
 9من  1صفحة 
 

 
 
 
 
 

 

 ةالختبارات الفصليل املراقباتجدول 
 هـ 63-63لفصل الدراسي األول ل

 قسن الشريعة
 3/2/63 اخلويسإىل    6/2/63تبدأ هن األحد 

 
  



 9من  2صفحة 
 

 هـ.6341/7341 األول الفصل -األول المستوىبارات اخت الشريعة :قسم   - جامعة نجران، كلية الشريعة وأصول الدين

 02-00 00-01 01-9 9-8 اليوم
 األحد

3/2/37 
 

 3فقه العبادات 
 2-فقه  333

 44+ ق  22ق  

  د/ أحمد المصباحي
 د/ عطية مختار

 علوم الحديث
 2-حيث  303

 44+ ق  22ق  

 د/ محمد شبالة

 
 

 اختبار القرآن الكريم 

 االثنين
4/2/37 

 

 
 الحاسب اآللي

 2-حال  303
 44+ ق  22ق  

 أ / نايف آل حسين

 
 

 
 

 الكريماختبار القرآن 

 الثالثاء
5/2/37 

 

 علوم القرآن
 2-فسر  303

 44+ ق  22ق  

 جمال عزوند/ 
 ا/ مسفر القحطاني

 تفسير آيات األحكام
 2-فسر  333

 44+ ق  22ق  

 د/ خالد أبو العال

 
 

 اختبار القرآن الكريم

 األربعاء
6/2/37 

 مهارات االتصال
 2-دار  232

 44+ ق  22ق  

  أ / نايف آل حسين

 أصول الفقهمقدمات 
 2-أصل  303

 44+ ق  22ق  

 د/ مرفق ياسين
 مسفر القحطانيا/ 

 

 اختبار القرآن الكريم

 الخميس
7/2/37 

 المدخل للتشريع اإلسالمي
 2-فقه  303

 44+ ق  22ق  

 ا / بليغ راشد

 د/ أيمن حمزة

 مهارات التفكير وأساليب التعليم
 2-ترب  353

 44+ ق  22ق  

  ا/ بليغ راشد

 
 
 



 9من  3صفحة 
 

 هـ.3416/3417األول  الفصل -الثانيالمستوى بارات اخت قسم:  الشريعة  -نجران، كلية الشريعة وأصول الدين  جامعة

 02-00 00-01 01-9 9-8 اليوم
 األحد

3/2/37 
 

 
 

 اختبار القرآن الكريم 

 3أصول الفقه 
 1 –أصل  333
 27+  26ق 

  د/هشام العربي
 أ/ علي أبو دهام

 1فقه العبادات 
 1 –فقه  331

 27+  26ق 

  عطية مختارد/
 أ/ علي أبو دهام

 االثنين
4/2/37 

 

 
 

 اختبار القرآن الكريم

 3نحو 
 2 –عرب  353
 27+  26ق 

 د/ مرفق ياسين

 البالغة
 2 –عرب  363
 27+  26ق 

 د/ محمود سعد

 الثالثاء
5/2/37 

 

 
 

 اختبار القرآن الكريم

 2فقه العبادات 
 1 –فقه  232

 27+  26ق 

 د/ محمد شبالة 
 القحطانيأ/ مسفر 

 3شرح أحاديث األحكام 
 1 –حيث  333
 27+  26ق 

 د/ محمد شبالة

 األربعاء
6/2/37 

 

 اختبار القرآن الكريم

 3توحيد 
 2 –عقد  353
 27+  26ق 

  أ/ نايف آل حسين

 
 

 الخميس
7/2/37 

 
 

  

 



 9من  4صفحة 
 

 هـ.3416/3417األول  الفصل -الثالث المستوى اختبارات قسم:  الشريعة    -جامعة نجران، كلية الشريعة وأصول الدين 

 02-00 00-01 01-9 9-8 اليوم
 األحد

3/2/37 
 3فقه المعامالت المالية 

 1 –فقه  223
 31+ ق  3ق 

 أ/ خالد الرنيني

 المدخل إلى األنظمة
 1 –نظم  235

 31+ ق  3ق 

 أ/ خالد الرنيني

  

 االثنين
4/2/37 

 2التوحيد 
 2 –عقد  252

 31+ ق  3ق 

 هشام العربيد/ 

 2النحو 
 2 –عرب  252
 31+ ق  3ق 

  هشام العربيد/ 

  

 الثالثاء
5/2/37 

 4فقه العبادات 
 1 –فقه  234

 31+ ق  3ق 

 د/ خالد أبو العال

 ا/ على أبو دهام

 2شرح أحاديث األحكام 
 1 –حيث  232
 31+ ق  3ق 

 ا/ على أبو دهام

  

 األربعاء
6/2/37 

 2أصول الفقه 
 2 –أصل  232
 31+ ق  3ق 

 د/مرفق

 هشام العربيد/ 

 2تفسير آيات األحكام 
 2 –فسر  232

 31+ ق  3ق 

 ا/ خالد الرنيني

  

 الخميس
7/2/37 

    

 



 9من  5صفحة 
 

 هـ.3416/3417األول  الفصل -الرابعالمستوى اختبارات قسم:  الشريعة    -جامعة نجران، كلية الشريعة وأصول الدين 

 

 02-00 00-01 01-9 9-8 اليوم
 األحد

3/2/37 
 

 
 

 اختبار القرآن الكريم 

 1أصول الفقه 
 1 –أصل  231

 25ق 

 د/ علي منصور 

 د/ جمال عزون

 1شرح أحاديث األحكام 
 1 –حيث  231

 25ق 

 أ/ بليغ راشد

 االثنين
4/2/37 

 

 
 

 اختبار القرآن الكريم

 1التوحيد 
 2 –عقد  251

 25ق 

 د/ هشام العربي

 1النحو 
 2 –عرب  251

 25 ق

 هشام العربي د/

 الثالثاء
5/2/37 

 

 
 

 اختبار القرآن الكريم

 2فقه المعامالت المالية 
 4 –فقه  222

 25ق 

 د/ علي سالم
 أبو العالد/ خالد 

 
 

 األربعاء
6/2/37 

 

 اختبار القرآن الكريم

 القواعد الفقهية
 1 –أصل  223

 25ق 

 د/ مرفق ياسين

 الملل والنحل
 2 –عقد  263

 25ق 

 العربي د/ هشام

 الخميس
7/2/37 

    

 



 9من  6صفحة 
 

 هـ.3416/3417األول  الفصل -الخامسالمستوى اختبارات قسم  الشريعة     -جامعة نجران، كلية الشريعة وأصول الدين

 02-00 00-01 01-9 9-8 اليوم
 األحد

3/2/37 
 

 فقه المعامالت المالية المعاصرة
 1 –فقه  121

 26ق 

 د/ خالد أبو العال

 4أصول الفقه 
 1 –أصل  134

 26ق 

  د/ علي منصور

 
 

 اختبار القرآن الكريم 

 االثنين
4/2/37 

 

 علم النفس القضائي
 2 –ترب  153

 26ق 

 ا/ سالم قيراطي

 3الفرائض 
 1 –فقه  143

 26ق 

 ا/ سالم قيراطي
 أ/نايف آل حسين

 
 

 اختبار القرآن الكريم

 الثالثاء
5/2/37 

 

 3فقه األسرة 
 1 –فقه  113

 26ق 

 عطية مختارد/ 
 د/ أحمد المصباحي

 1تفسير آيات األحكام 
 2 –فسر  131

 26ق 

 د/ أحمد المصباحي

 
 

 اختبار القرآن الكريم

 األربعاء
6/2/37 

 4النحو  
 2 –عرب  154

 26ق 

 أ/ سالم قيراطي

 

 اختبار القرآن الكريم

 الخميس
7/2/37 

    

 



 9من  7صفحة 
 

 

 هـ.3416/3417األول  الفصل -السادسالمستوى اختبارات  الشريعة قسم:    -جامعة نجران، كلية الشريعة وأصول الدين  

 02-00 00-01 01-9 9-8 اليوم
 األحد

3/2/37 
 
 

 اختبار القرآن الكريم 

 2فقه األسرة 
 1 –فقه  112

 31ق 

 د/ محمد شبالة

 4شرح أحاديث األحكام 
 1 –حيث  134

 31ق 

 د/ خالد أبو العال

 االثنين
4/2/37 

 
 

 الكريماختبار القرآن 

 النظام األساسي للحكم
 2 –نظم  451

 31ق 

 د/ جمال عزون

 5النحو 
 2 –عرب  155

 31ق 

 د/ جمال عزون

 الثالثاء
5/2/37 

 

 اختبار القرآن الكريم

 4التوحيد 
 2 –عقد  154

 31ق 

 ا/ علي أبو دهام

 5أصول الفقه 
 1 –أصل  135

 31ق 

 د/ أحمد المصباحي

 األربعاء
6/2/37 

 

 الكريم اختبار القرآن

 2الفرائض 
 1 –فقه  142

 31ق 

 أ / سالم قيراطي

 

 الخميس
7/2/37 

 
 

  

 



 9من  8صفحة 
 

 هـ.3416/3417األول  الفصل -السابعالمستوى اختبارات  قسم:  الشريعة -جامعة نجران، كلية الشريعة وأصول الدين  

 02-00 00-01 01-9 9-8 اليوم
 األحد

3/2/37 
 

 فقه الحدود والتعزير
 1 –فقه  452

 65ق 

  د/ محمد شبالة

  
 

 اختبار القرآن الكريم 

 االثنين
4/2/37 

 

 5التوحيد 
 2-عقد455
 65ق 

 

 6النحو 
 2 –عرب  456

 65ق 

 د/ محمود سعد

 
 

 اختبار القرآن الكريم

 الثالثاء
5/2/37 

 

 فقه الجنايات
 2 –فقه  453

 65ق 

  د/ علي سالم

 النظام القضائي في المملكة
 2 –نظم  454

 65 ق

 ا/ مسفر القحطاني

 
 

 اختبار القرآن الكريم

 األربعاء
6/2/37 

 مقاصد الشريعة
 2 –أصل  413

 65ق 

  د/ علي سالم

 فقه القضاء
 1 –فقه  451

 65ق 

  أ/ نايف آل حسين

 

 اختبار القرآن الكريم

 الخميس
7/2/37 

 4تفسير آيات األحكام 
 2 -فسر 434

 65ق 

  د/ محمد شبالة

 6أصول الفقه 
 1 –أصل  436

 65ق 

  د/ أيمن حمزة

 
 



 9من  9صفحة 
 

 جامعة نجران، كلية الشريعة وأصول الدين- قسم: الشريعة اختبارات المستوى الثامن - الفصل األول 3416 /3417هـ.

 02-00 00-01 01-9 9-8 اليوم
 األحد

3/2/37 
 

   

 االثنين
4/2/37 

 

 مشروع بحث في الفقه وأصوله 
 2 –فقه  463
 2ش  65ق 

 العربي د/ هشام

 6النحو 
 2 –عرب  456

 65ق 

  نايف آل حسين

 الثالثاء
5/2/37 

 

 7أصول الفقه  
 1 –أصل  437

 65ق 

 د/ عطية مختار

 

 األربعاء
6/2/37 

  
 

 6التوحيد 
 2 –عقد  456

 65ق 

 أ/ نايف آل حسين

 الخميس
7/2/37 

   

 


