
 

 هـ 1438 – 1437من العام الجامعي  الثانيالفصل الدراسي   -حوطة سدير كلية العلوم والدراسات االنسانبة بلجنة الجداول واالختبارات ب               

 

 الدراسات اإلسالميةجدول االختبارات النهائية / قسم 

 هـ1438 – 1437الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 

 التاريخ اليوم
 الجلسة االولى

8 - 10 
 الجلسة الثانية

10:30 – 12:30 
 الجلسة الثالثة

1 - 3 

 11-8-1438 األحد

 (ISJ 228)لية فقه املعامالت املا
 

 
 (ISP 317األلفاظ )دالالت 
 (ARAB 419) 2النحو 

 12-8-1438 ثنيناإل

  (ISF I123) 1توحيد  (ISJ 111املدخل إىل الفقه وأصوله )
  ( ISJ 314 ( فقه األسرة (ISJ 211فقه السرية )
  (ISJ 322واحلدود ) فقه اجلنايات (ISF 223) 1أصول اإلميان 

  QRS 412 2التفسري املوضوعي ( ISF 426)املذاهب واالجتاهات املعاصرة 
 --------------------------------------------------------------------------------- 13-8-1438 الثالثاء

 14-8-1438 األربعاء

  ) ISF 213) 2توحيد  (QRS 122علوم القرآن )
  (ISP 221) اخلالفاحلوار وآداب  ( ISF 313) 2أصول اإلميان

  (ISF 325) األديان والفرق (SUN 414دراسة األسانيد ) 
  SOCI 101 ,ENG101, ENG 314 LHR 101, EDU 327 15-8-1438 الخميس
 (QRS 326) 1التفسري املوضوعي  EDU 326, VOW 101 EDU 117, EDU216 18-8-1438 األحد

 (ISJ 124فقه الطهارة ) EDU 226 , EDU 116, ENG 324 EDU 316, ENG 418 19-8-1438 اإلثنين
  EDU 118, EDU 417 (ETH 421أخالقيات املهنة ) EDU 217,  20-8-1438 الثالثاء
  EDU 126, EDU 416 EDU 317, SALM 104 21-8-1438 األربعاء

 22-8-1438 الخميس

  (ISJ 125فقه الصالة ) (QRS 113التجويد وآداب التالوة )
  (ISP 323ومقاصد الشريعة ) فقهيةالقواعد ال ( ISJ 227املناسك والسري )فقه 

   (SUN 422)( 3أحاديث األحكام )

 25-8-1438 األحد

  ((SUN 222تاريخ السنة  (SUN 126أحاديث اآلداب )
  (SUN 311) 1أحاديث األحكام  (SUN 324) ختريج احلديث

  (SUN 411)( 2أحاديث األحكام ) ISJ 425)السياسة الشرعية واألنظمة )

 26-8-1438 اإلثنين

  ISJ 212))  فقه الزكاة والصيام (QRS 127أصول التفسري ومناهجه )
 ((QRS 316) 3تفسري  حتليلي 

 (ISP 224) احلكم الشرعي وأدلة األحكام
 

  ISJ 424)فقه النوازل )

 27-8-1438 الثالثاء

 (ISF 112املدخل إىل علم العقيدة )
 ((QRS 225)  2تفسري حتليلي 

 
  (ARAB 216) 1النحو 

  (ISJ 413فقه األميان والنذور واألطعمة ) (ISP 423)قواعد االجتهاد والفتيا 

 28-8-1438 األربعاء
  (ISJ 321) فقه املواريث (QRS 215) 1تفسري حتليلي 

  (SUN 312مصطلح احلديث ) DAW41) أصول الدعوة واحلسبة )
                               

     
 ,,  لكم بالتوفيق رجائيمع                 

 وكيل الشؤون التعليمية      
 نسانية بحوطة سديرإلكلية العلوم والدراسات ا                                                                                

 الدوسريعبيد بن فهد  د.   


