
كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
2016-2015جدول امتحانات السداسي األولقسم العلوم اإلسالمیة                                   

االمتحانات  المقدمة 
-13: في الفترة

2015دیسمبر /17
11/1/16اإلثنین  10/1/16األحد  7/1/16الخمیس  06/01/16األربعاء  05/01/2016الثالثاء 4/01/2016اإلثنین  التوقیت

لغة عربیة، إعالم 
آلي، إنجلیزیة 

الترتیل منھجیة علوم القرآن أصول الفقھ السیرة النبویة فقھ العبادات 09:00–10:30 جذع مشترك1السنة 
اإلعالم واالتصال العقیدة 13:00–14:30

لغة عربیة، لغة 
أجنبیة، فنون

الترتیل الخالفة األمویة 
والعباسیة تاریخ المذاھب التفسیر ومناھج المفسرین مناھج البحث في الحضارة 

اإلسالمیة
تفسیر تحلیلي 09:00–10:30 .ل2السنة 

تقنیات التعبیراللغة والحضارة مصادر اللغة واألدب 13:00–14:30

لغة عربیة، لغة 
أجنبیة، مناھج البحث

الترتیل فكر إسالمي آیات وأحادیث األحكام سیاسة شرعیة
أصول الفقھ فقھ المعامالت 09:00–10:30 .ل2السنة 

شریعة
نظریة الحق حقوق اإلنسان 13:00–14:30

لغة عربیة، لغة 
أجنبیة، المنطق

الترتیل فكر إسالمي فقھ األسرة حدیث تحلیلي أصول الفقــــھ  تفسیر تحلیلي 09:00–10:30 أصول . ل 2السنة 
مناھج الدعوةالدین عقیدة 13:00–14:30

اللغة أجنبیة، لغة 
عربیة، فكر إسالمي

الترتیل إعجاز القرآن التفسیر التحلیلي أصول الفقھ مناھج المفسرین القراءات 11:00-12:30
دراسات. ل3السنة 

الحدیث التحلیلي المواریــــث الدخیل توجیھ القراءات 15:00-16:30

لغة عربیة، لغة 
أجنبیة، مناھج 

البحث، فكر إسالمي

الترتیل الیھودیة  فقھ األسرة مقاصد مناھج المحدثین عقیدة 11:00-12:30 ل3السنة 

أصول الدین
إعجاز القرآن حدیث موضوعي 15:00-16:30

لغة عربیة، لغة 
أجنبیة، فكر إسالمي الترتیل الشركات والبنوك منھج التألیف أصول الفقھ آیات األحكام  أحادیث األحكام 11:00-12:30

فقھ. ل3السنة 
المواریث فقھ مقارن 15:00-16:30

لغة أجنبیة
الترتیل توجیھ القراءات  االستشراق مناھج القراء القراءات التفسیر اللغوي 11:00-12:30 دراسات1ماستر 

علم األصوات تاریخ المصحف المعجمیة 15:00-16:30



وفي حال تغییر التوقیت أو القاعة فسوف فإنھا ستكون بتوقیت الحصة وفي نفس قاعة التدریس،2015دیسمبر 17-13بالنسبة المتحانات المواد المبرمجة في الفترة : مالحظة
.تعلمون بوقت كاف قبل موعد االمتحان 

.ابالنسبة للسنة األولى سیتم نشر قوائم األفواج الحق

.بالنسبة لقاعات إجراء االمتحان سیتم نشرھا الحقا 

لغة أجنبیة، لغة 
عربیة

الترتیل مناھج المفسرین االستشراق المقاصد علوم القرآن التفسیر التحلیلي 11:00-12:30
دراسات في تفسیر1ماستر 

مصادر التفسیر التفسیرأصول المعجمیة 15:00-16:30

لغة عربیة، لغة 
أجنبیة، علم التخریج

الترتیل آیات األحكام أصول الفقھ مقاصـــــــــــد دراسات تطبیقیة في كتب 
الفقھ

فقھ المعامالت المقارن 11:00-12:30

الفقھ المقارن1ماستر 
15:00-16:30

النحو الوظیفي، اللغة 
األجنبیة

الترتیل فقھ األحوال 
الشخصیة األصول االجتھادیة تاریخ المذھب المالكي قواعد المصالح والمفاسد القواعد الفقھیة 11:00-12:30 1ماستر 

الكتب والمصطلحات الفقھ المالكي
المالكیة 15:00-16:30

اللغة األجنبیة
الترتیل العقیدة والنظام 

المعرفي قضایا الفكر اإلسالمي استشراق العقیدة من القرآن والسنة بالغة 11:00-12:30 1ماستر
المناظرات الدینیةعقیدة 15:00-16:30

لغة أجنبیة، حقوق 
اإلنسان

الترتیل المدارس النحویة أصول كتابة البحث توجیھ القراءات عقود المعامالت أصول الفقھ 11:00-12:30 الفقھ المقارن2ماستر
15:00-16:30

لغة أجنبیة
الترتیل فقھ القضاء أصول كتابة البحث تخریج الفروع على 

األصول الخالف العالي دراسة تطبیقیة على كتب 
المالكیة 11:00-12:30

فقھ مالكي2ماستر 
تقنیات الحوار 15:00-16:30

لغة أجنبیة، ترجمة 
معاني القرآن

الترتیل توجیھ القراءات. منھج إعداد البحوث الوقف واالبتداء تفسیر آیات األحكام علم القراءات 11:00-12:30
دراسات2ماستر 

بالغة القرآن 15:00-16:30

لغة أجنبیة
الترتیل القراءات أصول كتابة البحث إعراب القرآن علوم القرآن تفسیر موضوعي 11:00-12:30

تفسیر2ماستر 
بالغة بالغة القرآن علم التخریج مناھج المفسرین  15:00-16:30


