
(1) 

 عميد الكلية                                                                                                                                     المشرف على االنتساب                                                   

 الزبيديياسين بن عبد اهلل  .د                                                                                                                                      طه بن منصور خواجي                      .د             

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم        

 جامعــــــــــــــة أم القرى 

  مكتب االنتساب                                                       الكلية الجامعية في القنفذة

                                                                                                                                                                         االنتســـــــــــــابجدول 
 

 هــ1440هــ  ـــــ 1439للعام الجامعي  االولجدول محاضرات االنتساب ــ الفصل الدراسي 

 القرآنيةالتخصص : الدراسات 

 المحاضرة

 

 اليوم

 الرابعـــــــــــــــــــــــــــة

 8ــــــــــــــ7

 مساءً  6عصراً ـــــــــ4من 

 الخامســـــــــــــــــــــــــــــة

 10ـــ9

 مساءً  8ــــــــــــ  6من 

 الســـــــــــــــــــادســــــــــــــة

 12ــ11

 مساءً 10ــــــــــــــ8من 

 القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة

 

 

 األحـــد

 102  108مدخل علم القراءات  103  102مدخل علوم القرآن الكريم  المسجد 600 101القرآن الكريم 

 المسجد  301(   3القرآن الكريم ) 105   425تفسير قرآن كريم    

 103 600 351أحكام القرآن الكريم        

 104  417إعجاز القرآن الكريم       

         

         

 االثنيـن

 المسجد 602 301(    3القرآن الكريم ) 102 600 2013علوم القرآن الكريم  المسجد  201     ( 2القرآن الكريم )

    المسجد 600 302القرآن الكريم  202  416أصول التفسير ومدارسه 

         

         

 الثـــالثاء

 103 601 351أحكام القرآن الكريم  المسجد 601 101القرآن الكريم  المسجد 600 401(    4قرآن كريم )

    103 601 2013علوم القرآن الكريم  103  426التفسير الموضوعي 

         

         

         

         

 



(2) 

 عميد الكلية                                                                                                                                     المشرف على االنتساب                                                   

 الزبيديياسين بن عبد اهلل  .د                                                                                                                                      طه بن منصور خواجي                      .د             

 المملكة العربية السعودية 

  وزارة التعليم        

 جامعــــــــــــــة أم القرى 

     مكتب االنتساب                                                          الكلية الجامعية في القنفذة

 جدول االنتســـــــــــــاب
 

 هــ1440هــ  ـــــ 1439االنتساب ــ الفصل الدراسي االول للعام الجامعي  جدول محاضراتتابع 

 القرآنيةالتخصص : الدراسات 

 المحاضرة

 

 اليوم

 الرابعـــــــــــــــــــــــــــة

 8ــــــــــــــ7

 مساءً  6عصراً ـــــــــ4من 

 الخامســـــــــــــــــــــــــــــة

 10ـــ9

 مساءً  8ــــــــــــ  6من 

 الســـــــــــــــــــادســــــــــــــة

 12ــ11

 مساءً 10ــــــــــــــ8من 

 القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة

 األربعــاء

 المسجد 602 401(    4قرآن كريم  ) 102  415مشكل القرآن الكريم  المسجد  202القرآن الكريم 

       المسجد 601 401(   4القرآن الكريم )

         

         

 الخميس

 302قرآن كريم     المسجد  402القرآن الكريم 
601 

602 
 المسجد

         

         

         

       

            
  



(3) 

 عميد الكلية                                                                                                                                     المشرف على االنتساب                                                   

 الزبيديياسين بن عبد اهلل  .د                                                                                                                                      طه بن منصور خواجي                      .د             

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم        

 جامعــــــــــــــة أم القرى 

 مكتب االنتساب                                                          الكلية الجامعية في القنفذة

                                                                                                                                                                         جدول االنتســـــــــــــاب
 

 هــ1440هــ  ـــــ 1439جدول محاضرات االنتساب ــ الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

  التخصص : الدراسات اإلسالمية

 المحاضرة

 

 اليوم

 الرابعـــــــــــــــــــــــــــة

 8ــــــــــــــ7

 مساءً  6عصراً ـــــــــ4من 

 الخامســـــــــــــــــــــــــــــة

 10ـــ9

 مساءً  8ــــــــــــ  6من 

 الســـــــــــــــــــادســــــــــــــة

 12ــ11

 مساءً 10ــــــــــــــ8من 

 القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة

 

 

 األحـــد

 105 600 212عقيدة  106  344الفقه  106  101(   1سالمية )اإلثقافة ال

 106  361( 1المواريث ) 202  445شريف الحديث ال 202  201(   2سالمية )اإلثقافة ال

         

         

 االثنيـن

 102  241فقه العبادات  103  231أصول الفقه  هـ9  103مدخل لعلوم الحديث 

 104  431الدعوات اإلصالحية المعاصرة  104  406مذاهب فكرية  د8  317العقيدة 

         

         

         

 الثـــالثاء

 105  401(    4الثقافة اإلسالمية ) 104  301(    3الثقافة اإلسالمية ) 104  105المدخل  لدراسة العقيدة 

 202  418عقيدة  105  442الفقه  105  213 تاريخ عصر الراشدين

 214  432الغزو الفكري       

 217  463( 2جوامع الكلم )      

         

         

  



(4) 

 عميد الكلية                                                                                                                                     المشرف على االنتساب                                                   

 الزبيديياسين بن عبد اهلل  .د                                                                                                                                      طه بن منصور خواجي                      .د             

 المملكة العربية السعودية 

  وزارة التعليم        

 جامعــــــــــــــة أم القرى 

 مكتب االنتساب                                                          الكلية الجامعية في القنفذة

 جدول االنتســـــــــــــاب
 

 هــ1440هــ  ـــــ 1439الدراسي االول للعام الجامعي  جدول محاضرات االنتساب ــ الفصلتابع 

 التخصص : الدراسات اإلسالمية 

 المحاضرة

 

 اليوم

 الرابعـــــــــــــــــــــــــــة

 8ــــــــــــــ7

 مساءً  6عصراً ـــــــــ4من 

 الخامســـــــــــــــــــــــــــــة

 10ـــ9

 مساءً  8ــــــــــــ  6من 

 الســـــــــــــــــــادســــــــــــــة

 12ــ11

 مساءً 10ــــــــــــــ8من 

 القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة

 األربعــاء

 104  242الحديث الشريف  104   102السيرة النبوية  102 601 212عقيدة 

    106  141فقه العبادات    

    202  233علوم الحديث الشريف    

    204  437مختلف الحديث ومشكله    

    214  444الحديث الشريف    

         

 الخميس

    102  343الحديث الشريف  102  335كتب السنة 

    103  443علم الجرح والتعديل  104  436التخريج ودراسة األسانيد 

         

         

       

            
  



(5) 

 عميد الكلية                                                                                                                                     المشرف على االنتساب                                                   

 الزبيديياسين بن عبد اهلل  .د                                                                                                                                      طه بن منصور خواجي                      .د             

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم       

 جامعــــــــــــــة أم القرى 

 مكتب االنتساب                                                          الكلية الجامعية في القنفذة

                                                                                                                                                                         جدول االنتســـــــــــــاب
 

 هــ1440هــ  ـــــ 1439جدول محاضرات االنتساب ــ الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

  اللغة العربيةالتخصص : 

 المحاضرة

 

 اليوم

 الرابعـــــــــــــــــــــــــــة

 8ــــــــــــــ7

 مساءً  6عصراً ـــــــــ4من 

 الخامســـــــــــــــــــــــــــــة

 10ـــ9

 مساءً  8ــــــــــــ  6من 

 الســـــــــــــــــــادســــــــــــــة

 12ــ11

 مساءً 10ــــــــــــــ8من 

 القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة

 

 

 األحـــد

 202  130تحرير عربي  204  181جاهلي  أدب 204  205عربية اللغة ال

 204  446علم البديع  هـ4  252(       2علم المعاني ) 103  237(      3نحو )

 214  447تطبيقات صرفية  هـ9  431تطبيقات صرفية  214  467تن اللغة  م

    110  441(       7نحو ) هـ2  475علم األسلوب 

         

         

 االثنيـن

 105  265(       2فقه اللغة ) 105  306(     1تطبيقات نحوية ) هـ3  283عباسي أول  أدب

 106  458علم البديع     د5  469علم اللغة المقارن 

         

         

 الثـــالثاء

 111  210تاريخ النحو وأصوله  202  354علم البيان  202  271ي قديم أدبنقد 

 218  345علم البيان  204  430تطبيقات نحوية  هـ4  489مقارن  أدب

 هـ4  367علم األصوات  هـ3  105مهارات الحاسب اآللي    

         

         

         

         



(6) 

 عميد الكلية                                                                                                                                     المشرف على االنتساب                                                   

 الزبيديياسين بن عبد اهلل  .د                                                                                                                                      طه بن منصور خواجي                      .د             

 المملكة العربية السعودية 

  وزارة التعليم        

 جامعــــــــــــــة أم القرى 

 مكتب االنتساب                                                                      الكلية الجامعية في القنفذة

 جدول االنتســـــــــــــاب
 

 هــ1440هــ  ـــــ 1439محاضرات االنتساب ــ الفصل الدراسي االول للعام الجامعي جدول تابع 

  اللغة العربيةالتخصص : 

 المحاضرة

 

 اليوم

 الرابعـــــــــــــــــــــــــــة

 8ــــــــــــــ7

 مساءً  6عصراً ـــــــــ4من 

 الخامســـــــــــــــــــــــــــــة

 10ـــ9

 مساءً  8ــــــــــــ  6من 

 الســـــــــــــــــــادســــــــــــــة

 12ــ11

 مساءً 10ــــــــــــــ8من 

 القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة

 األربعــاء

 105 600 121صرف ال هـ2  339(      5نحو ) 103  103اللغة العربية 

 202  488حديث )شعر(  أدب    105  232المعجم العربي وعلم الداللة  

       106  498حديث  دبأ

         

 الخميس

 103  356تاريخ البالغة  105  101اللغة العربية  106  102عربية اللغة ال

    202  473ي حديث أدبنقد  202 601 121صرف ال

       204  180المكتبة والبحث 

       217  385أندلسي  أدب

         

       

            
  



(7) 

 عميد الكلية                                                                                                                                     المشرف على االنتساب                                                   

 الزبيديياسين بن عبد اهلل  .د                                                                                                                                      طه بن منصور خواجي                      .د             

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم        

 جامعــــــــــــــة أم القرى 

 مكتب االنتساب                                                          الكلية الجامعية في القنفذة

                                                                      جدول االنتســـــــــــــاب                                                                                                   
 

 هــ1440هــ  ـــــ 1439جدول محاضرات االنتساب ــ الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

  اللغة االنجليزيةالتخصص : 

 المحاضرة

 

 اليوم

 الرابعـــــــــــــــــــــــــــة

 8ــــــــــــــ7

 مساءً  6عصراً ـــــــــ4من 

 الخامســـــــــــــــــــــــــــــة

 10ـــ9

 مساءً  8ــــــــــــ  6من 

 الســـــــــــــــــــادســــــــــــــة

 12ــ11

 مساءً 10ــــــــــــــ8من 

 القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة

 

 

 األحـــد

    د 5  252بناء المفردات  هـ4  103اللغة اإلنجليزية 

         

         

         

         

         

 االثنيـن

         

         

         

         

 الثـــالثاء
         

         

         

         

 



(8) 

 عميد الكلية                                                                                                                                     المشرف على االنتساب                                                   

 الزبيديياسين بن عبد اهلل  .د                                                                                                                                      طه بن منصور خواجي                      .د             

 المملكة العربية السعودية 

  وزارة التعليم       

 جامعــــــــــــــة أم القرى 

 مكتب االنتساب                                                                      الكلية الجامعية في القنفذة

 جدول االنتســـــــــــــاب
 

 هــ1440هــ  ـــــ 1439االنتساب ــ الفصل الدراسي االول للعام الجامعي جدول محاضرات تابع 

  اللغة االنجليزيةالتخصص : 

 المحاضرة

 

 اليوم

 الرابعـــــــــــــــــــــــــــة

 8ــــــــــــــ7

 مساءً  6عصراً ـــــــــ4من 

 الخامســـــــــــــــــــــــــــــة

 10ـــ9

 مساءً  8ــــــــــــ  6من 

 الســـــــــــــــــــادســــــــــــــة

 12ــ11

 مساءً 10ــــــــــــــ8من 

 القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة القاعة الشعبة المادة

 األربعــاء

         

         

         

         

 الخميس

         

         

         

         

       

 


