الفترة 

 4229 تفسير القران الكريم
   علي شابير  044

   عبده محمود  044

   محمد الحازمي  044 2298 1نحو

   علي الشهري  044 2902 علم اللغة

   شكري دياب  044 2112 تطبيقات صرفية

   رجب محمود  044 2484 فرق

   محمد الكناني  044 3410 العالم اإلسالمي جغرافية
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 هـ4193/4114الدراسي  للعامالثاني  للفصل )البديلة(جدول اختبارات االنتساب                 وزارة التعليم                     
 جـامعـــة أم القرى        
 مكتب االنتساب                                                                                الكلية الجامعية في القنفذة                                                        

 صباحا   44 – 8األولى         الفترة  الفترات

  القاعة أستاذ المقرر العدد الشعبة الرمز المادة اليوم
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 4144 1القران الكريم
   عبيدي الزبيدي  044

   عاطي العمري  044

 صباحا 42 – 44  الثانية         الفترة 

 4244 2القران الكريم
   عبده محمود  044

   عاطي العمري  044
 الصرف

 
   احمد جارهللا  044 2424

 2فقه اللغة 
 

   عبدالمجيد الغامدي  044 2202

 أدب عباسي أول

 
   محمد القوزي  044 2939

   تاوييهيثم جد  044 2183 أدب مقارن

   عبدهللا العجالني  044 1181 اختبارات اللغة
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