
 
 

 

 

 

  

   (قسم الدراسات اإلسالميةلطالب البكالوريوس والدراسات العليا ) جدول االختبارات الفصلية ملقررات الكلية
 القاعة الوقت اليوم اليوم املرحلة  القسم  الشعبة املقرر  رمز املقرر 

 1أ1 9:00-8:00 هـ1442-7-16 االحد بكالوريوس إسالمية  62623 املدخل إلى العقيدة   سلم 162

 5أ1 9:00-8:00 هـ1442-7-16 االحد ماجستير إسالمية  58033 2أصول الفقه املقارن    سلم 555

 14أ1 9:00-8:00 هـ1442-7-16 االحد بكالوريوس إسالمية  64607 أصول الفقه   سلم 272

 1أ1 ص 11:00 -ص  10:00 هـ1442-7-16 االحد بكالوريوس إسالمية  67437 أحاديث املعامالت   سلم 315

 1أ1 م 1:30 -م  12:30 هـ1442-7-16 االحد ماجستير إسالمية  64930 دراسة األسانيد   سلم 594

 1أ1 م 5:30 -م  4:30 هـ1442-7-16 االحد بكالوريوس إسالمية  6288 علوم القرآن   سلم 115

 1أ1 9:00-8:00 هـ1442-7-17 االثنين ماجستير إسالمية  58076 1امللل والنحل    سلم 542

 15أ1 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-7-17 االثنين بكالوريوس إسالمية  46344 4أصول الفقه    سلم 438

 1أ23 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-7-17 االثنين بكالوريوس إسالمية  69078 مقاصد الشريعة   سلم 366

 1أ17 ص 11:00 -ص  10:00 هـ1442-7-18 الثالثاء بكالوريوس إسالمية  71716 فقه القضاء وطرق اإلثبات   سلم 453

 1أ25 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-7-18 الثالثاء بكالوريوس إسالمية  71743 أحاديث الصيام واملناسك   سلم 381

 1أ25 م 1:30 -م  12:30 هـ1442-7-18 الثالثاء ماجستير إسالمية  58032 الفقه الجنائي املقارن    سلم 522

 5أ1 م 1:30 -م  12:30 هـ1442-7-18 الثالثاء بكالوريوس إسالمية  66914 أحكام ذوي اإلعاقة في اإلسالم   سلم 359

 1أ68 م 2:30 -م  1:30 هـ1442-7-18 الثالثاء بكالوريوس إسالمية  70285 أحاديث الطهارة والصالة والزكاة   سلم 220

 1أ1 م 2:30 -م  1:30 هـ1442-7-18 الثالثاء ماجستير إسالمية  75544 الحديث املوضوعي   سلم 572

 2أ1 م 2:30 -م  1:30 هـ1442-7-18 الثالثاء بكالوريوس إسالمية  65411 فقه الصالة   سلم 250

 17أ1 9:00-8:00 هـ1442-7-19 األربعاء بكالوريوس إسالمية  71720 تأصيل فقه النوازل    سلم 467

 23أ1 م 5:30 -م  4:30 هـ1442-7-19 األربعاء بكالوريوس إسالمية  43575 أصول التفسير   سلم 229

 26أ1 9:00-8:00 هـ1442-7-20 الخميس بكالوريوس إسالمية  71709 فقه األطعمة واأليمان والنذور    سلم 450

 15أ1  ص 11:00 -ص  10:00 هـ1442-7-20 الخميس بكالوريوس إسالمية  8302 فقه العبادات ب   سلم 135

 17أ1 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-7-20 الخميس بكالوريوس إسالمية  71699 أحاديث اإليمان والجنايات والحدود   سلم 411

 68أ1 9:00-8:00 هـ1442-7-23 االحد دكتوراه إسالمية  58102 مقاصد الشريعة   سلم 627

 162أ 1 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-7-23 االحد ماجستير إسالمية  58066 2فقه املعامالت املقارن    سلم 567

 15أ1 م 5:30 -م  4:30 هـ1442-7-24 االثنين بكالوريوس إسالمية  71736 (2الفرق ) سلم  440

 23أ1 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-7-24 االثنين بكالوريوس إسالمية  70286 1أصول اإليمان    سلم 221



 
 

 

 

 

  

   (قسم الدراسات اإلسالميةلطالب البكالوريوس والدراسات العليا ) جدول االختبارات الفصلية ملقررات الكلية
 القاعة الوقت اليوم اليوم املرحلة  القسم  الشعبة املقرر  رمز املقرر 

 23أ1 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-7-24 االثنين بكالوريوس إسالمية  36289 االسالمية العقيدة سلم223

 14أ1 م 1:30 -م  12:30 هـ1442-7-24 االثنين بكالوريوس إسالمية  69068 األسماء والصفات   سلم 344

 15أ1 م 1:30 -م  12:30 هـ1442-7-24 االثنين ماجستير إسالمية  58087 وسائل املبشرين وكيفية مواجهتها   سلم 588

 5أ1 م 1:30 -م  12:30 هـ1442-7-24 االثنين بكالوريوس إسالمية  65412 توحيد العبادة   سلم 263

 14أ1 م 5:30 -م  4:30 هـ1442-7-24 االثنين بكالوريوس إسالمية  46348 كتب املجاميع والزوائد   سلم 420

 5أ1 9:00-8:00 هـ1442-7-25 الثالثاء بكالوريوس إسالمية  70284 أحاديث من الصحيحين   سلم 219

 14أ1 9:00-8:00 هـ1442-7-25 الثالثاء بكالوريوس إسالمية  71712 فقه الحدود   سلم 452

 162أ1 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-7-25 الثالثاء دكتوراه إسالمية  58105 قضايا فقهية معاصرة   سلم 630

 168أ1 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-7-25 الثالثاء بكالوريوس إسالمية  62628 1فقه العبادات    سلم 137

 23أ1 م 1:30 -م  12:30 هـ1442-7-25 الثالثاء بكالوريوس إسالمية  43580 2تفسير    سلم 318

 26أ1 م 1:30 -م  12:30 هـ1442-7-25 الثالثاء ماجستير إسالمية  58065 النظام القضائي في اإلسالم   سلم 563

 162أ1 م 2:30 -م  1:30 هـ1442-7-25 الثالثاء بكالوريوس إسالمية  65414 الحكم الشرعي عند األصوليين   سلم 360

 15أ1 م 2:30 -م  1:30 هـ1442-7-25 الثالثاء بكالوريوس إسالمية  67436 األديان والفرق املعاصرة سلم 342

 5أ1 م 5:30 -م  4:30 هـ1442-7-25 الثالثاء دكتوراه إسالمية  58115 مناهج املستشرقين   سلم 620

 168أ1 9:00-8:00 هـ1442-7-26 األربعاء بكالوريوس إسالمية  65415 فقه املناسك والجهاد   سلم 351

 179أ1 9:00-8:00 هـ1442-7-26 األربعاء بكالوريوس إسالمية  66884 األديان والفرق    سلم 281

 186أ1 م 1:30 -م  12:30 هـ1442-7-26 األربعاء بكالوريوس إسالمية  6305 املتكلمون والرد عليهم ب   سلم 225

 162أ1 م 1:30 -م  12:30 هـ1442-7-26 األربعاء بكالوريوس إسالمية  67434 تخريج الحديث   سلم 320

 14أ1 م 4:30 -م  3:30 هـ1442-7-26 األربعاء بكالوريوس إسالمية 69070 (1األديان ) سلم 346

 168أ1 م 6:30 -م  5:30 هـ1442-7-26 األربعاء بكالوريوس إسالمية  77106 املدخل إلى الفقه   سلم 352

 2أ1 9:00-8:00 هـ1442-7-27 الخميس دكتوراه إسالمية  58104 دراسات تحليلية أصولية   سلم 629

 5أ1 9:00-8:00 هـ1442-7-27 الخميس بكالوريوس إسالمية  71698 أحاديث الفضائل والزهد والورع   سلم 410

 14أ1 م 2:30 -م  1:30 هـ1442-7-27 الخميس بكالوريوس إسالمية  69083 الجرح والتعديل   سلم 326

 68أ1 9:00-8:00 هـ1442-8-1 االحد ماجستير إسالمية  58078 2قضايا كالمية    سلم 581

 14أ1 9:00-8:00 هـ1442-8-1 االحد ماجستير إسالمية  75480 فقه األسرة املقارن    سلم 527



 
 

 

 

 

  

   (قسم الدراسات اإلسالميةلطالب البكالوريوس والدراسات العليا ) جدول االختبارات الفصلية ملقررات الكلية
 القاعة الوقت اليوم اليوم املرحلة  القسم  الشعبة املقرر  رمز املقرر 

 179أ1 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-8-1 االحد ماجستير إسالمية  63933 2الجرح والتعديل    سلم 578

 186أ1 م 1:30 -م  12:30 هـ1442-8-1 االحد ماجستير إسالمية  77516 حتقيق النصوص   سلم 573

 2أ1 م 1:30 -م  12:30 هـ1442-8-1 االحد دكتوراه إسالمية  68624 دراسات تطبيقية في علل الحديث   سلم 636

 17أ1 م 2:30 -م  1:30 هـ1442-8-1 االحد ماجستير إسالمية  75489 3أصول الفقه املقارن    سلم 591

 187أ1 م 5:30 -م  4:30 هـ1442-8-1 االحد دكتوراه إسالمية  58103 الفروق الفقهية   سلم 628

 25أ 1 م 8:30 -م  7:30 هـ1442-8-1 االحد بكالوريوس إسالمية  71718 القواعد الفقهية   سلم 466

 1أ1 9:00-8:00 ه1442-8-2 االثنين بكالوريوس إسالمية  46342 3فقه املعامالت    سلم 341

 2أ1 9:00-8:00 ه1442-8-2 االثنين ماجستير إسالمية  77507 مناهج التصنيف في علوم الحديث   سلم 593

 5أ1 9:00-8:00 ه1442-8-2 االثنين بكالوريوس إسالمية  6382 1موقف اإلسالم من الفلسفة    سلم 227

 14أ 1 ص 11:00 -ص  10:00 ه1442-8-2 االثنين ماجستير إسالمية  75492 تفسير آيات األحكام   سلم 566

 21أ1 ص 11:00 -ص  10:00 ه1442-8-2 االثنين ماجستير إسالمية  46347 دراسة السنن سلم 233

 21أ1 م 2:30 -م  1:30 ه1442-8-2 االثنين بكالوريوس إسالمية  69075 (3فقه املعامالت ) سلم 358

 25أ 1 م 2:30 -م  1:30 ه1442-8-2 االثنين بكالوريوس إسالمية  7996 فقه السير   سلم 433

 15أ1 9:00-8:00 ه1442-8-3 الثالثاء بكالوريوس إسالمية  65418 أدلة األحكام سلم  361

 26أ1 م 12:00 -ص  11:00 ه1442-8-3 الثالثاء بكالوريوس إسالمية  64604 مصطلح الحديث   سلم 217

 162أ1 م 1:30 -م  12:30 ه1442-8-3 الثالثاء دكتوراه إسالمية  58113 الحديث التحليلي   سلم 618

 179أ1 9:00-8:00 ه1442-8-4 األربعاء بكالوريوس إسالمية  66871 2فقه املعامالت    سلم 308

 187أ1 9:00-8:00 ه1442-8-4 األربعاء بكالوريوس إسالمية  67432 فقه النكاح وفرقه   سلم 353

 21أ1 م 2:30 -م  1:30 ه1442-8-4 األربعاء بكالوريوس إسالمية  69073 (1فقه املعامالت ) سلم 356

 168أ1 م 2:30 -م  1:30 ه1442-8-4 األربعاء بكالوريوس إسالمية  71720 فقه الزكاة والصيام   سلم 350

 14أ1 م 2:30 -م  1:30 ه1442-8-4 األربعاء دكتوراه إسالمية  68631 منهج النقد عند املحدثين سلم 641

 179أ1 م 2:30 -م  1:30 ه1442-8-4 األربعاء دكتوراه إسالمية  68636 أصول الفقه املقارن    سلم 640

 168أ1 م 4:30 -م  3:30 ه1442-8-4 األربعاء بكالوريوس إسالمية  71041 الحديث التحليلي   سلم 210

 15أ1 م 7:30 -م  6:30 ه1442-8-4 األربعاء دكتوراه إسالمية  58101 دراسات تحليلية فقهية   سلم 626

 17أ1 9:00-8:00 ه1442-8-5 الخميس بكالوريوس إسالمية 71738 الجدل واملنطق   سلم 442



 
 

 

 

 

  

   (قسم الدراسات اإلسالميةلطالب البكالوريوس والدراسات العليا ) جدول االختبارات الفصلية ملقررات الكلية
 القاعة الوقت اليوم اليوم املرحلة  القسم  الشعبة املقرر  رمز املقرر 

 17أ1 9:00-8:00 ه1442-8-5 الخميس بكالوريوس إسالمية ٣٦٠٣ املنطق اليوناني ونقد املسلمين له    سلم ٢٢٤

 14أ1 9:00-8:00 ه1442-8-5 الخميس بكالوريوس إسالمية  11291 الوصايا واملواريث   سلم 134

 5أ1 ص 11:00 -ص  10:00 ه1442-8-5 الخميس بكالوريوس إسالمية  64610 1فقه املعامالت    سلم 209

 1أ26 9:00-8:00 هـ1442-8-8 االحد بكالوريوس إسالمية  77105 املدخل إلى العقيدة سلم 162

 26أ1 ص 11:00 -ص  10:00 هـ1442-8-8 االحد ماجستير إسالمية  75481 النظم التشريعية والقضائية   سلم 526

 23أ1 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-8-8 االحد ماجستير إسالمية  68612 2موقف اإلسالم من الفلسفة    سلم 582

 1أ1 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-8-8 االحد ماجستير إسالمية  77498 مناهج املحدثين   سلم 598

 14أ1 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-8-8 االحد بكالوريوس إسالمية  64602 2فقه العبادات    سلم 207

 م 1:30 -م  12:30 هـ1442-8-8 االحد بكالوريوس إسالمية 70283 أصول اإليمان   سلم 265

 م 1:30 -م  12:30 هـ1442-8-8 االحد بكالوريوس إسالمية 67433 والحسبة الدعوة سلم 240 23أ1

 م 1:30 -م  12:30 هـ1442-8-8 االحد بكالوريوس إسالمية 71705 البحث العلمي في السنة وعلومها  سلم429

 162أ1 م 5:30 -م  4:30 هـ1442-8-8 االحد بكالوريوس إسالمية  71717 االجتهاد   سلم 464

 15أ1 م 8:30 -م  7:30 هـ1442-8-8 االحد بكالوريوس إسالمية 71737 2املذاهب والتيارات املعاصرة    سلم 441

 15أ1 م 8:30 -م  7:30 هـ1442-8-8 االحد بكالوريوس إسالمية ٤٣٥٧٤ العقيدة اإلسالمية واملذاهب الفكرية  سلم ٣٢٨

 187أ1 9:00-8:00 هـ1442-8-9 االثنين ماجستير إسالمية  75491 العالقات الدولية   سلم 523

 179أ1 9:00-8:00 هـ1442-8-9 االثنين بكالوريوس إسالمية  69067 توحيد الربوبية   سلم 343

 ص 10:00 -ص  9:00 هـ1442-8-9 االثنين ماجستير إسالمية  58034 دراسة ملنهج أحد األئمة   سلم 556
 168أ1

 ص 10:00 -ص  9:00 هـ1442-8-9 االثنين بكالوريوس إسالمية  71739 البحث العلمي في العقيدة سلم449

 26أ1 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-8-9 االثنين بكالوريوس إسالمية  66883 املدخل إلى علم الحديث   سلم 156

 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-8-9 االثنين ماجستير إسالمية  77508 علل احلديث   سلم 597
 14أ1

 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-8-9 االثنين بكالوريوس إسالمية  71721 البحث العلمي يف الفقه وأصوله  سلم469

 168أ1 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-8-9 االثنين بكالوريوس إسالمية  69072 1املذاهب والتيارات املعاصرة    سلم 348

 26أ1 م 1:30 -م  12:30 هـ1442-8-9 االثنين بكالوريوس إسالمية  67438 دالالت األلفاظ   سلم 362

 5أ1 م 1:30 -م  12:30 هـ1442-8-9 االثنين ماجستير إسالمية  58091 أحاديث األحكام   سلم 569

 25أ1 م 4:30 -م  3:30 هـ1442-8-9 االثنين بكالوريوس إسالمية  46343 فقه النظم   سلم 239



 
 

 

 

 

  

   (قسم الدراسات اإلسالميةلطالب البكالوريوس والدراسات العليا ) جدول االختبارات الفصلية ملقررات الكلية
 القاعة الوقت اليوم اليوم املرحلة  القسم  الشعبة املقرر  رمز املقرر 

 186أ1 م 5:30 -م  4:30 هـ1442-8-9 االثنين بكالوريوس إسالمية  70421 2الفرائض    سلم 355

 23أ1 9:00-8:00 هـ1442-8-10 الثالثاء بكالوريوس إسالمية  71746 (1املذاهب والتيارات املعاصرة ) سلم 385

 2أ1 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-8-10 الثالثاء بكالوريوس إسالمية  71703 دراسة األسانيد   سلم 426

 1أ1 م 12:00 -ص  11:00 هـ1442-8-10 الثالثاء بكالوريوس إسالمية  65416 أحاديث العبادات   سلم 310

 23أ1 م 2:30 -م  1:30 هـ1442-8-10 الثالثاء إسالمية  65416 69084 مناهج املحدثين سلم 370

 26أ1 9:00-8:00 ه1442-8-11 األربعاء بكالوريوس إسالمية  71745 فقه النكاح   سلم 383

 14أ1 9:00-8:00 ه1442-8-11 األربعاء بكالوريوس إسالمية  6330 2فقه العبادات    سلم 132

 162أ1 ص 11:00 -ص  10:00 ه1442-8-11 األربعاء ماجستير إسالمية  64931 2مصطلح الحديث    سلم 577

 25أ1 م 1:30 -م  12:30 ه1442-8-11 األربعاء بكالوريوس إسالمية  62659 فقه الطهارة وشروط الصالة   سلم 150

 23أ1 م 4:30 -م  3:30 ه1442-8-11 األربعاء بكالوريوس إسالمية  65410 الحديث التحليلي   سلم 210

 2أ1 م 6:30 -م  5:30 ه1442-8-11 األربعاء بكالوريوس إسالمية  66195 املدخل إلى الفقه   سلم 352

 15أ1 م 8:30 -م  7:30 ه1442-8-11 األربعاء بكالوريوس إسالمية  71940 فقه فرق النكاح   سلم 305

 23أ1 م 8:30 -م  7:30 ه1442-8-11 األربعاء بكالوريوس إسالمية  69071 1الفرق    سلم 347

 162أ1 9:00-8:00 ه1442-8-12 الخميس  بكالوريوس إسالمية  67435 1الفرائض    سلم 354

 1أ1 ص 11:00 -ص  10:00 ه1442-8-12 الخميس  ماجستير إسالمية  58077 1موقف اإلسالم من الفلسفة    سلم 544

 5أ1 ص 11:00 -ص  10:00 ه1442-8-12 الخميس  بكالوريوس إسالمية  72183 مباحث في علم العقيدة   سلم 397

 25أ1 ص 11:00 -ص  10:00 ه1442-8-12 الخميس  بكالوريوس إسالمية  71710 فقه الجنايات والتعزيرات   سلم 451

 5أ1 ص 11:00 -ص  10:00 ه1442-8-12 الخميس  بكالوريوس إسالمية  71744 2أصول اإليمان    سلم 365

 


