الفصل األول (شباط)
جدول امتحانات
للعام الجامعي 1440/39هـ ـ  2019/18م لمراحل :الليسانس والتحضيرية والماجستير.
الرقم

التاريخ

السنة األولـى
شريعة و دراسات

السنة الثانية
شريعة و دراسات

السنة الثالثة
شريعة و دراسات

السنة الرابعة
شريعة و دراسات

1

السبت 19/2/2

فقه العبادات

أحاديث األحكام

الفقه المقارن

حديث تحليلي

تحضيرية دراسات

تحضيرية حقوق

دبلوم ماجستير /فقه ودراسات

فقه

فقه

العبادات(أولى)

العبادات(أولى)

2

االثنين19/2/4

تاريخ التشريع

فقه المعامالت

القرآن الكريم
خطي وشفهي

الميراث

تاريخ
التشريع(أولى)

-------------------

----------------------------

3

الثالثاء19/2/5

الصرف واالشتقاق

القرآن الكريم
خطي وشفهي

اللغة العربية

اللغة العربية

----------------

-------------------

مناهج المفسرين

4

األربعاء 19/2/6

القرآن الكريم

األحوال الشخصية

ترجمة وتعريب

----------------

5

الخميس19/2/7

اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية

----------------

مقارنة أديان

6

السبت 19/2/9

علوم الحديث

العقيدة

أحاديث األحكام

تقسير تحليلي

خطي وشفهي

القرآن الكريم

القرآن الكريم

خطي وشفهي(أولى)

خطي وشفهي(أولى)

مقارنة
األديان(رابعة)

مقارنة
األديان(رابعة)

فقه الكتاب

---------------------------

القواعد الفقهية

علوم

علوم

الحديث(أولى)

الحديث(أولى)

7

االثنين19/2/11

اللغة العربية

--------------------------

مناهج البحث

القرآن الكريم
خطي وشفهي

اللغة العربية(أولى)

اللغة العربية(أولى)

االقتصاد اإلسالمي

8

الثالثاء19/2/12

---------------------------------

علوم القرآن

علوم البالغة

ترجمة وتعريب

علوم
القرآن(ثانية)

علوم
القرآن(ثانية)

----------------------------------

9

األربعاء
19/2/13

العقيدة

المنطق

----------------

فقه األيمان
والنذور

العقيدة(أولى)

العقيدة(أولى)

مناهج البحث

10

االخميس
19/2/14

آداب إسالمية

اللغة العربية

أصول الفقه

الخطابة

11

السبت19/2/16

فقه السيرة

تفسير آيات األحكام

تفسير آيات
األحكام

أصول الفقه

آداب

آداب

إسالمية(أولى)

إسالمية(أولى)

تفسير آيات
األحكام (ثالثة)

تفسير آيات
األحكام (ثانية)

أصول الفقه

دراسة أحد األئمة
إعجاز القرآن

تنبيهات هامة
 -1تبدأ امتحانات جميع السنوات لجميع المراحل الليسانس والتحضيرية والماجستير في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة
-2
-3
-5
-6
-7

مدة االمتحانات ساعتان .ومن عنده مادتان في نفس الوقت تكون مدة إمتحانه ثالث ساعات .
يمنع من الدخول كل طالب ال يبرز بطاقة الجامعة ووثيقة إجراء االمتحانات.
ال يسمح لطالب السنة الرابعة من المتابعة في دبلوم الدراسات العليا إذا لم يحصل على مجموع عام جيد ( .)٪ 70
درجة النجاح من ( ) 60ليسانس وماجستير.
ال يسمح لطالب ال دراسات العليا بتسجيل رسالة الماجستير إذا لم يحصل على مجموع عام جيد (.)٪ 70

بيروت في  8جمادى األولى  1440هجرية الموافق

2019/ 1/14م

.
اإلدارة

