
 هـ1439-1438 الصيفيللفصل   أصول الدين اللقاءات احلية جدول

 

 هـ1439 / 10/ 12آخر تحديث  | 

 
 اخلامساملستوى 

 10.45-11.30 10.00-10.45 9.15- 10.00 6.00-.6.45 5.15-.6.00 4.30-5.15 األوقات

 االحد
 195 -تيارات إلحادية 

 عقد 
 -األسماء واألحكام 

 عقد  175
 -األسماء واألحكام 

 عقد  175
 145التفسير التحليلي 

 قرأ 
  

 االثنني
 195 -تيارات إلحادية 

 عقد 
 145التفسير التحليلي 

 قرأ 
أصول التربية اإلسالمية 

 ترب  300 -
 360 - 1أصول الفقه 

 أصل 
 -فقه الجنيات والحدود 

 فقه  213
 -فقه الجنيات والحدود 

 فقه  213

 الثالثاء
 252 -تقنيات التعليم 

 ترب 
أصول التربية اإلسالمية 

 ترب  300 -
 252 -تقنيات التعليم 

 ترب 
 155 -مصادر البحث 

 سنه 
 155 -مصادر البحث 

 سنه 
 145 -تخريج الحديث 

 سنه 

 سنه 165 -فقه السيرة  سنه 165 -فقه السيرة   االربعاء
 145 -تخريج الحديث   

 سنه 

 اخلميس
 360 - 1أصول الفقه 

 أصل 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هـ1439-1438 الصيفيللفصل   أصول الدين اللقاءات احلية جدول

 

 هـ1439 / 10/ 12آخر تحديث  | 

 
 املستوى السادس

 10.45-11.30 10.00-10.45 9.15- 10.00 6.00-.6.45 5.15-.6.00 4.30-5.15 األوقات

 االحد
مسار )أصول القراءات 

 رأ ق 166 -( قرآن
مسار )أصول القراءات 

 رأ ق 166 -( قرآن

قواعد في الرد على 

المخالفين في 

 -توحيدالمعرفة واإلثبات 

 عقد  136
مسار )الجدل والمنطق 

 قد ع 186 -( عقيدة
مسار )الجدل والمنطق 

 قد ع 186 -( عقيدة

 -( مسار عقيدة)النحل 

 عقد  196

 االثنني
مسار )مذاهب قومية 

 قد ع 126 -( عقيدة
اإلدارة والتخطيط 

 دات  200 -الرتبوي 
مسار )مذاهب قومية 

 قد ع 126 -( عقيدة
 411 - 2أصول الفقه 

 أصل 
المدخل إلى السياسة 

 ساس  301 -الشرعية 
اإلدارة والتخطيط 

 دات  200 -الرتبوي 

 الثالثاء

قواعد في الرد على 

المخالفين في 

 -توحيدالمعرفة واإلثبات 

 عقد  136
 136 -قواعد التفسير 

 قرأ 
 136 -قواعد التفسير 

 قرأ 
 411 - 2أصول الفقه 

 أصل 

المدخل إلى السياسة  فقه  312 -الفرائض 

 ساس  301 -الشرعية 

 االربعاء
  

مسار )أصول التفسر 

 رأ ق 126 -( قرآن
مسار )إعجاز القرآن  فقه  312 -الفرائض 

 رأ ق 176 -( قرآن
 -( مسار عقيدة)النحل 

 عقد  196

 اخلميس
مسار )إعجاز القرآن 

 رأ ق 176 -( قرآن

قواعد أهل السنه 

والجماعة في األسماء 

 عقد  176 -والصفات 
مسار )أصول التفسر 

 رأ ق 126 -( قرآن
 146 -مناهج التفسير 

 قرأ 
 146 -مناهج التفسير 

 قرأ 

قواعد أهل السنه 

والجماعة في األسماء 

 عقد  176 -والصفات 

 
 
 
 
 
 



 هـ1439-1438 الصيفيللفصل   أصول الدين اللقاءات احلية جدول

 

 هـ1439 / 10/ 12آخر تحديث  | 

 
 املستوى السابع

 10.45-11.30 10.00-10.45 9.15- 10.00 6.00-.6.45 5.15-.6.00 4.30-5.15 األوقات

 االحد
مسار )توجيه القراءات 

 رأ ق 127 -( قرآن
مسار )التفسير البياني 

 رأ ق 177 -( قرآن
مسار )التفسير العلمي 

 رأ ق 167 -( قرآن

مسار )التفسير العلمي 

 رأ ق 167 -( قرآن
التفسير 

( مسار قرآن)الموضوعي

 قرأ  147 -

مسار )التفسير البياني 

 رأ ق 177 -( قرآن

 االثنني
مسار )توجيه القراءات 

 رأ ق 127 -( قرآن

الجمع بين الشرع والقدر 

 177 -( مسار عقيدة)

 عقد 

التفسير 

( مسار قرآن)الموضوعي

 قرأ  147 -

قواعد الرد على 

المخالفين في 

 عقد  137 -توحيدالقصد 

قواعد الرد على 

المخالفين في 

 عقد  137 -توحيدالقصد 

 -المدخل إلى األنظمة 

 ساس  310

 

 الثالثاء
مسار )التفسير المقارن 

 رأ ق 137 -( قرآن
مسار )التفسير المقارن 

 رأ ق 137 -( قرآن
 

 214 -القواعد الفقهية 

 أصل 
 -المدخل إلى األنظمة 

 ساس  310
 214 -القواعد الفقهية 

 أصل 

 االربعاء

 دعو  115 -الحسبة  

الجمع بين الشرع والقدر 

 177 -( مسار عقيدة)

 عقد 

مسار )تيارات فكرية 

 قد ع 197 -( عقيدة
 -طرق التدريس الخاصة 

 ترب  410
 -طرق التدريس الخاصة 

 ترب  410

مسار )تيارات فكرية 

 قد ع 197 -( عقيدة

 اخلميس

 دعو  115 -الحسبة  

الفالسفة وأهل الكالم 

 187 -( مسار عقيدة)

 عقد 

الفالسفة وأهل الكالم 

 187 -( مسار عقيدة)

 عقد 

قواعد الرد على 

المخالفين في مسائل 

 عقد  127 -االيمان 

قواعد الرد على 

المخالفين في مسائل 

 عقد  127 -االيمان 

 

 
 
 
 
 
 


