
 *ح )كلية الحاسب(        - *ص )كلية العلوم الصحية(          -*هـ )مبنى الملحق هـ(    مالحظة :          

 المملكة العربية السعودية 

 1 وزارة التعليم        

 جامعــــــــــــــة أم القرى 

 مكتب االنتساب                                                          الكلية الجامعية في القنفذة

                                                                      جدول االنتســـــــــــــاب                                                                                                   
 

 هــ 1441للعام الجامعي الفصل الدراسي األول جدول محاضرات االنتساب ــ 

 القرآنيةالتخصص : الدراسات 

 المحاضرة

 

 اليوم

 الرابعـــــــــــــــــــــــــــة

 8ــــــــــــــ7

 مساءً  6عصراً ـــــــــ4من 

 الخامســـــــــــــــــــــــــــــة

 11ـــ9

 مساءً  8ــــــــــــ  6من 

 الســـــــــــــــــــادســــــــــــــة

 11ــ11

 مساءً 11ــــــــــــــ8من 

 القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة

 

 

 األحـــد

 هـ6 611   202             القرآن الكريم    هـ5 611    214        علوم القرآن الكريم

       هـ6 611 213            علوم القرآن الكريم

         

 االثنيـن

 3مسجد 611 302       القرآن الكريم 3مسجد 611 101                    القرآن الكريم هـ5 611 351     احكام القرآن الكريم

 هـ7 611 416  التفسير الموضوعي 15ص  611 417          اعجاز القرآن الكريم هـ6 611            402            القرآن الكريم

       هـ7 611 416    اصول التفسير ومدارسه

         

         

         

 الثـــالثاء

 هـ6 611 121        تفسير القرآن الكريم هـ1 611 108     مدخل لعلم القراءات   

 هـ7 611 201              ٢لقرآن الكريما هـ11 611     302القرآن الكريم            

 18ص  611  401(      4) لقرآن الكريما هـ4 611         202        القرآن الكريم   

 هـ8 611 223      تفسير القرآن الكريم 18ص  611     301           ٣القرآن الكريم   

 16ص  611     301     ٣القرآن الكريم      

         

 عميد الكلية     المشرف على االنتساب                                                                                                                  

 أ. د/ عمر الهزازي                                                                                                                 د / طه خواجي             
  



 *ح )كلية الحاسب(        - *ص )كلية العلوم الصحية(          -*هـ )مبنى الملحق هـ(    مالحظة :          

 2 المملكة العربية السعودية 

  وزارة التعليم        

 جامعــــــــــــــة أم القرى 

 الكلية الجامعية في القنفذة

 االنتســـــــــــــابجدول 
 

 هــ 1441للعام الجامعي الفصل الدراسي األول جدول محاضرات االنتساب ــ تابع 

 القرآنيةالتخصص : الدراسات 

 المحاضرة

 

 اليوم

 الرابعـــــــــــــــــــــــــــة

 8ــــــــــــــ7

 مساءً  6عصراً ـــــــــ4من 

 الخامســـــــــــــــــــــــــــــة

 11ـــ9

 مساءً  8ــــــــــــ  6من 

 الســـــــــــــــــــادســــــــــــــة

 11ــ11

 مساءً 11ــــــــــــــ8من 

 القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة

 األربعــاء

 هـ8 611 102    مدخل لعلوم القرآن الكريم هـ7 611 201              ٢لقرآن الكريما هـ1 611 351     احكام القرآن الكريم

 هـ5 611  415       مشكل القرآن الكريم      

 هـ1 611 342   تفسير القرآن الكريم      

         

         

         

 الخميس

 1مسجد 611 101         القرآن الكريم هـ5 611 425       تفسير القرآن الكريم هـ 5 611 351     احكام القرآن الكريم

 1مسجد 611  302       القرآن الكريم    هـ 6 611         352   احكام القرآن الكريم

 3مسجد 611 401(      4) لقرآن الكريما    هـ 7 611 401     (    4) لقرآن الكريما

       هـ 8 611 201              ٢لقرآن الكريما

         

    

 عميد الكلية        المشرف على االنتساب                                                                                                                  

 أ. د/ عمر الهزازي                                                                                                                  د / طه خواجي               
 



 *ح )كلية الحاسب(        - *ص )كلية العلوم الصحية(          -*هـ )مبنى الملحق هـ(    مالحظة :          

 3 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم        

 جامعــــــــــــــة أم القرى 

 مكتب االنتساب                                                          الكلية الجامعية في القنفذة

                                                                      جدول االنتســـــــــــــاب                                                                                                   
 

 هــ 1441للعام الجامعي الفصل الدراسي األول جدول محاضرات االنتساب ــ 

 التخصص : الدراسات اإلسالمية 

 المحاضرة

 

 اليوم

 الرابعـــــــــــــــــــــــــــة

 8ــــــــــــــ7

 مساءً  6عصراً ـــــــــ4من 

 الخامســـــــــــــــــــــــــــــة

 11ـــ9

 مساءً  8ــــــــــــ  6من 

 الســـــــــــــــــــادســــــــــــــة

 11ــ11

 مساءً 11ــــــــــــــ8من 

 القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة

 

 

 األحـــد

 هـ 5 611 113 تاريخ عصر الراشدين هـ 1 611 141   الحديث الشريف هـ 7 611 317       العقيدة

 هـ 7 611  344          الفقه هـ 5 611 335   كتب السنة هـ 8 611 418        عقيدة

 هـ 1 611 437 مختلف الحديث ومشكله هـ 11 611 436 سانيدالالتخريج ودراسة ا   

 18 ص 611     361(     1) المواريث هـ 11 611 463   ٢جوامع الكلم    

         

         

 االثنيـن

 هـ 5 611 131أصول الفقه   هـ 5 611 113   مدخل لعلوم الحديث هـ8 611 141   فقه العبادات

 هـ6 611     343 الحديث الشريف هـ 7 611 111    عقيدة هـ9 611 431  الغزو الفكري

 33ص  611     445الحديث الشريف    هـ 11 611 311(     3)  اإلسالميةالثقافة    

    18 ص 611       111    السيرة النبوية   

    33 ص 611      341    الفقه   

         

 الثـــالثاء

 هـ 5 611 431 المعاصرة اإلصالحيةالدعوات  هـ 5 611 311(     3)  اإلسالميةالثقافة  هـ 5 611 141         فقه العبادات

 15ص  611       114        العقيدة    هـ 6 611  463   ٢جوامع الكلم  هـ 6 611          134       علوم الحديث 

        هـ 7 611   361(     1) المواريث 

       هـ 4 611 443    علم الجرح والتعديل 

         

 عميد الكلية    المشرف على االنتساب                                                                                                                  

 أ. د/ عمر الهزازي                                                                                                                د / طه خواجي             



 *ح )كلية الحاسب(        - *ص )كلية العلوم الصحية(          -*هـ )مبنى الملحق هـ(    مالحظة :          

 المملكة العربية السعودية 

 4  وزارة التعليم        

 جامعــــــــــــــة أم القرى 

 الكلية الجامعية في القنفذة

 جدول االنتســـــــــــــاب
 

 هــ 1441للعام الجامعي الفصل الدراسي األول جدول محاضرات االنتساب ــ تابع  

 التخصص : الدراسات اإلسالمية 

 المحاضرة

 

 اليوم

 الرابعـــــــــــــــــــــــــــة

 8ــــــــــــــ7

 مساءً  6عصراً ـــــــــ4من 

 الخامســـــــــــــــــــــــــــــة

 11ـــ9

 مساءً  8ــــــــــــ  6من 

 الســـــــــــــــــــادســــــــــــــة

 11ــ11

 مساءً 11ــــــــــــــ8من 

 القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة

 األربعــاء

    هـ 5 611 115      المدخل لدراسة العقيدة هـ 5 611 111(       1) اإلسالميةالثقافة 

    هـ 6 611 444         الحديث الشريف هـ 6 611 441         الفقه

    16 ص 611      331          اصول الفقه هـ 7 611     411(     4) اإلسالميةالثقافة   

         

         

         

 الخميس

 هـ 9 611 133    علوم الحديث الشريف    هـ 9 611     336   كتب الرجال

       هـ 11 611   416   مذاهب فكرية

         

         

       

 عميد الكلية      المشرف على االنتساب                                                                                                                     

 أ. د/ عمر الهزازي                                                                                                                   د / طه خواجي               

 

 



 *ح )كلية الحاسب(        - *ص )كلية العلوم الصحية(          -*هـ )مبنى الملحق هـ(    مالحظة :          

 5 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم       

 جامعــــــــــــــة أم القرى 

 مكتب االنتساب                                                          الكلية الجامعية في القنفذة

                                                                      جدول االنتســـــــــــــاب                                                                                                   
 

 هــ 1441للعام الجامعي الفصل الدراسي األول جدول محاضرات االنتساب ــ 

  اللغة العربيةالتخصص : 

 المحاضرة

 

 اليوم

 الرابعـــــــــــــــــــــــــــة

 8ــــــــــــــ7

 مساءً  6عصراً ـــــــــ4من 

 الخامســـــــــــــــــــــــــــــة

 11ـــ9

 مساءً  8ــــــــــــ  6من 

 الســـــــــــــــــــادســــــــــــــة

 11ــ11

 مساءً 11ــــــــــــــ8من 

 القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة

 

 

 األحـــد

 هـ 9 611 447 تطبيقات صرفية 18ص  611 112(   1النحو ) هـ 9 611 (6)      132          قافية

 هـ 11 611 468  اللغةفقه  15ص  611 143(     1)  صرف هـ 11 611     213           نحو

 15ص  611 151(      1علم المعاني ) 16ص  611 441(    7نحو ) 18ص  611 (4-3) 223        )فرعي دقيق) رفص

    33ص  611 495  ندلسالدب العربي في االا 33ص  611 385   دب اندلسيأ

       15ص  611 417     نحوية تطبيقات

       16ص  611 137(        3نحو )

       44ص   (1- 1)           136المعاجم       

 االثنيـن

 هـ 12 611 265(    1) فقه اللغة 16ص  611 266   مدخل الى اللسانيات 18ص  611 (4-3)   293       أدب اموي

 18ص  611 316نحو        44ص  611 306(  1)  تطبيقات نحوية 33ص  611 (6-5)      315    نحو

 25ص  611 374    دبيةالتحليل النصوص ا 56ص  611    459   غة النبويةبالال 15ص  611 475  سلوباللم اع

 22ص  611 446      علم البديع    16ص  611 283     دب عباسي أولأ

 44ص  611 458        علم البديع    44ص  611 (6-5)             253(     3ني )علم المعا

 52ص 611 469          علم اللغة المقارن      

 الثـــالثاء

 هـ 9 611 210        تاريخ النحو واصوله 33ص  611 328   كتاب قديم في اللغة هـ 8 611 271    نقد أدبي قديم

 هـ 11 611 355( 1علم البيان ) 15ص  611 354    علم البيان هـ 11 611 (6-5)   317   اصول النحو وتاريخه

 هـ 11 611 367  صواتالعلم ا 16ص  611 431   تطبيقات صرفية هـ 11 611 324رف      ص

 هـ 12 611 394      أدب عباسي ثاني 44ص  611 489      مقارن أدب 18ص  611 418   عراب القرآن وغريبها

 23ص  611 461  غة تطبيقيةالب 56ص  611 498 أدب حديث   

 عميد الكلية                     المشرف على االنتساب                                                                                                                  

 أ. د/ عمر الهزازي                                                                                                                              د / طه خواجي             



 *ح )كلية الحاسب(        - *ص )كلية العلوم الصحية(          -*هـ )مبنى الملحق هـ(    مالحظة :          

 2 المملكة العربية السعودية 

  وزارة التعليم        

 جامعــــــــــــــة أم القرى 

 الكلية الجامعية في القنفذة

 االنتســـــــــــــابجدول 
 

 هــ 1441للعام الجامعي الفصل الدراسي األول جدول محاضرات االنتساب ــ تابع 

  اللغة العربيةالتخصص : 

 المحاضرة

 

 اليوم

 الرابعـــــــــــــــــــــــــــة

 8ــــــــــــــ7

 مساءً  6عصراً ـــــــــ4من 

 الخامســـــــــــــــــــــــــــــة

 11ـــ9

 مساءً  8ــــــــــــ  6من 

 الســـــــــــــــــــادســــــــــــــة

 11ــ11

 مساءً 11ــــــــــــــ8من 

 القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة

 األربعــاء

 هـ 6 611 103       اللغة العربية هـ 8 611 339    (  5نحو ) 18ص  611 232  لةالالمعجم العربي وعلم الد

 هـ 7 611 121             الصرف هـ 9 611 346(     3صرف ) 15ص  611 340(       6نحو )

 هـ 9 611 252 (   1ني )علم المعا هـ 11 611     491    أدب سعودي 16ص  611 (6-5)                    344   لم المعانيع

 هـ 11 611 357          اعجاز القرآن    33ص  611 345 لم البيانع

 هـ 11 611 433                عروض    44ص  611 (4-3)                       362   علم اللغة

 هـ 11 611  488   )شعر)أدب حديث     56ص  611 (6-5)            365    لقاءالالمقال وفن ا

       63ص  611 491   )نثر)أدب حديث 

         

         

 الخميس

 هـ 4 611 205     اللغة العربية هـ 6 611 386     أدب الدول المتتابعة 18ص  611 102        اللغة العربية

 هـ 2 611 356تاريخ البالغة       هـ 7 611 431        تطبيقات نحوية 15ص  611 368      اللسانيات

 هـ 7 611 411     عراب القرآنإ هـ 8 611 473        نقد أدبي حديث 16ص  611 419   حون

 هـ 8 611 471    مدارس لسانية    33ص  611 (  1-1)   467 تن اللغةم

       44ص  611 491   دبالظرية ان

       

 عميد الكلية    المشرف على االنتساب                                                                                                                     

 أ. د/ عمر الهزازي                                                                                                             د / طه خواجي                
  



 *ح )كلية الحاسب(        - *ص )كلية العلوم الصحية(          -*هـ )مبنى الملحق هـ(    مالحظة :          

 7 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم        

 جامعــــــــــــــة أم القرى 

 مكتب االنتساب                                                          الكلية الجامعية في القنفذة

                                                                      جدول االنتســـــــــــــاب                                                                                                   
 

 هــ 1441للعام الجامعي الفصل الدراسي األول جدول محاضرات االنتساب ــ 

  اللغة االنجليزيةالتخصص : 

 المحاضرة

 

 اليوم

 الرابعـــــــــــــــــــــــــــة

 8ــــــــــــــ7

 مساءً  6عصراً ـــــــــ4من 

 الخامســـــــــــــــــــــــــــــة

 11ـــ9

 مساءً  8ــــــــــــ  6من 

 الســـــــــــــــــــادســــــــــــــة

 11ــ11

 مساءً 11ــــــــــــــ8من 

 القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة

 

 

 األحـــد

 16ص  611 113        ٤نجليزية التراكيب اللغة ا 44ص  611 113      نجليزيةالاللغة ا  56ص  611 371    مريكيالدب االا

 33ص  611 483     القراءة في اللغة كلغة اجنبية 56ص  611 481جنبية      األاكتساب اللغة    

         

         

 االثنيـن
 63ص  611 478    الشعر 63ص  611 475     الرواية في القرن العشرين 56ص  611 375  ليزابيثيالالمسرحية في العصر ا

    117ح  611 111       ٣ستماع الالتحدث وا   

         

 الثـــالثاء

 44ص  611 484    اختبارات اللغة 63ص  611 493          1الترجمة  15ص  611 371   دب البريطانيالا

 56ص  611 495النحو والصرف           

         

         

         

         

 عميد الكلية   المشرف على االنتساب                                                                                                                  

 أ. د/ عمر الهزازي                                                                                                              د / طه خواجي             
  



 *ح )كلية الحاسب(        - *ص )كلية العلوم الصحية(          -*هـ )مبنى الملحق هـ(    مالحظة :          

 8 المملكة العربية السعودية 

  وزارة التعليم       

 جامعــــــــــــــة أم القرى 

 الكلية الجامعية في القنفذة

 جدول االنتســـــــــــــاب
 

 هــ 1441للعام الجامعي الفصل الدراسي األول جدول محاضرات االنتساب ــ تابع 

  اللغة االنجليزيةالتخصص : 

 المحاضرة

 

 اليوم

 الرابعـــــــــــــــــــــــــــة

 8ــــــــــــــ7

 مساءً  6عصراً ـــــــــ4من 

 الخامســـــــــــــــــــــــــــــة

 11ـــ9

 مساءً  8ــــــــــــ  6من 

 الســـــــــــــــــــادســــــــــــــة

 11ــ11

 مساءً 11ــــــــــــــ8من 

 القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة

 األربعــاء

 611 466     جتماعيالعلم اللغة ا 117ح  611 161           (١)المدخل الى اللغة 
ص 

56 
 15ص  611 467     علم اللغة النفسي

         

         

 الخميس

 15ص  611 477       المسرحية الحديثة    56ص  611 376    (19)الرواية في القرن 

         

         

       

 عميد الكلية     المشرف على االنتساب                                                                                                                     

 أ. د/ عمر الهزازي                                                                                                                  د / طه خواجي               


