
 عوادة كليت الرتبيت للعلىم االًساًيت
 0202-0202للعام الدراسي  اث العلياللدراس للكىرس االول جدول االهتحاى الٌهائي
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9/0/0202 

   (ماجستير) العميالمدراسات / لمكورس االول / جدول االمتحان النهائي 
 (عموم القرآن والتربية اإلسالميةقسم )ل

 م(0202-0202)لمعام الدراسي 
 

 نوع الدراسة المادة التاريخ اليوم
 ماجستير  عموم القرآن  م 41/2/2224 االحد

 ماجستير  العقيدة  م 41/2/2224 الثالثاء 
 ماجستير  المغة اإلنكميزية  م 41/2/2224 الخميس 
 ماجستير  أصول الفقو  م 24/2/2224 األحد 
 ماجستير  أصول البحث  م 22/2/2224 الثالثاء 

 ماجستير   مصطمح الحديث  م 21/2/2224  حد األ
 : ات ههوة* هالحظ

 . ظهرا الثانٍة عشرصباحا وٌنتهً الساعة التاسعة  ٌبدأ االهتحاى الساعة. 1

 . جلب كافة هتطلبات السالهة الصحٍة الكواهة والكفىف. 2

 اإلجابة تكىى بالقلن الجاف األزرق حصراً. . 3

 . االلتسام بالسي الوىحد. 4

 . ٌونع دخىل الهاتف النقال إلى قاعة االهتحاى. 5



 عوادة كليت الرتبيت للعلىم االًساًيت
 0202-0202للعام الدراسي  اث العلياللدراس للكىرس االول جدول االهتحاى الٌهائي

   

 أ.م.د.اسراء برهاى الديي عبدالرمحي                                                 حموىد حسني عطيت  أ.م.د.                                                                                           
 عويدة الكليت                                                      رئيس قسن علىم القرآى والرتبيت اإلسالهيت                                                                                   

9/0/0202 

 (  الدكتوراه/أصول الدينالعميا )جدول االمتحان النهائي / لمكورس االول / لمدراسات 
 لقسم )عموم القرآن والتربية اإلسالمية(

 م(0202-0202لمعام الدراسي )
 

 نوع الدراسة المادة التاريخ اليوم
  دكتوراه/أصول الدين  مشكل القرآن  م 41/2/2224 االحد

  دكتوراه/أصول الدين  المغة اإلنكميزية  م 41/2/2224 الثالثاء 
  دكتوراه/أصول الدين  مصطمح الحديث  م 41/2/2224 الخميس 
  دكتوراه/أصول الدين  وجوه اإلعجاز م 24/2/2224 األحد 
  دكتوراه/أصول الدين  العقيدة  م 22/2/2224 الثالثاء 

  دكتوراه/أصول الدين  نقد الحديث م 21/2/2224  حد األ
 : ات ههوة* هالحظ

 . ظهرا الثانٍة عشرصباحا وٌنتهً الساعة التاسعة  ٌبدأ االهتحاى الساعة. 1

 جلب كافة هتطلبات السالهة الصحٍة الكواهة والكفىف. . 2

 اإلجابة تكىى بالقلن الجاف األزرق حصراً. . 3

 االلتسام بالسي الوىحد. . 4

 . االهتحاىٌونع دخىل الهاتف النقال إلى قاعة . 5



 عوادة كليت الرتبيت للعلىم االًساًيت
 0202-0202للعام الدراسي  اث العلياللدراس للكىرس االول جدول االهتحاى الٌهائي
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9/0/0202 

 (  الدكتوراه/ألفقو وأصولوالعميا )جدول االمتحان النهائي / لمكورس االول / لمدراسات 
 لقسم )عموم القرآن والتربية اإلسالمية(

 م(0202-0202لمعام الدراسي )
 

 نوع الدراسة المادة التاريخ اليوم
  دكتوراه/ألفقو وأصولو   فقو البيوع  م 41/2/2224 االحد

  دكتوراه/ألفقو وأصولو   المغة اإلنكميزية  م 41/2/2224 الثالثاء 
  دكتوراه/ألفقو وأصولو   نظريات فقهية  م 41/2/2224 الخميس 
  دكتوراه/ألفقو وأصولو   أصول الفقو  م 24/2/2224 األحد 
  دكتوراه/ألفقو وأصولو   أسانيد وعمل   م 22/2/2224 الثالثاء 

  دكتوراه/ألفقو وأصولو   مقاصد الشريعة  م 21/2/2224  حد األ
 : ات ههوة* هالحظ

 . ظهرا الثانٍة عشرصباحا وٌنتهً الساعة التاسعة  ٌبدأ االهتحاى الساعة. 1

 . جلب كافة هتطلبات السالهة الصحٍة الكواهة والكفىف. 2

 اإلجابة تكىى بالقلن الجاف األزرق حصراً. . 3

 . االلتسام بالسي الوىحد. 4

 . ٌونع دخىل الهاتف النقال إلى قاعة االهتحاى. 5


