
                             التوقيت

14 - 1112 - 9األيام

(*)اللغة الفرنسية علوم القرآن2017 يناير 13الجمعة 

اللغة اإلنجليزيةعلوم الحديث2017 يناير 14السبت 

اللغة العربيةأصول الفقه2017 يناير 16االثنين 

االقتصاداللغة العبرية2017 يناير 17الثالثاء 

(**)المعلوميات  التاريخ2017 يناير 19الخميس 

                  مواعيد اختبارات الطوراألول

2017-2016                    السنة الدراسية   

سلك التكوين األساسي المتخصص-   الفصل التحضيري األول                            

2 - 1                    القاعة 

.16 إلى الساعة 14اختبار يوم الجمعة بعد الزوال من الساعة  (*) 

.يجرى االختبار في قاعة المعلوميات (**)



                             التوقيت

14 - 1112 - 9األيام

(*)اللغة الفرنسية علوم القرآن2017 يناير 13الجمعة 

اللغة اإلنجليزيةعلوم الحديث2017 يناير 14السبت 

اللغة العربيةالفقه2017 يناير 16االثنين 

مناهج البحثأصول الفقه2017 يناير 17الثالثاء 

اللغة العبريةالعقيدة2017 يناير 19الخميس 

علم االجتماع2017 يناير 20الجمعة 

.16 إلى الساعة 14اختبار يوم الجمعة بعد الزوال من الساعة  (*) 

               مواعيد اختبارات الطور األول

2017-2016                    السنة الدراسية   

سلك التكوين األساسي المتخصص-  الفصل الثالث                         

8                    القاعة 



                             التوقيت

14 - 1112 - 9األيام

(*)اللغة الفرنسية علوم القرآن2017 يناير 13الجمعة 

علوم الحديث2017 يناير 14السبت 
اللغة اإلنجليزية

أو اللغة اإلسبانية

اللغة العربيةالفقه2017 يناير 16االثنين 

الفلسفةأصول الفقه2017 يناير 17الثالثاء 

القانونالعقيدة2017 يناير 19الخميس 

(*)علم المنطق األديان2017 يناير 20الجمعة 

               مواعيد اختبارات الطور األول

2017-2016                    السنة الدراسية   
سلك التكوين األساسي المتخصص-  الفصل الخامس                         

                                         البهو

.16 إلى الساعة 14اختبار يوم الجمعة بعد الزوال من الساعة  (*) 



                             التوقيت

14 - 1112 - 9األيام

(*)اللغة الفرنسية علوم القرآن2017 يناير 13الجمعة 

اللغة اإلنجليزيةعلوم الحديث2017 يناير 14السبت 

اللغة العربيةالفقه2017 يناير 16االثنين 

القانونأصول الفقه2017 يناير 17الثالثاء 

التاريخالعقيدة2017 يناير 19الخميس 

(*)علم المنطق األديان2017 يناير 20الجمعة 

                 مواعيد اختبارات الطور األول

2017-2016                    السنة الدراسية   

سلك التكوين األساسي المتخصص-  الفصل السابع                         

                      المكتبة

.16 إلى الساعة 14اختبار يوم الجمعة بعد الزوال من الساعة  (*) 



                             التوقيت

14 - 1112 - 9األيام

(*)اللغة الفرنسية أحكام القرآن2017 يناير 13الجمعة 

اللغة اإلنجليزيةخصائص السنة التشريعية2017 يناير 14السبت 

اللغة العربيةالتعليل الفقهي2017 يناير 16االثنين 

السيرة النبويةعلم أصول الفقه وعالقته باألحكام2017 يناير 17الثالثاء 

علم النفساألديان2017 يناير 19الخميس 

(*)االقتصاد علم الكالم2017 يناير 20الجمعة 

سلك التكوين العالي المعمق-  الفصل األول                     

.16 إلى الساعة 14اختبار يوم الجمعة بعد الزوال من الساعة  (*) 

  مواعيد اختبارات الطور األول

7 و القاعة 5                        القاعة 

2017-2016                    السنة الدراسية   



               

                             التوقيت

14 - 1112 - 9األيام

(*)اللغة الفرنسية القواعد الخالفية في تفسير آيات األحكام2017 يناير 13الجمعة 

قواعد تعليل األخبار المذهبية الخالفية2017 يناير 14السبت 
اللغة اإلنجليزية

أو اللغة اإلسبانية

اللغة العربيةالتعليل الفقهي2017 يناير 16االثنين 

علم النفسعلم أصول الفقه وعالقته باألحكام2017 يناير 17الثالثاء 

التعليل الفلسفيعلم االجتماع2017 يناير 19الخميس 

2017-2016                    السنة الدراسية   

سلك التكوين العالي المعمق-  الفصل الثالث                      

4و القاعة 3                       القاعة 

.16 إلى الساعة 14اختبار يوم الجمعة بعد الزوال من الساعة  (*) 

  مواعيد اختبارات الطور األول


