
 

 للمقررات المشتركة جدول اختبارات االنتساب المطور قسم أصول الدين
 المعاصرة(مسار العقيدة والمذاهب  -القرآن وعلومه  )مساربين مسارين 

 

 المستوى الخامس المستوى الرابع الثالثالمستوى  المستوى الثاني المستوى األول التاريـخ اليـوم

 الخميس
 هـ16-8-1441

 م9-4-2020
========== 

 152سنه 
 تاريخ السنة 

 133سنه 
 1 –أحاديث العبادات 

 144قرا 
 غريب القرآن

 165سنه 
 فقه السيرة

 األحد
 هـ19-8-1441

 م12-4-2020

 115عقد 
األصول العقدية لدعوة الشيح 

 محمد بن عبد الوهاب

 172عقد 
 توحيد القصد والطلب

 211فقه 
 فقه المعامالت المالية

 174عقد 
 القدر واليوم اآلخر

 213فقه 
 فقه الجنايات والحدود

 االثنين
 هـ20-8-1441

 م13-4-2020

 114 عقد
 توحيد المعرفة واإلثبات

 100دات 
 سياسة التعليم في المملكة

 193عقد 
 أديان

 222فقه 
 فقه األسرة

 145سنه 
 الحديثتخريج 

 الثالثاء
 هـ21-8-1441

 م14-4-2020

 116عقد 
 مدخل البحث العلمي

 101نحو 
 النحو التطبيقي

 183عقد 
 الفرق والجماعات اإلسالمية

 124سنة 
 2-مصطلح الحديث 

 300ترب 
 أصول التربية اإلسالمية

 األربعاء
 هـ22-8-1441

 م15-4-2020

 120قرا 
 تجويد القرآن

 182قرا 
 1-علوم القرآن

 123سنه 
 1-مصطلح الحديث 

 151ترب 
 المناهج وطرق التدريس

 195عقد 
 تيارات إلحادية

 الخميس
 هـ23-8-1441

 م16-4-2020

 102ترخ 

 تاريخ المملكة العربية السعودية

 101ترخ 

 السيرة النبوية

 173عقد 

 النبوة

 184عقد 

 فرق باطنية

 145قرأ 

 التفسير التحليلي

 األحد
 هـ26-8-1441

 م19-4-2020

 111 فقه
 1- فقه العبادات

 162 فقه
 2- فقه العبادات

 107ثقف 
 أخالقيات المهنة

 209نحو 
 التدريبات اللغوية

 360أصل 
 1-أصول الفقه 

 االثنين
 هـ27-8-1441

 م20-4-2020

 112 سنه
 أحاديث اآلداب

 165نفس 
 علم نفس النمو

 143قرأ 
 2 -علوم القران 

 174قرا 
 التفسير اإلجمالي

 155سنه 
 مصادر البحث

 الثالثاء
 هـ28-8-1441

 م21-4-2020

 250ترب 
 أصول التربية

 132 هسن
 أحاديث العلم واالعتصام

 112نحو 
 2 -النحو 

 184قرا 
 مدخل إلى علم القراءات

 175عقد 
 األسماء واألحكام

 األربعاء
 هـ29-8-1441

 م22-4-2020

 108ثقف 
 أصول الحوار

 192قرا 
 تاريخ التفسير

 301 نفس
  علم النفس التربوي

 134سنه 
 2 –أحاديث العبادات 

 252ترب 
 تقنيات التعليم



 

 قسم أصول الدينمسارات جدول اختبارات االنتساب المطور 

 

 

 التاريـخ اليـوم
 مسار العقيدة والمذاهب المعاصرة مسار القرآن وعلومه

 السابعالمستوى  المستوى السادس السابعالمستوى  المستوى السادس

 األحد
 هـ19-8-1441

 م12-4-2020

 411أصل 
 2-أصول الفقه 

 147قرا 
 التفسير الموضوعي

 411أصل 
 2-أصول الفقه 

 187عقد 
 الفالسفة وأهل الكالم

 االثنين
 هـ20-8-1441

 م13-4-2020

 312فقه

 الفرائض

 177قرا 

 التفسير البياني

 312فقه

 الفرائض

 197عقد 

 تيارات فكرية

 الثالثاء
 هـ21-8-1441

 م14-4-2020

 166قرا 

 أصول القراءات

 127قرا 

 القراءاتتوجيه 

 186عقد 

 الجدل والمنطق

 137عقد 
قواعد الرد على المخالفين في توحيد 

 القصد

 األربعاء
 هـ22-8-1441

 م15-4-2020

 146قرا 

 مناهج المفسرين

 137قرا 

 التفسير المقارن

 126عقد 

 مذاهب قومية 

 127عقد 

قواعد الرد على المخالفين في مسائل 
 اإليمان

 الخميس
 هـ23-8-1441

 م16-4-2020

 200دات 
 اإلدارة والتخطيط التربوي

 310ساس 
 المدخل إلى األنظمة

 200دات 
 اإلدارة والتخطيط التربوي

 310ساس 
 المدخل إلى األنظمة

 األحد
 هـ26-8-1441

 م19-4-2020

 136قرا 
 قواعد التفسير

 167قرا 
 التفسير العلمي

 176عقد 
قواعد أهل السنة والجماعة في األسماء 

 الصفات

 177عقد 
 الجمع بين الشرع والقدر

 االثنين
 هـ27-8-1441

 م20-4-2020

 301ساس 
 المدخل إلى السياسة الشرعية

 410ترب 
 طرق التدريس الخاصة

 301ساس 
 المدخل إلى السياسة الشرعية

 410ترب 
 طرق التدريس الخاصة

 الثالثاء
 هـ28-8-1441

 م21-4-2020

 126قرا 
 أصول التفسير

 412أصل 
 القواعد الفقهية

 196عقد 
 النحل

 412أصل 
 القواعد الفقهية

 األربعاء
 هـ29-8-1441

 م22-4-2020

 176قرا 
 إعجاز القران

 115دعو 
 الحسبة

 136عقد 
قواعد الرد على المخالفين في توحيد 

 المعرفة

 115دعو 
 الحسبة


