
                  

                             التوقيت

15 - 1213 - 10األيام

اللغة الفرنسيةعلوم القرآن2016 يونيو 15األربعاء 

علوم الحديث2016 يونيو 16الخميس 

الفقه2016 يونيو 17الجمعة 
               (*)                 اللغة اإلنجليزية

 (16h -14h)

اللغة العربية2016 يونيو 18السبت 

اللغة العبريةمناهج البحث2016 يونيو 20االثنين 

األديان2016 يونيو 21الثالثاء 

القانون2016 يونيو 22األربعاء 

.اللغة االسبانية بالنسبة للطالب الذي يدرسها (*)          

مواعيد اختبارات الطور الثاني

البهو

2016-2015السنة الدراسية   

سلك التكوين األساسي المتخصص-   الفصل التحضيري الثاني        



             

                             التوقيت

15 - 1213 - 10األيام

اللغة الفرنسيةعلوم القرآن2016 يونيو 15األربعاء 

العقيدةعلوم الحديث2016 يونيو 16الخميس 

الفقه2016 يونيو 17الجمعة 
               (*)                 اللغة اإلنجليزية

 (16h -14h)

اللغة العربية2016 يونيو 18السبت 

اللغة العبريةالتاريخ2016 يونيو 20االثنين 

علم النفس2016 يونيو 21الثالثاء 

أصول الفقهعلم المنطق2016 يونيو 22األربعاء 

.اللغة االسبانية بالنسبة للطالب الذي يدرسها (*)          

2قاعة 

مواعيد اختبارات الطور الثاني

سلك التكوين األساسي المتخصص-  الفصل الرابع

2016-2015السنة الدراسية   



                             التوقيت

15 - 1213 - 10األيام

اللغة الفرنسيةعلوم القرآن2016 يونيو 15األربعاء 

العقيدةعلوم الحديث2016 يونيو 16الخميس 

الفقه2016 يونيو 17الجمعة 
               (*)                 اللغة اإلنجليزية

 (16h -14h)

اللغة العربية2016 يونيو 18السبت 

مناهج البحث2016 يونيو 20االثنين 

علم االجتماع2016 يونيو 21الثالثاء 

أصول الفقه2016 يونيو 22األربعاء 

.اللغة االسبانية بالنسبة للطالب الذي يدرسها (*)          

المكتبة
سلك التكوين األساسي المتخصص-  الفصل السادس

مواعيد اختبارات الطور الثاني
2016-2015السنة الدراسية   



                             التوقيت

15 - 1213 - 10األيام

اللغة الفرنسيةعلوم القرآن2016 يونيو 15األربعاء 

(**)المعلوميات علوم الحديث2016 يونيو 16الخميس 

الفقه2016 يونيو 17الجمعة 
               (*)                 اللغة اإلنجليزية

 (16h -14h)

اللغة العربية2016 يونيو 18السبت 

العقيدة2016 يونيو 20االثنين 

علم النفس2016 يونيو 21الثالثاء 

أصول الفقهعلم االجتماع2016 يونيو 22األربعاء 

.اللغة االسبانية بالنسبة للطالب الذي يدرسها (*)          

8قاعة 

2016-2015                    السنة الدراسية   

               مواعيد اختبارات الطور الثاني

.يجرى االختبار في قاعة المعلوميات (**)     

سلك التكوين األساسي المتخصص-  الفصل الثامن              



                             التوقيت

15 - 1213 - 10األيام

اللغة الفرنسيةطرق االستدالل بالقرآن على األحكام2016 يونيو 15األربعاء 

طرق استثمار أحاديث األحكام2016 يونيو 16الخميس 

التعليل الفقهي2016 يونيو 17الجمعة 
               (*)                 اللغة اإلنجليزية

 (16h -14h)

اللغة العربية2016 يونيو 18السبت 

علم أصول الفقه وعالقته باألحكامالسيرة النبوية2016 يونيو 20االثنين 

علم الكالم2016 يونيو 21الثالثاء 

(**)المعلوميات القانون2016 يونيو 22األربعاء 

التعليل الفلسفي2016 يونيو 23الخميس 

.يجرى االختبار في قاعة المعلوميات (**)     

.اللغة االسبانية بالنسبة للطالب الذي يدرسها (*)          

4 - 3قاعة 
سلك التكوين العالي المعمق-  الفصل الثاني

2016-2015السنة الدراسية   

مواعيد اختبارات الطور الثاني



                             التوقيت

15 - 1213 - 10األيام

اللغة الفرنسيةالقواعد الخالفية في تفسير آيات األحكام2016 يونيو 15األربعاء 

الكليات الشرعية من الحديث النبوي2016 يونيو 16الخميس 

التعليل الفقهي2016 يونيو 17الجمعة 
               (*)                 اللغة اإلنجليزية

 (16h -14h)

اللغة العربية2016 يونيو 18السبت 

االقتصادعلم أصول الفقه وعالقته باألحكام2016 يونيو 20االثنين 

التعليل التاريخي2016 يونيو 21الثالثاء 

القانون2016 يونيو 22األربعاء 

.اللغة االسبانية بالنسبة للطالب الذي يدرسها (*)          

7 -5قاعة 

مواعيد اختبارات الطور الثاني

2016-2015      السنة الدراسية   

سلك التكوين العالي المعمق-  الفصل الرابع    



                             التوقيت

15 - 1213 - 10األيام

اللغة الفرنسية * علوم القرآن2016 يونيو 15األربعاء 

الفلسفةعلوم الحديث2016 يونيو 16الخميس 

الفقه2016 يونيو 17الجمعة 
             (*)اللغة اإلنجليزية  *               

   (16h -14h)

اللغة العربية2016 يونيو 18السبت 

(**)المعلوميات مناهج البحث2016 يونيو 20االثنين 

األديان2016 يونيو 21الثالثاء 

أصول الفقهالقانون2016 يونيو 22األربعاء 

 المنطق2016 يونيو 23الخميس 

.يجرى االختبار في قاعة المعلوميات (**)                  

.اللغة االسبانية بالنسبة للطالب الذي يدرسها (*)                   

.بالنسبة لمادة اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية سيجري كل فوج اختبارا خاصا به                    * 

1قاعة 

(فوج أ )البرنامج الدراسي التحضيري 

2016-2015    السنة الدراسية   

مواعيد اختبارات الطور الثاني



                             التوقيت

15 - 1213 - 10األيام

اللغة الفرنسية * علوم القرآن2016 يونيو 15األربعاء 

علوم الحديث2016 يونيو 16الخميس 

الفقه2016 يونيو 17الجمعة 
             (*)اللغة اإلنجليزية  *               

   (16h -14h)

اللغة العربية2016 يونيو 18السبت 

(**)المعلوميات مناهج البحث2016 يونيو 20االثنين 

األديان2016 يونيو 21الثالثاء 

.يجرى االختبار في قاعة المعلوميات (**)                  

مواعيد اختبارات الطور الثاني
2016-2015    السنة الدراسية   

(فوج ب )البرنامج الدراسي التحضيري 

1قاعة 

.بالنسبة لمادة اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية سيجري كل فوج اختبارا خاصا به                    * 

.اللغة االسبانية بالنسبة للطالب الذي يدرسها (*)                   


