
 لقسم الدراسات اإلسالميةت البديلة جدول االختبارا

 موعد االختبار أساتذة المقرر رمز المقرر المقرر
   د/ عبيد علي الزبيديد/ عطية الفقيه   2-2801101  1القرآن الكريم 

 أ/ عبده محمود       أ/ عبد المجيد العمري
   أ/ علي إبراهيم الجدعاني

 29/3/1442األحد: 
 صباحا( 10 - 8األولى )الفترة 

  أ/ موسى الشاووش  د/ عطية الفقيه 2-2801201  2القرآن الكريم 
 أ/ علي إبراهيم الجدعاني  

 29/3/1442األحد: 
 ظهرا( 12 –صباحا  10الفترة الثانية )

 أ/ موسى الشاووش  د/ عطية الفقيه   2-2801301  3القرآن الكريم 
 مهدلي أ/ قاسم الجدعاني  ابراهيم أ/ علي

 29/3/1442األحد: 
 عصرا( 3 –ظهرا  1الفترة الثالثة )

 الجدعاني  إبراهيم أ/ علي   أ/ قاسم مهدلي 2-2801401  4القرآن الكريم 
 د/ شيبان عقيل الراشدي  د/ محمد الحلواني

 29/3/1442األحد: 
 مساء( 6 –عصرا  4الفترة الرابعة )

 29/3/1442األحد:    د/ حجاب سعيد السلمي  الجدعانيأ/ علي  2-2801302 (302القرآن الكريم )
 مساء( 6 –عصرا  4الفترة الرابعة )

 أ/ عبده محمود  د/ عبيد علي الزبيدي 2-2801402 (402القرآن الكريم )
 د/ حجاب سعيد السلمي

 29/3/1442األحد: 
 مساء( 8 – 6الفترة الخامسة )

 29/3/1442األحد:  محمودأ/ عبده  2-2801202 (202القرآن الكريم )
 مساء( 10 – 8الفترة السادسة )

 د/ أنور محمد خليفة  د/ أحمد حلمي حرب 3-2807301 3الثقافة اإلسالمية 
 أ/ علي إبراهيم الجدعاني  د/ محمد الحلواني

 أ/ علي محمد الفقيه

 1/4/1442االثنين: 
 صباحا( 10 – 8الفترة األولى )



 د/ عبد اهلل أبو الغيث    د/ أنور محمد خليفة 2-2807201 2الثقافة اإلسالمية 
 د/ أحمد حلمي حرب  د/ إبراهيم القبالوي

 أ/ علي إبراهيم الجدعاني  د/ حامد الفقيه

 1/4/1442االثنين: 
 ظهرا( 12 –صباحا  10الفترة الثانية )

 د/ علي المحسن شابير  د/ أنور محمد خليفة 2-2807101 1الثقافة اإلسالمية 
 أ/ قاسم مهدلي  د/ إبراهيم محمد حامد

 1/4/1442االثنين: 
 عصرا( 3 –ظهرا  1الفترة الثالثة )

 د/ محمد الحلواني    د/ رجب محمود خضر 2-2807401 4الثقافة اإلسالمية 
 د/ علي العيسي  د/ علي المحسن شابير

 أ/ علي محمد الفقيه

 1/4/1442االثنين: 
 مساء( 6 –عصرا  4الفترة الرابعة )

 1/4/1442االثنين:  أ/ علي محمد الفقيه  د/ إبراهيم محمد حامد 2-2807102 السيرة النبوية
 مساء( 8 – 6الفترة الخامسة )

 1/4/1442االثنين:  د/ إبراهيم محمد حامد 3-2807213 تاريخ عصر الراشدين
 مساء( 10 – 8الفترة السادسة )

 2/4/1442الثالثاء:  خليفة محمدد/ أنور  2-2801102 مدخل لعلوم القرآن الكريم
 صباحا( 10 - 8الفترة األولى )

 2/4/1442الثالثاء:    د/ عطية الفقيه  د/ إبراهيم القبالوي 2-2807444 الحديث الشريف
 صباحا( 10 - 8الفترة األولى )

 2/4/1442الثالثاء:  أ/ علي إبراهيم الجدعاني 2-2801108 مدخل لعلم القراءات
 ظهرا( 12 -صباحا  10الفترة الثانية )

 2/4/1442الثالثاء:  د/ محمد الحلواني 2-2807406 مذاهب فكرية
 ظهرا( 12 -صباحا  10الفترة الثانية )



 2/4/1442الثالثاء:  د/ عبيد علي الزبيدي  د/ أحمد آدم الطاهر 2-2801121 تفسير القرآن الكريم
 عصرا( 3 -ظهرا  1الفترة الثالثة )

 2/4/1442الثالثاء:  د/ محمد فوزي المهاجر 2-2807432 الغزو الفكري
 عصرا( 3 -ظهرا  1الفترة الثالثة )

 خليفة محمد د/ أنور  د/ عبد اهلل أبو الغيث 2-2801213 علوم القرآن الكريم
 د/ أيمن المغربي

 2/4/1442الثالثاء: 
 مساء( 6 –عصرا  4الفترة الرابعة )

  د/ عطية الفقيه  د/ إبراهيم القبالوي 2-2807443 علم الجرح والتعديل
 د/ محمد الحلواني

 2/4/1442الثالثاء: 
 مساء( 8 – 6الفترة الخامسة )

 2/4/1442الثالثاء:  د/ أحمد آدم الطاهرد/ حسن المنتشري   3-2801351 أحكام القرآن الكريم
 مساء( 10 – 8الفترة السادسة )

 3/4/1442األربعاء:  د/ علي المحسن شابير 2-2801425 تفسير القرآن الكريم
 صباحا( 10 – 8الفترة األولى )

الدعوات اإلصالحية 
 المعاصرة

 3/4/1442األربعاء:  د/ محمد الحلواني 2807431-2
 صباحا( 10 – 8الفترة األولى )

 3/4/1442األربعاء:  د/ حسن الفقيه 2-2807344 الفقه
 ظهرا( 12 –صباحا  10الفترة الثانية )

 3/4/1442األربعاء:  د/ عبد اهلل الشمندي 2-2807103 مدخل لعلوم الحديث
 عصرا( 3 –ظهرا  1الفترة الثالثة )

 3/4/1442األربعاء:  د/ رجب محمود خضر 2-2807105 المدخل لدراسة العقيدة
 مساء( 6 –عصرا  4الفترة الرابعة )



 3/4/1442األربعاء:  الغيث  د/ أنور محمد خليفةد/ عبد اهلل أبو  2-2807463 2جوامع الكلم 
 مساء( 8 – 6الفترة الخامسة )

 3/4/1442األربعاء:  د/ علي المحسن شابير 2-2807141 فقه العبادات
 مساء( 10 – 8الفترة السادسة )

 4/4/1442الخميس:  د/ حامد الفقيه 3-2807212 العقيدة
 صباحا( 10 – 8الفترة األولى )

 4/4/1442الخميس:  د/ إبراهيم القبالوي 2-2807343 الشريفالحديث 
 صباحا( 10 – 8الفترة األولى )

 4/4/1442الخميس:  د/ أحمد حلمي حرب 2-2807231 أصول الفقه
 ظهرا( 12 –صباحا  10الفترة الثانية )

 4/4/1442الخميس:  د/ رجب محمود خضر 2-2807233 علوم الحديث الشريف
 عصرا( 3 –ظهرا  1الفترة الثالثة )

 د/ حسن الفقيهد/ حسن المنتشري   2-2807241 فقه العبادات
 أ/ ياسين علي الخالدي

 4/4/1442الخميس: 
 مساء( 6 –عصرا  4الفترة الرابعة )

 4/4/1442الخميس:  د/ رجب محمود خضر  د/ علي العيسي 2-2807242 الحديث الشريف
 مساء( 8 – 6الفترة الخامسة )

 4/4/1442الخميس:  د/ محمد فوزي المهاجر 2-2807317 العقيدة
 مساء( 10 – 8الفترة السادسة )

 4/4/1442الخميس:  د/ شيبان عقيل الراشدي 2-2807335 كتب السنة
 مساء( 10 – 8الفترة السادسة )



 7/4/1442األحد:  د/ أنور محمد خليفةد/ عبد اهلل أبو الغيث   2-2801112 علوم القرآن الكريم
 صباحا( 10 - 8الفترة األولى )

 7/4/1442األحد:  د/ عبد اهلل أبو الغيث   2-2801122 تفسير القرآن الكريم
 ظهرا( 12 –صباحا  10الفترة الثانية )

 7/4/1442األحد:  د/ أنور محمد خليفة  د/ عبد اهلل الشمندي 2-2801214 علوم القرآن الكريم
 عصرا( 3 –ظهرا  1الفترة الثالثة )

 7/4/1442األحد:  د/ علي المحسن شابير 2-2801223 تفسير القرآن الكريم
 مساء( 6 –عصرا  4الفترة الرابعة )

 7/4/1442األحد:  د/ أيمن المغربي 3-2801352 أحكام القرآن الكريم
 مساء( 8 – 6الفترة الخامسة )

 8/4/1442االثنين:  د/ أحمد آدم الطاهر  د/ علي المحسن شابير 2-2801416 أصول التفسير ومدارسه
 صباحا( 10 – 8الفترة األولى )

 8/4/1442االثنين:  د/ أنور محمد خليفة 2-2801417 إعجاز القرآن الكريم
 ظهرا( 12 –صباحا  10الفترة الثانية )

 8/4/1442االثنين:  الراشديد/ شيبان عقيل د/ أحمد آدم الطاهر  3-2801426 التفسير الموضوعي
 عصرا( 3 –ظهرا  1الفترة الثالثة )

 8/4/1442االثنين:  أ/ موسى الشاووش 2-2801342 تفسير القرآن الكريم
 مساء( 6 –عصرا  4الفترة الرابعة )

  د/ أنور محمد خليفةد/ إبراهيم القبالوي   2-2807336 كتب الرجال
 د/ شيبان عقيل الراشدي

 8/4/1442االثنين: 
 مساء( 8 – 6الفترة الخامسة )



   د/ إبراهيم محمد حامد  د/ محمد الحلواني 2-2807110 العقيدة
 أ/ علي محمد الفقيه

 9/4/1442: الثالثاء
 صباحا( 10 - 8الفترة األولى )

 9/4/1442: الثالثاء د/ أحمد حلمي حربد/ حسن الفقيه   2-2807106 المدخل لدراسة الشريعة
 ظهرا( 12 -صباحا  10الثانية )الفترة 

 9/4/1442الثالثاء:  د/ رجب محمود خضر 2-2807132 علوم الحديث
 عصرا( 3 -ظهرا  1الفترة الثالثة )

 9/4/1442: الثالثاء د/ حسن الفقيه   2-2807181 فرق
 مساء( 6 –عصرا  4الفترة الرابعة )

 9/4/1442الثالثاء:  د/ حامد الفقيه 2-2807214 العقيدة
 مساء( 8 – 6الفترة الخامسة )

 د/ عبيد علي الزبيدي  د/ رجب محمود خضر 2-2807234 علوم الحديث
 د/ إبراهيم القبالوي

 9/4/1442: الثالثاء
 مساء( 10 – 8الفترة السادسة )

 حسن المنتشري   /د/ صقر الغامدي  د 2-2807243 الفقه
   أ/ علي محمد الفقيه  د/ حسن الفقيه

 10/4/1442: األربعاء
 صباحا( 10 – 8الفترة األولى )

 10/4/1442: األربعاء د/ على مسعود العيسي 2-2807261 1جوامع الكلم 
 ظهرا( 12 –صباحا  10الفترة الثانية )

 10/4/1442 :األربعاء د/ حامد الفقيه 2-2807271 نقد البدع والخرافات
 عصرا( 3 –ظهرا  1الفترة الثالثة )

 10/4/1442: األربعاء د/ أحمد حلمي حرب 2-2807331 أصول الفقه
 مساء( 6 –عصرا  4الفترة الرابعة )



 10/4/1442: األربعاء د/ حسن المنتشري  د/ صقر الغامدي 2-2807341 الفقه
 مساء( 8 – 6الفترة الخامسة )

 10/4/1442: األربعاء د/ حسن الفقيهد/ حسن المنتشري   2-2807362 2المواريث 
 مساء( 10 – 8الفترة السادسة )

 11/4/1442: الخميس د/ محمد الحلواني 2-2807418 عقيدة
 صباحا( 10 – 8الفترة األولى )

 11/4/1442: الخميس د/ إبراهيم القبالوي 3-2807436 التخريج ودراسة األسانيد
 ظهرا( 12 –صباحا  10الفترة الثانية )

 11/4/1442: الخميس محمود خضر د/ رجب 2-2807437 مختلف الحديث ومشكله
 عصرا( 3 –ظهرا  1الفترة الثالثة )

 11/4/1442الخميس:  د/ محمد الحلواني 2-2807442 الفقه
 مساء( 6 –عصرا  4الفترة الرابعة )

 


