
الفصل /2019/2020الدور الثاني لطلبة الدراسات العليا للعام الدراس ي  (قسم العقيدة والفكر اإلسالمي)  االلكتروني متحاناال جدول كلية العلوم االسالمية

 األول 

 

 الفصل الثاني

 

 التعليمات االمتحانية :

 ظهرا(12:00)يبدأ االمتحان الساعة  -1
 (google classroomيكون االمتحان على منصة ) -2
 جهاز لوحي ألداء االمتحان أييمكن للطالب استخدام الحاسوب او الموبايل او  -3
 يلتزم الطالب بارتداء الزي الرسمي  -4
   الطالب الدخول الى منصة االمتحانعلى  -5
 على الطالب كتابة االسم الرباعي -6

 

 

 

 

 الوقت الدكتوراه الماجستير التاريخ اليوم ت

 ظهرا12:00 علم كالم دراسات قرانية 2/9/2020 االربعاء 1

 ظهرا12:00 فكراسالمي منهج بحث 3/9/2020 الخميس 2

 ظهرا12:00 مناهج محدثين علم كالم 5/9/2020 السبت 3

 ظهرا12:00 اسانيد وعلل علوم حديث 6/9/2020 االحد 4

 ظهرا12:00 مناهج مفسرين فلسفة اسالمية 7/9/2020 االثنين 5

 ظهرا12:00 لغة انكليزية لغة انكليزية 8/9/2020 الثالثاء 6

 الوقت الدكتوراه الماجستير التاريخ اليوم ت

 ظهرا12:00 اتجاهات فكرية معاصرة االديان 2/9/2020 االربعاء 1

 ظهرا12:00 حديث تحليلي حديث تحليلي 3/9/2020 الخميس 2

 ظهرا12:00 قواعد تفسيرية علم كالم 5/9/2020 السبت 3

 ظهرا12:00 الكالمعلم  تفسير تحليلي 6/9/2020 االحد 4

 ظهرا12:00 قراءات قرآنية رجال الحديث 7/9/2020 االثنين 5

 ظهرا12:00 لغة انكليزية لغة انكليزية 8/9/2020 الثالثاء 6



 الفصل األول  2019/0202الدور الثاني لطلبة الدراسات العليا للعام الدراس ي  (قسم الشريعة)  االلكتروني متحاناال جدول كلية العلوم االسالمية

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 الفصل الثاني

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 لتعليمات االمتحانية :

 ظهرا(12:00)دأ االمتحان يب -1
 (google classroomيكون االمتحان على منصة ) -2
 جهاز لوحي ألداء االمتحان أييمكن للطالب استخدام الحاسوب او الموبايل او  -3
 يلتزم الطالب بارتداء الزي الرسمي  -4
 على الطالب الدخول الى منصة االمتحان  -5
  على الطالب كتابة االسم الرباعي -6

 الوقت الدكتوراه الماجستير التاريخ اليوم

 الفقه المقارن منهج بحث 2/9/2020 االربعاء

 

 ظهرا12:00

 نظريات فقهية اقتصاد اسالمي 3/9/2020 الخميس

 

 ظهرا12:00

 اسانيد وعلل --------- 5/9/2020 السبت

 

 ظهرا12:00

 قواعد فقهية فقه مقارن 6/9/2020 االحد

 

 ظهرا12:00

 أصول الفقه أصول الفقه 7/9/2020 االثنين

 

 ظهرا12:00

 اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية 8/9/2020 الثالثاء

 

 ظهرا12:00

 الوقت الدكتوراه الماجستير التاريخ اليوم

 --------- --------- 2/9/2020 االربعاء

 

 ظهرا12:00

 

 --------- --------- 3/9/2020 الخميس

 ظهرا12:00

 

 --------- قواعد فقهية 5/9/2020 السبت

 ظهرا12:00

 

 --------- --------- 6/9/2020 االحد

 ظهرا12:00

 

 --------- --------- 7/9/2020 االثنين

 ظهرا12:00

 

 --------- --------- 8/9/2020 الثالثاء

 ظهرا12:00

 



الدور الثاني لطلبة الدراسات  (قسم اللغة العربية) االلكتروني  متحانجدول اال كلية العلوم االسالمية

 للعام الدراس ي العليا 

 األول الفصل  2020/ 2019

 الفصل الثاني

 

 االمتحانية :لتعليمات ا

 ظهرا(12:00)دأ االمتحان يب-1
 (google classroomيكون االمتحان على منصة )-2
 جهاز لوحي ألداء االمتحان أييمكن للطالب استخدام الحاسوب او الموبايل او -3
 يلتزم الطالب بارتداء الزي الرسمي -4
 على الطالب الدخول الى منصة االمتحان -5
 م الرباعيعلى الطالب كتابة االس-6

 الوقت الدكتوراه الماجستير التاريخ اليوم ت

 دراسات قرآنية + 2/9/2020 االربعاء 1

 أصول بحث

----------------  

 ظهرا12:00

  ---------------- دراسات معجمية 6/9/2020 االحد 2

 ظهرا12:00

  اللغة االنكليزية --------------- 2020|9|8 الثالثاء 3

 ظهرا12:00

  ---------------- دراسات ادبية 9/9/2020 االربعاء 4

 ظهرا12:00

 الوقت الدكتوراه الماجستير التاريخ اليوم ت

  ---------------- تيسير النحو 6/9/2020 االحد 1

 ظهرا12:00

  التداولية --------------- 7/9/2020 االثنين 2

 ظهرا12:00

  ---------------- دراسات صوتية 9/9/2020 االربعاء 3

 ظهرا12:00


