
   / ص ش  873  الرقن:         )هعدل (             برناهج اهتحانات كلية الشريعة           جاهعة دهشق      

 0200/  6  / 2التاريخ:            0200 – 0202للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي          كلية الشريعة     

 )برناهج اهتحانات السنة األولى(

 التوقيث الوقرر والتاريخاليوم 

 3.52 – 33.52 4/ القخآن الكخيم حفظًا وتجهيجاً  4244/  8/  48األحج 
 3.52 – 33.52 3عمهم القخآن وإعجازه /  4244/  8/  49االثشين 
 3.52 – 33.52 4المغة االجشبية / 4244/  8/  ;4األربعاء 

   

 3.52 – 33.52 3/ المغة العخبية الشحه والرخف  4244/  9/  5األحج 
 3.52 – 33.52 4فقو الديخة الشبهية /  4244/  9/ 7الثالثاء 
 3.52 – 33.52 3تاريخ الفقو اإلسالمي /  4244/ 9 /  9الخسيذ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــيخ والبخكـــــــــــــــــم بالخــــــــــــــــــاده هللا عميكـــــــــــــــــــــــارك أعــــــــــــــــــــــــــــــــــحى السبــــــــــــــــــــــــــــــــــيج االضــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعطمكــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــام وأنتم بخيــــــــــــــــــــــخ 

 3.52 – 33.52 4عمهم الحجيث / 4244/  9/  :3االثشين 
 3.52 – 33.52 3المغة األجشبية /  4244/  9/  42األربعاء 

   

 3.52 – 33.52 4السجخل الى عمم االقتراد/ 4244/  9/  46األحج 
 3.52 – 33.52 3نظام اإلسالم /  4244/  9/  48الثالثاء 
 3.52 – 33.52 4فقو العبادات )زكاة( /  4244/  9/  :4الخسيذ 

   

 3.52 – 33.52 3فقو العبادات )صالة( /  4244/ :/  3االثشين 
 3.52 – 33.52 4حاضخ العالم اإلسالمي /  4244/ :/  5االربعاء 

   

 32.52-52.; 3الثقافة القهمية االشتخاكية / 4244/  :/  9االحج 

 ىامةمالحظات امتحانية 

 ية تحت طائمة الحخمان من االمتحان.نيسشع إدخال أجيدة السهبايل إلى القاعات االمتحا -3
 كل طالب يتقجم إلى امتحان نجح فيو مدبقًا يحال إلى لجشة االنزباط. -4

 يسشع من الجخهل إلى االمتحان كل طالب ال يحسل بطاقتو الجامعية، وىهيتو الذخرية، ووصل التدجيل. -5
 .يعطى عالمة الرفخ كل طالب يقهم بتغييخ قاعتو االمتحانية - 6

 يسشع إدخال الكتب والسمخرات وكل ما لو عالقة بالسقخر إلى القاعة االمتحانية. -7

يعاقب الطالب بالفرل الشيائي من الجامعة في حال انتحال الذخرية أو الغر عن طخيق الجهال والداعة  -8
 .الدكية

 االمتحان عمى ورقة األسئمة بالشدبة لمسقخرات السؤتستة.يتم تحجيج مجة  -9
( 97( سؤااًل، والسجة )82أما بالشدبة لسقخرات المغة األجشبية )إنكميدي + فخندي( فيتحجد عجد األسئمة بـ ) -:

 دقيقة.
 يسشع إدخال الداعة الحكية تحت طائمة الفرل من الجامعة. -;

 

  



   / ص ش  873  الرقن:         )هعدل (             برناهج اهتحانات كلية الشريعة           جاهعة دهشق     

 0200/  6  / 2التاريخ:            0200 – 0202للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي          كلية الشريعة     

 (برناهج اهتحانات السنة الثانية)

 التوقيث الوقرر اليوم والتاريخ

 33 – ; 4التفديخ التحميمي /  4244/  8/  48األحج 
 3.52 – 33.52 3فقو السعامالت /  4244/  8/  :4الثالثاء 
 3.52 – 33.52 4السشيج التخبهي وميارات التهاصل /  4244/  8/  52الخسيذ 

   

 3.52 – 33.52 3الحجيث التحميمي /  4244/  9/  6االثشين 
 3.52 – 33.52 4السعامالت /فقو  4244/ 9/  8االربعاء 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــيخ والبخكـــــــــــــــــم بالخــــــــــــــــــاده هللا عميكـــــــــــــــــــــــارك أعــــــــــــــــــــــــــــــــــحى السبــــــــــــــــــــــــــــــــــيج االضــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعطمكــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــام وأنتم بخيــــــــــــــــــــــخ 

 3.52 – 33.52 4التاريخ االسالمي الدياسي والحزاري / 4244/  9/  39األحج 
 3.52 – 33.52 3العقيجة اإلسالمية /  4244/  9/  ;3الثالثاء 
 3.52 – 33.52 3/ أصهل الفقو )السرادر والحكم الذخعي( 4244/  9/  43الخسيذ 

   

 3.52 – 33.52 4المغة االجشبية / 4244/  9/  47االثشين 
 3.52 – 33.52 3المغة العخبية الشحه والرخف /  4244/  9/  49األربعاء 

   

 3.52 – 33.52 4فقو الديخة الشبهية والخالفة الخاشجة /  4244/  9/  53األحج 
 6-4 3المغة األجشبية /  4244/  :/  4الثالثاء 

 3.52 – 33.52 4السجخل إلى دراسة القانهن/  4244/  :/  6الخسيذ    
   

 4.52 – 3.52 3القخآن الكخيم حفظًا وتجهيجًا /  4244/  :/  9االحج 

 امتحانية ىامةمالحظات 

 ية تحت طائمة الحخمان من االمتحان.نيسشع إدخال أجيدة السهبايل إلى القاعات االمتحا -3
 كل طالب يتقجم إلى امتحان نجح فيو مدبقًا يحال إلى لجشة االنزباط. -4

 .يسشع من الجخهل إلى االمتحان كل طالب ال يحسل بطاقتو الجامعية، وىهيتو الذخرية، ووصل التدجيل -5
 .يعطى عالمة الرفخ كل طالب يقهم بتغييخ قاعتو االمتحانية - 6

 يسشع إدخال الكتب والسمخرات وكل ما لو عالقة بالسقخر إلى القاعة االمتحانية. -7

يعاقب الطالب بالفرل الشيائي من الجامعة في حال انتحال الذخرية أو الغر عن طخيق الجهال والداعة  -8
 .الدكية

 مجة االمتحان عمى ورقة األسئمة بالشدبة لمسقخرات السؤتستة.يتم تحجيج  -9
( 97( سؤااًل، والسجة )82أما بالشدبة لسقخرات المغة األجشبية )إنكميدي + فخندي( فيتحجد عجد األسئمة بـ ) -:

 دقيقة.
 يسشع إدخال الداعة الحكية تحت طائمة الفرل من الجامعة. -;

 

 

 



 

  / ص ش  873  الرقن:         )هعدل (             برناهج اهتحانات كلية الشريعة           جاهعة دهشق     

 0200/  6  / 2التاريخ:            0200 – 0202للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي          كلية الشريعة    

 )برناهج اهتحانات السنة الثالثة(

 التوقيث الوقرر اليوم والتاريخ

 33 -  ; 4أصهل الفقو مباحث الكتاب والدشة /  4244/  8/  49االثشين 
 33 -  ; 3القهاعج الفقيية والسقاصج الذخعية /  4244/  8/  ;4األربعاء 

   

 33 -  ; 4الفكخ السعاصخ تيارات وقزايا /  4244/  9/  5األحج 
 33 -  ; 3الفخق واألديان /  4244/  9/ 7الثالثاء 
 33 -  ; 4المغة العخبية األدب والبالغة /  4244/ 9 /  9الخسيذ 

 ــــــــــــــم بالخـــــــــــــــــيخ والبخكـــــــــــــــــــــــــــــــــةاالضــــــــــــــــــــــــــــــــــحى السبــــــــــــــــــــــــــــــــــارك أعـــــــــــــــــــــــاده هللا عميكــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــيج كــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــام وأنتم بخيــــــــــــــــــــــخ عطمـــــــــــــــــــــــ

 33 -  ; 4االقتراد اإلسالمي السقارن /  4244/  9/  39األحج 
 33 -  ; 3القانهن الجولي والجستهري السقارن بالفقو /  4244/  9/  :3االثشين 
 33 -  ; 4الفقو السمكية وتهابعيا /  4244/  9/  42األربعاء 

   

 33 -  ; 3األحهال الذخرية الدواج والطالق / 4244/  9/  46األحج 
 33 -  ; 4أحاديث األحكام /  4244/  9/  48الثالثاء 
 33 -  ; 3الفقو الجشايات والجياد /  4244/  9/  :4الخسيذ 

   

 6-4 3مشاىج البحث في العمهم الذخعية /  4244/  9/  53األحج 
 3.52 – 33.52 4االحهال الذخرية االىمية والهصية والتخكات / 4244/  :/  4الثالثاء 

 33 -  ; 3/ تفديخ آيات األحكام  4244/  :/  6الخسيذ    

 مالحظات امتحانية ىامة

 ية تحت طائمة الحخمان من االمتحان.نيسشع إدخال أجيدة السهبايل إلى القاعات االمتحا -3
 كل طالب يتقجم إلى امتحان نجح فيو مدبقًا يحال إلى لجشة االنزباط. -4

 ووصل التدجيل. يسشع من الجخهل إلى االمتحان كل طالب ال يحسل بطاقتو الجامعية، وىهيتو الذخرية، -5
 .يعطى عالمة الرفخ كل طالب يقهم بتغييخ قاعتو االمتحانية - 6

 يسشع إدخال الكتب والسمخرات وكل ما لو عالقة بالسقخر إلى القاعة االمتحانية. -7

يعاقب الطالب بالفرل الشيائي من الجامعة في حال انتحال الذخرية أو الغر عن طخيق الجهال والداعة  -8
 .الدكية

 يتم تحجيج مجة االمتحان عمى ورقة األسئمة بالشدبة لمسقخرات السؤتستة. -9
( 97( سؤااًل، والسجة )82أما بالشدبة لسقخرات المغة األجشبية )إنكميدي + فخندي( فيتحجد عجد األسئمة بـ ) -:

 دقيقة.
 يسشع إدخال الداعة الحكية تحت طائمة الفرل من الجامعة. -;

 

 

 



 

  / ص ش  873  الرقن:         )هعدل (             برناهج اهتحانات كلية الشريعة           جاهعة دهشق     

 0200/  6  / 2التاريخ:            0200 – 0202للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي          كلية الشريعة     

 )برناهج اهتحانات السنة الرابعة(
 التوقيث الوقرر اليوم والتاريخ

 6 -  4 4أصهل السحاكسات مقارنًا بالقانهن /  4244/  8/  48األحج 
 33 -  ; 3القانهن السجني السقارن )العقهد وااللتدامات( /  4244/  8/  :4الثالثاء 
 33 -  ; 3أصهل الفقو )السرادر االجتيادية( /  4244/  8/  52الخسيذ 

   

 11 -  9 4الشظخيات الفقيية /  4244/  9/  6االثشين 
 11 -  9 3تطبيقات لغهية في القخآن والحجيث /  4244/ 9/  8االربعاء 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــيخ والبخكـــــــــــــــــم بالخــــــــــــــــــاده هللا عميكـــــــــــــــــــــــارك أعــــــــــــــــــــــــــــــــــحى السبــــــــــــــــــــــــــــــــــيج االضــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعطمكــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــام وأنتم بخيــــــــــــــــــــــخ 

 6-4 4ديخ آيات األحكام / تف 4244/  9/  39األحج 
 33 -  ; 3السعامالت السالية السعاصخة /  4244/  9/  ;3الثالثاء 
 33 -  ; 4القخآن الكخيم حفظًا وتجهيجًا /  4244/  9/  43الخسيذ 

   

 33 -  ; 3األخالق والتدكية /  4244/  9/  47االثشين 
 33 -  ; 4/  السشطق والفمدفة اإلسالمية 4244/  9/  49األربعاء 

   

 33 -  ; 3الفقو السقارن /  4244/  9/  53األحج 
 33 -  ; 4أصهل الفقو )االجتياد والتقميج( /  4244/  :/  4الثالثاء 

 6-4 3أحاديث األحكام /  4244/  :/  6الخسيذ    
   

 3 – 33 4السؤسدات السالية اإلسالمية /  4244/  :/  9االحج 

 ىامة مالحظات امتحانية

 ية تحت طائمة الحخمان من االمتحان.نيسشع إدخال أجيدة السهبايل إلى القاعات االمتحا -3
 كل طالب يتقجم إلى امتحان نجح فيو مدبقًا يحال إلى لجشة االنزباط. -4

 يسشع من الجخهل إلى االمتحان كل طالب ال يحسل بطاقتو الجامعية، وىهيتو الذخرية، ووصل التدجيل. -5
 .يعطى عالمة الرفخ كل طالب يقهم بتغييخ قاعتو االمتحانية - 6

 يسشع إدخال الكتب والسمخرات وكل ما لو عالقة بالسقخر إلى القاعة االمتحانية. -7

يعاقب الطالب بالفرل الشيائي من الجامعة في حال انتحال الذخرية أو الغر عن طخيق الجهال والداعة  -8
 .الدكية

 االمتحان عمى ورقة األسئمة بالشدبة لمسقخرات السؤتستة.يتم تحجيج مجة  -9
( 97( سؤااًل، والسجة )82أما بالشدبة لسقخرات المغة األجشبية )إنكميدي + فخندي( فيتحجد عجد األسئمة بـ ) -:

 دقيقة.
 يسشع إدخال الداعة الحكية تحت طائمة الفرل من الجامعة. -;

 

 

 


