
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

جداول الاختبارات النهائية 

 لطالب مرحلة البكالوريوس

 ألاول  الفصل الدراس ي 

 هـ1439/1440من العام الجامعي 

 ) جدول مبدئي( 

 



 لقبول والتسجيلعمادة شؤون ا

    

 

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 المستوى: األول

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

1 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

    الثالثاء

بعة  األربعاء  1فقه العبادات  الرا

 1تفسر آيات األحكام  اخلامسة  اخلموس

بعة  األحد  احلكم الرشعي الرا

    االثنني

 1النحو  اخلامسة  الثالثاء

بعة  األربعاء  1ديث العباداتأحا الرا

    اخلموس

بعة  األحد  تاريخ الفقه الرا

بعة  االثنني  1التوحود  الرا

بعة  الثالثاء  مصطلح احلديث الرا

   األربعاء

   اخلموس

 



 لقبول والتسجيلعمادة شؤون ا

    

 

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 المستوى: األول

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

2 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

بعة  الثالثاء  1أحاديث العبادات  الرا

    األربعاء

 1العبادات  فقه اخلامسة  اخلموس

 احلكم الرشعي اخلامسة  األحد

    االثنني

 1النحو  اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

بعة  اخلموس  1تفسر آيات األحكام  الرا

بعة  األحد  تاريخ الفقه الرا

بعة  االثنني  التوحود الرا

 مصطلح احلديث اخلامسة  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 لقبول والتسجيلعمادة شؤون ا

    

 

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 المستوى: األول

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

3 
 

 

 000الشعبة 

 د االختبارموع
 املقرر

 الفرتة اليوم

 1فقه العبادات  اخلامسة  الثالثاء

بعة  األربعاء  تاريخ الفقه الرا

 1أحاديث العبادات  اخلامسة  اخلموس

 احلكم الرشعي اخلامسة  األحد

    االثنني

بعة  الثالثاء  1تفسر آيات األحكام  الرا

    األربعاء

بعة  اخلموس  التوحود الرا

بعة  حداأل  مصطلح احلديث الرا

 1النحو  اخلامسة  االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 لقبول والتسجيلعمادة شؤون ا

    

 

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 المستوى: األول

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

4 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

بعة  الثالثاء  1فقه العبادات  الرا

 تاريخ الفقه اخلامسة  األربعاء

 1التوحود  اخلامسة  اخلموس

بعة  األحد  1النحو  الرا

    ثننياال

بعة  الثالثاء  احلكم الرشعي الرا

    األربعاء

 1أحاديث العبادات  اخلامسة  اخلموس

 مصطلح احلديث اخلامسة  األحد

    االثنني

 1تفسر آيات األحكام  اخلامسة  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 لقبول والتسجيلعمادة شؤون ا

    

 

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 المستوى: األول

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

5 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

    الثالثاء

بعة  األربعاء  1فقه العبادات  الرا

 1تفسر آيات األحكام  اخلامسة  اخلموس

بعة  األحد  احلكم الرشعي الرا

    االثنني

 1النحو  اخلامسة  الثالثاء

 1أحاديث العبادات  اخلامسة  األربعاء

    اخلموس

 تاريخ الفقه اخلامسة  األحد

 1التوحود  اخلامسة  االثنني

 مصطلح احلديث خلامسةا  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 لقبول والتسجيلعمادة شؤون ا

    

 

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 المستوى: األول

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

6 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 مصطلح احلديث اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

 1فقه العبادات  اخلامسة  اخلموس

 احلكم الرشعي اخلامسة  األحد

    االثنني

 1النحو  اخلامسة  الثالثاء

بعة  األربعاء  1أحاديث العبادات  الرا

بعة  اخلموس  1تفسر آيات األحكام  الرا

بعة  األحد  تاريخ الفقه الرا

بعة  االثنني  1التوحود  الرا

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 لقبول والتسجيلعمادة شؤون ا

    

 

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 المستوى: األول

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
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 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 1فقه العبادات  اخلامسة  الثالثاء

بعة  األربعاء  الفقه تاريخ الرا

بعة  اخلموس  1التوحود  الرا

بعة  األحد  مصطلح احلديث الرا

    االثنني

 احلكم الرشعي اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

 1أحاديث العبادات  اخلامسة  اخلموس

 1النحو  اخلامسة  األحد

    االثنني

بعة  الثالثاء  1تفسر آيات األحكام  الرا

   األربعاء

   اخلموس

 



 لقبول والتسجيلعمادة شؤون ا

    

 

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 المستوى: األول

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

8 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 1فقه العبادات  اخلامسة  الثالثاء

 تاريخ الفقه اخلامسة  األربعاء

 1التوحود  اخلامسة  اخلموس

بعة  األحد  1النحو  الرا

    االثنني

بعة  الثالثاء  احلكم الرشعي الرا

    األربعاء

 1أحاديث العبادات  اخلامسة  اخلموس

 مصطلح احلديث اخلامسة  األحد

    االثنني

 1تفسر آيات األحكام  اخلامسة  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس



 لقبول والتسجيلعمادة شؤون ا

    

 

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 المستوى: األول

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

9 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 مصطلح احلديث اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

بعة  اخلموس  1فقه العبادات  الرا

بعة  األحد  ياحلكم الرشع الرا

    االثنني

 1النحو  اخلامسة  الثالثاء

 1أحاديث العبادات  اخلامسة  األربعاء

 1تفسر آيات األحكام  اخلامسة  اخلموس

 تاريخ الفقه اخلامسة  األحد

 1التوحود  اخلامسة  االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 لقبول والتسجيلعمادة شؤون ا

    

 

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 المستوى: األول

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

11 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 مصطلح احلديث اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

 1فقه العبادات  اخلامسة  اخلموس

 احلكم الرشعي اخلامسة  األحد

    االثنني

 1النحو  اخلامسة  الثالثاء

بعة  األربعاء  1أحاديث العبادات  الرا

بعة  اخلموس  1تفسر آيات األحكام  الرا

 تاريخ الفقه اخلامسة  األحد

بعة  االثنني  1التوحود  الرا

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 لقبول والتسجيلعمادة شؤون ا

    

 

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 المستوى: األول

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

11 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 1فقه العبادات  اخلامسة  الثالثاء

بعة  األربعاء  تاريخ الفقه الرا

بعة  اخلموس  1التوحود  الرا

 احلكم الرشعي اخلامسة  األحد

    االثنني

 1تفسر آيات األحكام  ةالرابع  الثالثاء

    األربعاء

 1أحاديث العبادات  اخلامسة  اخلموس

بعة  األحد  مصطلح احلديث الرا

 1النحو  اخلامسة  االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 لقبول والتسجيلعمادة شؤون ا

    

 

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 المستوى: األول

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

12 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

بعة  الثالثاء  1فقه العبادات  الرا

 تاريخ الفقه اخلامسة  األربعاء

 1التوحود  اخلامسة  اخلموس

بعة  األحد  1النحو  الرا

    االثنني

بعة  الثالثاء  احلكم الرشعي الرا

    األربعاء

 1أحاديث العبادات  اخلامسة  اخلموس

 مصطلح احلديث اخلامسة  األحد

    االثنني

 1تفسر آيات األحكام  اخلامسة  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثانيالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

13 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 2فقه العبادات  اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

بعة  اخلموس  احلاسب اآليل يف الدراسات الرشعوة الرا

بعة  األحد  1أدلة األحكام  الرا

بعة  االثنني  قوم اإلسالم وخصائصه الرا

    الثالثاء

 2أحاديث العبادات  ةالرابع  األربعاء

    اخلموس

 2النحو  اخلامسة  األحد

 علوم القرآن اخلامسة  االثنني

بعة  الثالثاء  2تفسر آيات األحكام  الرا

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثانيالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

14 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 2فقه العبادات  اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

 قوم اإلسالم وخصائصه امسةاخل  اخلموس

 1أدلة األحكام  اخلامسة  األحد

    االثنني

 احلاسب اآليل يف الدراسات الرشعوة اخلامسة  الثالثاء

 2أحاديث العبادات  اخلامسة  األربعاء

 علوم القرآن اخلامسة  اخلموس

بعة  األحد  2النحو  الرا

 2تفسر آيات األحكام  اخلامسة  االثنني

    ثاءالثال

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثانيالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

15 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

بعة  الثالثاء  2فقه العبادات  الرا

 احلاسب اآليل يف الدراسات الرشعوة اخلامسة  األربعاء

 قوم اإلسالم وخصائصه اخلامسة  اخلموس

 2النحو  اخلامسة  األحد

    االثنني

 1أدلة األحكام  اخلامسة  الثالثاء

 2أحاديث العبادات  اخلامسة  األربعاء

بعة  اخلموس  علوم القرآن الرا

 2تفسر آيات األحكام  اخلامسة  األحد

    االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثانيالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

16 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 2فقه العبادات  اخلامسة  الثالثاء

    بعاءاألر

بعة  اخلموس  1أدلة األحكام  الرا

بعة  األحد  2تفسر آيات األحكام  الرا

 قوم اإلسالم وخصائصه اخلامسة  االثنني

    الثالثاء

 2النحو  اخلامسة  األربعاء

 2أحاديث العبادات  اخلامسة  اخلموس

 علوم القرآن اخلامسة  األحد

    االثنني

    الثالثاء

بعةالر األربعاء  احلاسب اآليل يف الدراسات الرشعوة ا

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثانيالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

17 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 2فقه العبادات  اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

 2النحو  اخلامسة  اخلموس

بعة  األحد  1أدلة األحكام  الرا

بعة  االثنني  قوم اإلسالم وخصائصه الرا

    الثالثاء

بعة  ربعاءاأل  2أحاديث العبادات  الرا

 احلاسب اآليل يف الدراسات الرشعوة اخلامسة  اخلموس

    األحد

 علوم القرآن اخلامسة  االثنني

 2تفسر آيات األحكام  اخلامسة  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثانيالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

18 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

    الثالثاء

بعة  عاءاألرب  2فقه العبادات  الرا

    اخلموس

بعة  األحد  1أدلة األحكام  الرا

بعة  االثنني  قوم اإلسالم وخصائصه الرا

بعة  الثالثاء  2تفسر آيات األحكام  الرا

بعة  األربعاء  2أحاديث العبادات  الرا

 احلاسب اآليل يف الدراسات الرشعوة اخلامسة  اخلموس

 2 النحو اخلامسة  األحد

 علوم القرآن اخلامسة  االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثانيالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

19 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

بعة  الثالثاء  2فقه العبادات  الرا

 احلاسب اآليل يف الدراسات الرشعوة اخلامسة  األربعاء

 قوم اإلسالم وخصائصه اخلامسة  اخلموس

بعة  األحد  2النحو  الرا

    االثنني

 1أدلة األحكام  اخلامسة  الثالثاء

بعة  األربعاء  2أحاديث العبادات  الرا

 علوم القرآن اخلامسة  اخلموس

 2تفسر آيات األحكام  اخلامسة  األحد

    االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثانيالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

21 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 2فقه العبادات  اخلامسة  الثالثاء

بعة  األربعاء  احلاسب اآليل يف الدراسات الرشعوة الرا

 2أحاديث العبادات  اخلامسة  اخلموس

بعة  األحد  2تفسر آيات األحكام  الرا

 قوم اإلسالم وخصائصه اخلامسة  االثنني

    الثالثاء

    األربعاء

 1أدلة األحكام  الثالثة  اخلموس

 علوم القرآن اخلامسة  ألحدا

    االثنني

    الثالثاء

بعة األربعاء  2النحو  الرا

   اخلموس



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثانيالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

21 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 2فقه العبادات  اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

 احلاسب اآليل يف الدراسات الرشعوة اخلامسة  اخلموس

بعة  األحد  1حكام أدلة األ الرا

بعة  االثنني  قوم اإلسالم وخصائصه الرا

    الثالثاء

بعة  األربعاء  2أحاديث العبادات  الرا

    اخلموس

 2النحو  اخلامسة  األحد

 علوم القرآن اخلامسة  االثنني

بعة  الثالثاء  2تفسر آيات األحكام  الرا

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثانيالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

22 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 راملقر

 الفرتة اليوم

 2فقه العبادات  اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

بعة  اخلموس  قوم اإلسالم وخصائصه الرا

 1أدلة األحكام  اخلامسة  األحد

    االثنني

بعة  الثالثاء  2تفسر آيات األحكام  الرا

 2أحاديث العبادات  اخلامسة  األربعاء

 علوم القرآن اخلامسة  اخلموس

بعة  األحد  2النحو  الرا

    االثنني

 احلاسب اآليل يف الدراسات الرشعوة اخلامسة  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثانيالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

23 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

بعة  الثالثاء  2فقه العبادات  الرا

 احلاسب اآليل يف الدراسات الرشعوة اخلامسة  األربعاء

بعة  اخلموس  قوم اإلسالم وخصائصه الرا

 2تفسر آيات األحكام  اخلامسة  األحد

    االثنني

 1أدلة األحكام  اخلامسة  الثالثاء

بعة  األربعاء  2أحاديث العبادات  الرا

 علوم القرآن اخلامسة  اخلموس

 2النحو  اخلامسة  األحد

    االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثانيالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

24 
 

 

 000الشعبة 

 وعد االختبارم
 املقرر

 الفرتة اليوم

 2فقه العبادات  اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

 1أدلة األحكام  الثالثة  اخلموس

بعة  األحد  2تفسر آيات األحكام  الرا

 قوم اإلسالم وخصائصه اخلامسة  االثنني

    الثالثاء

 2النحو  اخلامسة  األربعاء

 2بادات أحاديث الع اخلامسة  اخلموس

 علوم القرآن اخلامسة  األحد

    االثنني

    الثالثاء

بعة األربعاء  احلاسب اآليل يف الدراسات الرشعوة الرا

   اخلموس

 

  



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثالثالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

25 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 السرة النبوية  الثاىوة  اإلثنني 

    الثالثاء

بعة  األربعاء  2فقه العبادات  الرا

بعة   اخلموس  اخلالف وادناظرة  الرا

 النحو  اخلامسة  األحد

    االثنني

    الثالثاء

 2أدلة األحكام  اخلامسة   األربعاء

 التحرير العريب اخلامسة  اخلموس

بعة   األحد  2التوحود  الرا

    االثنني

بعة   الثالثاء  ختريج احلديث الرا

 3حكام تفسر آيات األ  اخلامسة األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثالثالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

26 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 السرة النبوية  الثاىوة  اإلثنني 

    الثالثاء

 2فقه العبادات  اخلامسة  األربعاء

 اخلالف وادناظرة  اخلامسة  اخلموس

بعة   األحد  النحو  الرا

 التوحود  اخلامسة   االثنني

    الثالثاء

بعة   بعاءاألر  2أدلة األحكام  الرا

 تفسر آيات األحكام  اخلامسة   اخلموس

 التحرير العريب اخلامسة   األحد

    االثنني

بعة   الثالثاء  ختريج احلديث الرا

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثالثالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

27 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 السرة النبوية الثاىوة  اإلثنني 

 3فقه العبادات  اخلامسة  ثاءالثال

 اخلالف وادناظرة اخلامسة   األربعاء

بعة  اخلموس  3النحو  الرا

 ختريج احلديث اخلامسة   األحد

 2التوحود  اخلامسة   االثنني

 2أدلة األحكام  اخلامسة  الثالثاء

 اخلالف وادناظرة اخلامسة  األربعاء

 التحرير العريب اخلامسة  اخلموس

    حداأل

    االثنني

 3تفسر آيات األحكام  اخلامسة  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثالثالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

28 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 السرة النبوية الثاىوة  اإلثنني 

 2أدلة األحكام  اخلامسة  الثالثاء

بعة  األربعاء  اخلالف وادناظرة الرا

بعة  اخلموس  رير العريبالتح الرا

 3فقه العبادات  اخلامسة  األحد

بعة   االثنني  التوحود الرا

بعة  الثالثاء  3تفسر آيات األحكام  الرا

    األربعاء

 3النحو  اخلامسة  اخلموس

 ختريج احلديث الثالثة  األحد

    االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثالثالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

29 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 رراملق

 الفرتة اليوم

 السرة النبوية الثاىوة  اإلثنني 

    الثالثاء

بعة   األربعاء  3فقه العبادات  الرا

 اخلالف وادناظرة الثالثة  اخلموس

 2التوحود  اخلامسة  األحد

بعة  االثنني  2أدلة األحكام  الرا

بعة  الثالثاء  ختريج احلديث الرا

 3ألحكام تفسر آيات ا اخلامسة  األربعاء

 التحرير العريب اخلامسة  اخلموس

بعة  األحد  3النحو  الرا

    االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثالثالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

31 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 السرة النبوية الثاىوة  اإلثنني 

    الثالثاء

 3فقه العبادات  اخلامسة  األربعاء

 اخلالف وادناظرة امسةاخل  اخلموس

    األحد

 2أدلة األحكام  اخلامسة  االثنني

بعة  الثالثاء  ختريج احلديث الرا

 3النحو  اخلامسة  األربعاء

بعة  اخلموس  3تفسر آيات األحكام  الرا

بعة  األحد  التحرير العريب الرا

    االثنني

 2التوحود  اخلامسة  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثالثالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

31 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 السرة النبوية الثاىوة  اإلثنني 

 3فقه العبادات  اخلامسة  الثالثاء

 اخلالف وادناظرة اخلامسة  األربعاء

    اخلموس

 ختريج احلديث اخلامسة  األحد

 2التوحود  اخلامسة  االثنني

    الثالثاء

بعة  األربعاء  2لة األحكام أد الرا

 التحرير العريب اخلامسة  اخلموس

    األحد

    االثنني

 3تفسر آيات األحكام  اخلامسة  الثالثاء

   األربعاء

بعة اخلموس  3النحو  الرا

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثالثالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

32 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 السرة النبوية الثاىوة  اإلثنني 

 2كام أدلة األح اخلامسة  الثالثاء

بعة  األربعاء  اخلالف وادناظرة الرا

بعة   اخلموس  التحرير العريب الرا

 3فقه العبادات  اخلامسة  األحد

    االثنني

بعة  الثالثاء  3تفسر آيات األحكام  الرا

    األربعاء

 3النحو  اخلامسة  اخلموس

بعة  األحد  ختريج احلديث الرا

بعة  االثنني  2التوحود  الرا

    ثالثاءال

   األربعاء

   اخلموس



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثالثالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

33 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 السرة النبوية الثاىوة  اإلثنني 

 3فقه العبادات  اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

بعة  اخلموس  اخلالف وادناظرة الرا

بعة   األحد  2التوحود  الرا

    االثنني

    الثالثاء

بعة  ءاألربعا  2أدلة األحكام  الرا

 التحرير العريب اخلامسة  اخلموس

بعة  األحد  3النحو  الرا

    االثنني

بعة  الثالثاء  ختريج احلديث الرا

 3تفسر آيات األحكام  اخلامسة األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثالثالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

34 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 يةالسرة النبو الثاىوة  اإلثنني 

    الثالثاء

 3فقه العبادات  اخلامسة  األربعاء

بعة  اخلموس  التحرير العريب الرا

    األحد

 2أدلة األحكام  اخلامسة  االثنني

 2التوحود  اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

 اخلالف وادناظرة اخلامسة   اخلموس

بعة  األحد  3النحو  الرا

    االثنني

بعة  الثالثاء  ختريج احلديث الرا

 3تفسر آيات األحكام  اخلامسة األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثالثالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

35 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 السرة النبوية الثاىوة  اإلثنني 

 3فقه العبادات  اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

بعة  اخلموس  3النحو  الرا

 ختريج احلديث اخلامسة  األحد

    االثنني

بعة  الثالثاء  2أدلة األحكام  الرا

 اخلالف وادناظرة اخلامسة  األربعاء

 التحرير العريب اخلامسة  اخلموس

    األحد

 2التوحود  اخلامسة  االثنني

 3تفسر آيات األحكام  اخلامسة  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الثالثالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

36 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 السرة النبوية الثاىوة  اإلثنني 

 2أدلة األحكام  اخلامسة  الثالثاء

بعة  األربعاء  اخلالف وادناظرة الرا

    اخلموس

 3فقه العبادات  اخلامسة  األحد

    االثنني

بعة  الثالثاء  3تفسر آيات األحكام  الرا

    األربعاء

بعة  اخلموس  التحرير العريب الرا

ب  األحد  ختريج احلديث عةالرا

بعة  االثنني  2التوحود  الرا

    الثالثاء

 3النحو  اخلامسة األربعاء

   اخلموس

 



 شؤون القبول والتسجيل عمادة

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الرابعالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

37 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 تاريخ ادملكة العربوة السعودية الثاىوة   الثالثاء

بعة  األربعاء  مقاصد الرشيعة الرا

 3التوحود  الثالثة  اخلموس

بعة  األحد  اددخل إىل األنظمة الرا

 3أدلة األحكام  اخلامسة  االثنني

 مبادئ االقتصاد اخلامسة  الثالثاء

بعة  األربعاء  1فقه ادعامالت  الرا

    اخلموس

 أحاديث ادعامالت الثالثة  األحد

 النظم اإلسالموة الثالثة  االثنني

 4النحو  الثالثة  الثالثاء

   األربعاء

   موساخل

 



 شؤون القبول والتسجيل عمادة

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الرابعالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

38 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 تاريخ ادملكة العربوة السعودية الثاىوة   الثالثاء

 3التوحود  األوىل  األربعاء

 مقاصد الرشيعة األوىل  اخلموس

 3أدلة األحكام  األوىل  األحد

 النظم اإلسالموة األوىل  االثنني

 القتصادمبادئ ا الثاىوة  الثالثاء

 أحاديث ادعامالت الثاىوة  األربعاء

 اددخل إىل األنظمة الثاىوة  اخلموس

 1فقه ادعامالت  الثاىوة  األحد

    االثنني

 4النحو  الثاىوة  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 شؤون القبول والتسجيل عمادة

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الرابعالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

39 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 العربوة السعودية تاريخ ادملكة الثاىوة   الثالثاء

 3التوحود  األوىل  األربعاء

 مقاصد الرشيعة الثاىوة  اخلموس

 3أدلة األحكام  الثاىوة  األحد

 النظم اإلسالموة األوىل  االثنني

 مبادئ االقتصاد الثالثة  الثالثاء

    األربعاء

 اددخل إىل األنظمة الثاىوة  اخلموس

 1فقه ادعامالت  األوىل  األحد

    االثنني

 4النحو  ثاىوةال  الثالثاء

 أحاديث ادعامالت الثاىوة األربعاء

   اخلموس

 



 شؤون القبول والتسجيل عمادة

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الرابعالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

41 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 تاريخ ادملكة العربوة السعودية الثاىوة   الثالثاء

 مقاصد الرشيعة األوىل  األربعاء

 4النحو  الثاىوة  اخلموس

 اددخل إىل األنظمة األوىل  األحد

 1فقه ادعامالت  الثاىوة  االثنني

 3التوحود  األوىل   الثالثاء

 النظم اإلسالموة الثاىوة  األربعاء

    اخلموس

 أحاديث ادعامالت الثاىوة  األحد

 3أدلة األحكام  األوىل  االثنني

 مبادئ االقتصاد الثاىوة   الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 شؤون القبول والتسجيل عمادة

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الرابعالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

41 
 

 

  000شعبة ال

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 تاريخ ادملكة العربوة السعودية الثاىوة   الثالثاء

 مقاصد الرشيعة الثاىوة  األربعاء

 النظم اإلسالموة الثاىوة  اخلموس

 اددخل إىل األنظمة الثاىوة  األحد

 3أدلة األحكام  الثالثة  االثنني

 االقتصاد  مبادئ الثالثة   الثالثاء

 3التوحود  الثالثة  األربعاء

 4النحو  الثالثة  اخلموس

 أحاديث ادعامالت األوىل  األحد

    االثنني

 1فقه ادعامالت  الثاىوة   الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 شؤون القبول والتسجيل عمادة

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الرابعالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

42 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 بوة السعوديةتاريخ ادملكة العر الثاىوة   الثالثاء

 1فقه ادعامالت  الثاىوة  األربعاء

 3التوحود  الثالثة  اخلموس

 4النحو  األوىل   األحد

 اددخل إىل األنظمة األوىل  االثنني

 مقاصد الرشيعة الثاىوة  الثالثاء

 3أدلة األحكام  األوىل  األربعاء

 أحاديث ادعامالت الثاىوة  اخلموس

 اإلسالموة النظم الثاىوة  األحد

 مبادئ االقتصاد الثاىوة  االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 شؤون القبول والتسجيل عمادة

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الرابعالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

43 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 تاريخ ادملكة العربوة السعودية الثاىوة   الثالثاء

 3أدلة األحكام  الثاىوة  األربعاء

 أحاديث ادعامالت الثاىوة  اخلموس

 4النحو  الثاىوة  األحد

 اددخل إىل األنظمة الثاىوة  االثنني

 مقاصد الرشيعة األوىل  الثالثاء

    األربعاء

 1فقه ادعامالت  األوىل  اخلموس

 النظم اإلسالموة األوىل  األحد

 التوحود  األوىل   االثنني

 مبادئ االقتصاد الثاىوة  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 شؤون القبول والتسجيل عمادة

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الرابعالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

44 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 تاريخ ادملكة العربوة السعودية الثاىوة   الثالثاء

 النظم اإلسالموة  األوىل  األربعاء

 مقاصد الرشيعة األوىل  اخلموس

 3أدلة األحكام  األوىل  األحد

 التوحود األوىل  االثنني

 مبادئ االقتصاد الثاىوة  الثالثاء

 اددخل إىل األنظمة لثاىوةا  األربعاء

 أحاديث ادعامالت الثاىوة  اخلموس

 1فقه ادعامالت  الثاىوة  األحد

    االثنني

 4النحو  الثاىوة  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس



 شؤون القبول والتسجيل عمادة

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الرابعالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

45 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 تاريخ ادملكة العربوة السعودية الثاىوة   الثالثاء

 اددخل إىل األنظمة األوىل  ربعاءاأل

 مقاصد الرشيعة الثاىوة  اخلموس

 1فقه ادعامالت  األوىل  األحد

 3التوحود  األوىل  االثنني

 أحاديث ادعامالت الثاىوة  الثالثاء

 مبادئ االقتصاد الثالثة  األربعاء

 النظم اإلسالموة  األوىل  اخلموس

 3أدلة األحكام  الثاىوة  األحد

    االثنني

 4النحو  األوىل  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 

  

  

  



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الخامسالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

46 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 2فقه ادعامالت  اخلامسة  الثالثاء

 4تفسر آيات األحكام  اخلامسة   األربعاء

 مناهج البحث الثالثة  اخلموس

 السواسة الرشعوة الثالثة  األحد

    االثنني

 4أدلة األحكام  الثالثة   الثالثاء

    األربعاء

بعة  اخلموس  4التوحود  الرا

بعة  األحد  1فرائض  الرا

    االثنني

    الثالثاء

 5النحو  الثالثة  األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الخامسالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

47 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 4أدلة األحكام  الثاىوة  الثالثاء

 1فرائض  الثاىوة  األربعاء

 4التوحود  األوىل  اخلموس

 2فقه ادعامالت  األوىل  األحد

    االثنني

 1القواعد الفقهوة  األوىل  الثالثاء

    األربعاء

 4تفسر آيات األحكام  الثاىوة  اخلموس

 السواسة الرشعوة الثالثة  األحد

 5النحو  األوىل  االثنني

 مناهج البحث لثةالثا  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الخامسالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

48 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 4أدلة األحكام  األوىل  الثالثاء

 1فرائض  األوىل  األربعاء

 السواسة الرشعوة  األوىل  اخلموس

 2فقه ادعامالت  الثاىوة  األحد

    االثنني

 1وة القواعد الفقه الثاىوة  الثالثاء

 4تفسر آيات األحكام  الثاىوة  األربعاء

 4التوحود  الثاىوة  اخلموس

 مناهج البحث األوىل  األحد

 5النحو  الثاىوة  االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الخامسالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

49 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 السواسة الرشعوة األوىل  الثالثاء

 2فقه ادعامالت  األوىل  األربعاء

 مناهج البحث الثاىوة  اخلموس

 5النحو  الثاىوة  األحد

 القواعد الفقهوة الثاىوة  االثنني

    الثالثاء

 4أدلة األحكام  الثاىوة  األربعاء

    اخلموس

 1فرائض  األوىل  األحد

 4تفسر آيات األحكام  الثالثة  االثنني

 4 التوحود الثاىوة  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الخامسالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

51 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

    الثالثاء

 2فقه ادعامالت  الثاىوة  األربعاء

 4التوحود  األوىل  اخلموس

 1فرائض  الثاىوة  األحد

 4أدلة األحكام  الثاىوة  االثنني

 مناهج البحث األوىل  الثالثاء

 5النحو  الثاىوة  األربعاء

    اخلموس

 4تفسر آيات األحكام  األوىل  األحد

 1القواعد الفقهوة  األوىل  االثنني

 السواسة الرشعوة الثاىوة  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الخامسالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

51 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 4التوحود  األوىل  الثالثاء

 2ت فقه ادعامال األوىل  األربعاء

 مناهج البحث األوىل  اخلموس

 5النحو  الثاىوة  األحد

 السواسة الرشعوة الثاىوة  االثنني

    الثالثاء

 4أدلة األحكام  الثاىوة  األربعاء

    اخلموس

 1القواعد الفقهوة  األوىل  األحد

 4تفسر آيات األحكام  الثالثة  االثنني

 1فرائض  الثاىوة  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الخامسالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

52 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 مناهج البحث الثاىوة  الثالثاء

 2فقه ادعامالت  الثاىوة  األربعاء

 4التوحود  الثاىوة  اخلموس

 1القواعد الفقهوة  الثاىوة  األحد

 4أدلة األحكام  الثاىوة  االثنني

 1فرائض  األوىل  الثالثاء

    اءاألربع

    اخلموس

 4تفسر آيات األحكام  األوىل  األحد

 السواسة الرشعوة األوىل  االثنني

    الثالثاء

 5النحو  األوىل األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الخامسالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

53 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 4أدلة األحكام  الثاىوة  الثالثاء

 السواسة الرشعوة األوىل  األربعاء

 مناهج البحث الثالثة  موساخل

 2فقه ادعامالت  األوىل  األحد

    االثنني

 1القواعد الفقهوة  الثاىوة   الثالثاء

 1فرائض  الثاىوة  األربعاء

 5النحو  األوىل  اخلموس

 4تفسر آيات األحكام  الثاىوة  األحد

 4التوحود  األوىل  االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الخامسالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

54 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 4أدلة األحكام  الثاىوة  الثالثاء

 السواسة الرشعوة األوىل  األربعاء

 مناهج البحث الثالثة  اخلموس

 2فقه ادعامالت  األوىل  األحد

    االثنني

 1القواعد الفقهوة  الثاىوة   الثالثاء

 1فرائض  الثاىوة  األربعاء

 5النحو  األوىل  اخلموس

 4تفسر آيات األحكام  الثاىوة  األحد

 4التوحود  األوىل  االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الخامسالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

55 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 4أدلة األحكام  األوىل   الثالثاء

 الفرائض األوىل   األربعاء

 مناهج البحث  األوىل  اخلموس

 2فقه ادعامالت  الثاىوة   األحد

    االثنني

 القواعد الفقهوة  الثاىوة   الثالثاء

 4تفسر آيات األحكام  الثاىوة   األربعاء

 السواسة الرشعوة الثاىوة   اخلموس

 التوحود الثاىوة   األحد

 النحو  الثاىوة   االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الخامسالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

56 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 4أدلة األحكام  الثاىوة   الثالثاء

    األربعاء

 2فقه ادعامالت  األوىل   اخلموس

 الفرائض  األوىل   األحد

 القواعد الفقهوة  الثاىوة   االثنني

 السواسة الرشعوة األوىل   الثالثاء

  التوحود الثاىوة   األربعاء

 مناهج البحث  الثاىوة   اخلموس

 النحو الثاىوة   األحد

    االثنني

 4تفسر آيات األحكام  الثالثة   الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 الخامسالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

57 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 مناهج البحث األوىل   الثالثاء

 فقه ادعامالت الثاىوة   األربعاء

    اخلموس

 فرائض الثاىوة   األحد

    االثنني

 4أدلة األحكام  الثالثة   الثالثاء

    األربعاء

 التوحود  األوىل   اخلموس

 4تفسر آيات األحكام  األوىل  األحد

 القواعد الفقهوة األوىل   االثنني

 السواسة الرشعوة الثاىوة   الثالثاء

 النحو  األوىل  األربعاء

   اخلموس



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 السادس )الخطة الجديدة(المستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

58 
 

 

  000عبة الش

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 1فقه األرسة  الثالثة  الثالثاء

    األربعاء

 أصول الرتبوة اإلسالموة اخلامسة  اخلموس

 2القواعد الفقهوة  الثالثة  األحد

بعة  االثنني  5التوحود  الرا

    الثالثاء

 أحاديث األرسة اخلامسة  األربعاء

 6لنحو ا الثالثة  اخلموس

    األحد

بعة  االثنني  1دالالت األلفاظ  الرا

بعة  الثالثاء  2فرائض  الرا

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 السادس )الخطة الجديدة(المستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

59 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 1فقه األرسة  الثاىوة  الثالثاء

    األربعاء

 2فرائض  األوىل  اخلموس

 1دالالت األلفاظ  األوىل  األحد

 2القواعد الفقهوة  الثاىوة  ثننياال

    الثالثاء

 6النحو  األوىل  األربعاء

    اخلموس

 أحاديث األرسة الثاىوة  األحد

 أصول الرتبوة اإلسالموة األوىل  االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

 5التوحود  الثاىوة اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 السادس )الخطة الجديدة(المستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

61 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 1فقه األرسة  الثالثة  لثالثاءا

 2فرائض الثاىوة  األربعاء

 أصول الرتبوة اإلسالموة األوىل  اخلموس

 1دالالت األلفاظ  الثاىوة  األحد

 2القواعد الفقهوة  األوىل   االثنني

 5التوحود  األوىل  الثالثاء

    األربعاء

 6النحو  الثالثة  اخلموس

 ةأحاديث األرس األوىل  األحد

    االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 السادس )الخطة الجديدة(المستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

61 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 1دالالت األلفاظ  الثاىوة  الثالثاء

 5التوحود  األوىل  األربعاء

 أصول الرتبوة اإلسالموة الثاىوة  اخلموس

 1فقه األرسة  األوىل  األحد

 2 فرائض الثاىوة  االثنني

    الثالثاء

 6النحو  الثاىوة  األربعاء

 أحاديث األرسة األوىل  اخلموس

    األحد

    االثنني

 2القواعد الفقهوة  األوىل  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 السادس )الخطة الجديدة(المستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

62 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

    الثالثاء

 1دالالت األلفاظ  األوىل  األربعاء

    موساخل

 1فقه األرسة  الثاىوة  األحد

 2فرائض  الثالثة  االثنني

 2القواعد الفقهوة  الثاىوة  الثالثاء

    األربعاء

 5التوحود  الثالثة  اخلموس

    األحد

    االثنني

 6النحو  األوىل  الثالثاء

 أصول الرتبوة اإلسالموة الثاىوة األربعاء

 أحاديث األرسة األوىل اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 السادس )الخطة الجديدة(المستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

63 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 1فقه األرسة  الثالثة  الثالثاء

    األربعاء

 2فرائض  الثاىوة  اخلموس

 2القواعد الفقهوة  الثاىوة  األحد

    االثنني

    الثالثاء

 1دالالت األلفاظ  الثاىوة  األربعاء

 6النحو  األوىل  اخلموس

 5التوحود  الثاىوة  األحد

    االثنني

 أصول الرتبوة اإلسالموة األوىل  الثالثاء

 أحاديث األرسة األوىل األربعاء

   اخلموس

 
  

  



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 السادس )الخطة القديمة(المستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

64 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 الفرائض األوىل   األحد

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

بعة  اإلثنني   ائضالفر الرا

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 الفرائض اخلامسة  الثالثاء 

  
  



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 ـ الخطة القديمة  السابعالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

65 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 أصول الفقه اخلامسة   الثالثاء

    األربعاء

 الفقه اخلامسة  اخلموس

بعة   األحد  النحو  الرا

بعة   االثنني  الفرائض الرا

 احلديث الثالثة  الثاءالث

    األربعاء

بعة  اخلموس  الدعوة اإلصالحوة الرا

بعة  األحد  التفسر الرا

    االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 ـ الخطة القديمة  السابعالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

66 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 الفقه اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

بعة   اخلموس  صالحوة الدعوة اإل الرا

بعةا  األحد  أصول الفقه لرا

 الفرائض اخلامسة   االثنني

    الثالثاء

 النحو  اخلامسة  األربعاء

    اخلموس

 احلديث اخلامسة   األحد

بعة  االثنني  التفسر الرا

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 ـ الخطة القديمة  السابعالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

67 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

بعة  الثالثاء  الفقه الرا

    األربعاء

بعة  اخلموس  الفرائض الرا

بعة  األحد  أصول الفقه الرا

    االثنني

 التفسر اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

 الدعوة اإلصالحوة اخلامسة  اخلموس

بعة  األحد  احلديث الرا

    االثنني

بعة  الثالثاء  النحو الرا

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 ـ الخطة القديمة  السابعالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

68 
 

 

 000بة الشع

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

بعة  الثالثاء  أصول الفقه الرا

    األربعاء

بعة   اخلموس  النحو الرا

 الفقه اخلامسة  األحد

    االثنني

 احلديث اخلامسة   الثالثاء

 الفرائض األوىل  األربعاء

 التفسر اخلامسة   اخلموس

    األحد

    االثنني

    الثالثاء

 الدعوة اإلصالحوة اخلامسة األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 ـ الخطة القديمة  السابعالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

69 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 أصول الفقه اخلامسة   الثالثاء

    األربعاء

بعة   اخلموس  الفقه الرا

 احلديث اخلامسة  األحد

    االثنني

بعة  الثالثاء  التفسر الرا

    األربعاء

 الفرائض  اخلامسة  اخلموس

بعة   األحد  النحو الرا

 الدعوة اإلصالحوة الثاىوة  االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 األولالفصل الدراسي:       هـ 9331ـ  9341العام الجامعي: 

 ـ الخطة القديمة  السابعالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

71 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

بعة  الثالثاء  أصول الفقه الرا

 الفرائض اخلامسة  األربعاء

بعة  اخلموس  الدعوة اإلصالحوة الرا

 الفقه بعةالرا   األحد

    االثنني

 احلديث اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

 النحو اخلامسة  اخلموس

 التفسر اخلامسة  األحد

    االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالفصل الدراسي: األ      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 السابع ـ الخطة الجديدةالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

71 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

بعة  الثالثاء  2دالالت األلفاظ  الرا

 فقه األرسة بعةالرا   األربعاء

    اخلموس

بعة  األحد  ختريج الفروع عذ األصول الرا

بعة  االثنني  فقه احلدود والتعزيرات الرا

 أخالقوات ادهنة اخلامسة  الثالثاء

    األربعاء

 ادناهج وطرق التدريس اخلامسة   اخلموس

 فقه اجلنايات اخلامسة  األحد

 فرائض اخلامسة   االثنني

 5تفسر آيات األحكام  اخلامسة   الثالثاء

 علم النفس الرتبوي اخلامسة األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالفصل الدراسي: األ      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 السابع ـ الخطة الجديدةالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

72 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 فقه األرسة الثالثة  الثالثاء

 فقه اجلنايات الثالثة  األربعاء

    اخلموس

 ختريج الفروع عذ األصول األوىل   األحد

 2دالالت األلفاظ   األوىل  االثنني

 ادناهج وطرق التدريس األوىل   الثالثاء

 فقه احلدود والتعزيرات األوىل   األربعاء

    اخلموس

 أخالقوات ادهنة الثالثة   األحد

 فرائض الثاىوة   االثنني

 5تفسر آيات األحكام  الثاىوة   الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالفصل الدراسي: األ      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 السابع ـ الخطة الجديدةالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

73 
 

 

 000الشعبة 

 تبارموعد االخ
 املقرر

 الفرتة اليوم

 فقه األرسة الثالثة  الثالثاء

 فقه اجلنايات الثالثة  األربعاء

    اخلموس

 ختريج الفروع عذ األصول األوىل   األحد

 2دالالت األلفاظ  األوىل   االثنني

 ادناهج وطرق التدريس األوىل   الثالثاء

 فقه احلدود والتعزيرات األوىل   األربعاء

    اخلموس

 أخالقوات ادهنة الثالثة   األحد

 فرائض الثاىوة   االثنني

 5تفسر آيات األحكام  الثاىوة   الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالفصل الدراسي: األ      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 السابع ـ الخطة الجديدةالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

74 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 فرائض الثالثة   الثالثاء

 فقه اجلنايات  الثاىوة   األربعاء

 أخالقوات ادهنة ةالثالث  اخلموس

 ختريج الفروع عذ األصول الثاىوة   األحد

 2دالالت األلفاظ  الثاىوة   االثنني

 علم النفس الرتبوي الثاىوة   الثالثاء

 فقه األرسة  الثالثة  األربعاء

    اخلموس

  5تفسر آيات األحكام  الثالثة   األحد

 فقه احلدود والتعزيرات الثالثة   االثنني

    الثالثاء

 ادناهج وطرق التدريس األوىل  األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالفصل الدراسي: األ      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 السابع ـ الخطة الجديدةالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

75 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 فرائض الثالثة   الثالثاء

 فقه اجلنايات  الثاىوة   األربعاء

 أخالقوات ادهنة الثالثة  اخلموس

 ختريج الفروع عذ األصول الثاىوة   األحد

 2دالالت األلفاظ  لثاىوة ا  االثنني

 علم النفس الرتبوي الثاىوة   الثالثاء

 فقه األرسة  الثالثة  األربعاء

    اخلموس

  5تفسر آيات األحكام  الثالثة   األحد

 فقه احلدود والتعزيرات الثالثة   االثنني

    الثالثاء

 ادناهج وطرق التدريس األوىل  األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالفصل الدراسي: األ      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 السابع ـ الخطة الجديدةالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

76 
 

 

 000 الشعبة

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 فرائض األوىل   الثالثاء

 ختريج الفروع عذ األصول الثالثة   األربعاء

 فقه األرسة األوىل   اخلموس

 2دالالت األلفاظ  األوىل   األحد

 فقه احلدود والتعزيرات الثاىوة   االثنني

    الثالثاء

 رتبويعلم النفس ال األوىل   األربعاء

 فقه اجلنايات الثاىوة   اخلموس

    األحد

 أخالقوات ادهنة  الثالثة   االثنني

    الثالثاء

 ادناهج وطرق التدريس الثاىوة  األربعاء

 5تفسر آيات األحكام  الثالثة  اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالفصل الدراسي: األ      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 السابع ـ الخطة الجديدةالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

77 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 فرائض األوىل   الثالثاء

 ختريج الفروع عذ األصول الثالثة   اءاألربع

 فقه األرسة األوىل   اخلموس

 2دالالت األلفاظ  األوىل   األحد

 فقه احلدود والتعزيرات الثاىوة   االثنني

    الثالثاء

 علم النفس الرتبوي األوىل   األربعاء

 فقه اجلنايات الثاىوة   اخلموس

    األحد

 ت ادهنة أخالقوا الثالثة   االثنني

    الثالثاء

 ادناهج وطرق التدريس الثاىوة  األربعاء

 5تفسر آيات األحكام  الثالثة  اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالفصل الدراسي: األ      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 السابع ـ الخطة الجديدةالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

78 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 فقه اجلنايات الثاىوة   الثالثاء

 فقه احلدود والتعزيرات الثاىوة   األربعاء

 فقه األرسة  الثاىوة   اخلموس

    األحد

 2دالالت األلفاظ  الثاىوة  االثنني

 أخالقوات ادهنة  الثالثة   الثالثاء

 الفرائض الثالثة   األربعاء

 ادناهج وطرق التدريس األوىل   اخلموس

    األحد

 ختريج الفروع عذ األصول األوىل   االثنني

 5تفسر آيات األحكام  األوىل   الثالثاء

   األربعاء

 علم النفس الرتبوي الثالثة  موساخل

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالفصل الدراسي: األ      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 السابع ـ الخطة الجديدةالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

79 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 فقه اجلنايات الثاىوة   الثالثاء

 فقه احلدود والتعزيرات الثاىوة   األربعاء

 فقه األرسة  الثاىوة   اخلموس

    األحد

 2دالالت األلفاظ  الثاىوة  االثنني

 وات ادهنة أخالق الثالثة   الثالثاء

 الفرائض الثالثة   األربعاء

 ادناهج وطرق التدريس األوىل   اخلموس

    األحد

 ختريج الفروع عذ األصول األوىل   االثنني

 5تفسر آيات األحكام  األوىل   الثالثاء

   األربعاء

 علم النفس الرتبوي الثالثة  اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالفصل الدراسي: األ      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 السابع ـ الخطة الجديدةالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

81 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة ومالي

 فقه احلدود والتعزيرات  الثاىوة   الثالثاء

 الفرائض الثالثة   األربعاء

 فقه األرسة  الثالثة   اخلموس

    األحد

 ختريج الفروع عذ األصول الثاىوة   االثنني

 فقه اجلنايات الثالثة   الثالثاء

    األربعاء

 2دالالت األلفاظ  الثاىوة   اخلموس

    األحد

 أخالقوات ادهنة الثالثة  االثنني

 علم النفس الرتبوي األوىل   الثالثاء

 ادناهج وطرق التدريس األوىل  األربعاء

 5تفسر آيات األحكام  األوىل  اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالفصل الدراسي: األ      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 السابع ـ الخطة الجديدةالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

81 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 فقه احلدود والتعزيرات  الثاىوة   الثالثاء

 الفرائض ثة الثال  األربعاء

 فقه األرسة  الثالثة   اخلموس

    األحد

 ختريج الفروع عذ األصول الثاىوة   االثنني

 فقه اجلنايات الثالثة   الثالثاء

    األربعاء

 2دالالت األلفاظ  الثاىوة   اخلموس

    األحد

 أخالقوات ادهنة الثالثة  االثنني

 علم النفس الرتبوي األوىل   الثالثاء

 ادناهج وطرق التدريس األوىل  األربعاء

 5تفسر آيات األحكام  األوىل  اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالفصل الدراسي: األ      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 السابع ـ الخطة الجديدةالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

82 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 2دالالت األلفاظ  األوىل   الثالثاء

 5تفسر آيات األحكام  الثاىوة   األربعاء

    اخلموس

 أخالقوات ادهنة  األوىل   األحد

 فقه اجلنايات  الثاىوة   االثنني

 فقه األرسة  الثاىوة   الثالثاء

 علم النفس الرتبوي األوىل   األربعاء

    اخلموس

 فرائض الثاىوة   األحد

 ختريج الفروع عذ األصول الثالثة  االثنني

 فقه احلدود والتعزيرات الثالثة   الثالثاء

 ادناهج وطرق التدريس الثالثة األربعاء

   وساخلم

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالفصل الدراسي: األ      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 السابع ـ الخطة الجديدةالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

83 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 2دالالت األلفاظ  األوىل   الثالثاء

 5تفسر آيات األحكام  الثاىوة   األربعاء

    اخلموس

 أخالقوات ادهنة  األوىل   األحد

 فقه اجلنايات  الثاىوة   االثنني

 فقه األرسة  الثاىوة   الثالثاء

 علم النفس الرتبوي ىل األو  األربعاء

    اخلموس

 فرائض الثاىوة   األحد

 ختريج الفروع عذ األصول الثالثة  االثنني

 فقه احلدود والتعزيرات الثالثة   الثالثاء

 ادناهج وطرق التدريس الثالثة األربعاء

   اخلموس



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالدراسي: األ الفصل      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 الثامنالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

84 
 

 

  

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 الفقه مسةاخلا  الثالثاء

بعة  األربعاء  الفرائض الرا

بعة  اخلموس  طرق التدريس اخلاصة الرا

    األحد

 أصول الفقه الثالثة  االثنني

    الثالثاء

 احلديث الثالثة  األربعاء

 السواسة التعلوموة الثالثة  اخلموس

 النحو الثالثة  األحد

    االثنني

بعة  الثالثاء  التوحود الرا

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالدراسي: األ الفصل      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 الثامنالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

85 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 الفقه الثالثة  الثالثاء

 السواسة التعلوموة الثاىوة  األربعاء

 الفرائض األوىل   اخلموس

 أصول الفقه األوىل  األحد

    االثنني

 احلديث الثاىوة  الثالثاء

 طرق التدريس اخلاصة األوىل  األربعاء

 التوحود الثاىوة  موساخل

    األحد

    االثنني

 النحو األوىل  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالدراسي: األ الفصل      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 الثامنالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

86 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 الفقه الثاىوة  الثالثاء

 طرق التدريس اخلاصة الثاىوة  األربعاء

 الفرائض الثاىوة  اخلموس

 أصول الفقه الثاىوة  األحد

    الثننيا

 احلديث األوىل  الثالثاء

 السواسة التعلوموة األوىل  األربعاء

 التوحود األوىل  اخلموس

    األحد

    االثنني

 النحو الثاىوة  الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالدراسي: األ الفصل      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 الثامنالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

87 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 الفقه الثالثة  الثالثاء

 الفرائض وةالثاى  األربعاء

 السواسة التعلوموة الثاىوة  اخلموس

    األحد

 أصول الفقه األوىل  االثنني

 التوحود األوىل   الثالثاء

    األربعاء

 طرق التدريس اخلاصة األوىل  اخلموس

 النحو الثاىوة  األحد

 احلديث الثالثة  االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالدراسي: األ الفصل      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 الثامنالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

88 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 الفقه الثاىوة  الثالثاء

 الفرائض األوىل  األربعاء

 طرق التدريس اخلاصة الثاىوة  اخلموس

    األحد

 أصول الفقه الثاىوة  االثنني

    الثالثاء

 التوحود الثالثة  األربعاء

 السواسة التعلوموة األوىل  اخلموس

 النحو األوىل  األحد

 احلديث األوىل  االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالدراسي: األ الفصل      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 الثامنالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

89 
 

 

  000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 الفقه الثالثة  الثالثاء

 السواسة التعلوموة الثاىوة  األربعاء

 الفرائض األوىل   اخلموس

 أصول الفقه األوىل  األحد

    االثنني

 حلديثا الثاىوة  الثالثاء

 طرق التدريس اخلاصة األوىل  األربعاء

    اخلموس

    األحد

 النحو األوىل   االثنني

    الثالثاء

 التوحود الثاىوة  األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالدراسي: األ الفصل      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 الثامنالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

91 
 

 

 000الشعبة 

 موعد االختبار
 املقرر

 الفرتة اليوم

 الفقه الثاىوة  الثالثاء

 طرق التدريس اخلاصة الثاىوة  األربعاء

 الفرائض الثاىوة  وساخلم

 أصول الفقه الثاىوة  األحد

    االثنني

 احلديث األوىل  الثالثاء

 السواسة التعلوموة األوىل  األربعاء

    اخلموس

 التوحود الثالثة  األحد

 النحو الثاىوة   االثنني

    الثالثاء

   األربعاء

   اخلموس

 



 عمادة شؤون القبول والتسجيل

     

 ولالدراسي: األ الفصل      هـ9341/9331العام الجامعي: 

 الثامنالمستوى: 

 مواعيد الفرتات: 

 الوقت الفرتة الوقت الفرتة الوقت الفرتة

 0088ـ  0088 الثالثة 00088ـ  08088 الثانية 08088ـ  0088 األوىل

   0008ـ  0008 اخلامسة 0088ـ  0088 الرابعة
 

91 
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