
 

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 جامعة تكرٌت          

  كلٌة العلوم االسالمٌة     
 لسم الفمه واصوله       

  
 (   صباحا 9الساعة   وللدراستٌن ) الصباحٌة والمسائٌة ( )  1027 – 1026جدول االمتحانات النهائٌة للعام الدراسً 

 

 المرحلة الرابع ةالمرحلة الثانٌ المرحلة الثالثة المرحلة االولى التارٌخ الٌوم
 فمه الجناٌات فمه المعامالت   12/5/1027 االربعاء

   فمه المعامالت فمه العبادات 2/6/1027 الخمٌس

  

 لواعد فمهٌة السٌرة الشرٌفة   1/6/1027 السبت

   نحو  علوم المران 4/6/1027 االحد

 لضاٌا فمهٌه معاصرة اصول الفمه   5/6/1027 االثنٌن

   اصول فمه حموق االنسان 6/6/1027 الثالثاء

 اصول الفمه نحو وصرف   7/6/1027 االربعاء

   طرائك تدرٌس اصول فمه 8/6/1027 الخمٌس

  

 بالغة مصطلح الحدٌث   20/6/1027 السبت

   اصول الدعوة االنكلٌزي 22/6/1027 االحد

 التصاد اسالمً البالغة   21/6/1027 االثنٌن

   تالوة وحفظ نحو وصرف 21/6/1027 الثالثاء

 مناهج الفمهاء علم الكالم   24/6/1027 االربعاء

   اسباب اختالف الفمهاء مكتبة وبحث 25/6/1027 الخمٌس

  

 تالوة وحفظ علم النفس مناهج مفسرٌن منطك 27/6/1027 السبت

     28/6/1027 االحد

   مكتبة وبحث اخالق اسالمٌة 29/6/1027 االثنٌن

   فرق وادٌان الحاسوب 10/6/1027 الثالثاء



 

 

 
 
 
 

 مالحظة:
 صباحا ( 9) يبدأ االهخحاى في حوام الساعت  -1

 لطالب القاعت االهخحاًيت اال بعد هسّز ساعت على بدء االهخحاى.اال يسوح بوغادزة  -2

 ّالوسائيت (.) الصباحيت جدّل االهخحاًاث ّهْاعيدٍ يشول الدزاسخيي  -3

ال يسممموح للطالمممب المممدلْل المممى القاعمممت االهخحاًيمممت بمممدّى ُْيمممت الطالمممب الوعخومممدة للعمممام الدزاسمممي الحمممالي ّازحمممداء المممص  الوْحمممد  -4

 ّالوحخشن الر  يسّق بالحسم الجاهعي. 

 لمممَ ّبع سمممَ اسمممواء الطلبمممت هيبخمممت فمممي القاعمممت االهخحاًيمممت  ّعلمممى الطالمممب اى يمممعد  االهخحممماى فمممي القاعمممت ّالوقعمممد الو صصممميي -5

 سيعخبس اهخحاًَ ال غيا في ذلك اليْم.

 يوٌع هٌعا باحا ادلال الِْاحف الوحوْلت دالل القاعت االهخحاًيت ّفي حال ّجد ا  ُاحف الس سيعخبس غشا. -6

) اذا ثبمممج غمممل الطالمممب اّ هحاّلمممت همممي الخعليوممماث االهخحاًيمممت ّالخمممي حمممٌ  علمممى  (02)ٌائٌممما الطلبمممت المممى ًممم  الومممادة بًٌبمممَ ا -7

فمممي ا  همممي االهخحاًممماث اليْهيمممت اّ االسمممبْعيت اّ اليصمممليت اّ الٌِائيمممت يعخبمممس زاسمممبا فمممي جويمممع الومممْاد الدزاسممميت لخلمممك الغمممل 

 السٌت ّللدّزيي االّل ّالياًي ّاذا ح سز ذلك ييصل هي ال ليت اّ الوعِد ّيسقي قيدٍ هي سجالث ال ليت(.

 ساعت ّحسب ثقل ساعاث الوْاد. ( 0)  ساعت ّال يقل عي( 3)  شهي االهخحاى ال يصيد على -8

فمممي حمممال ّجمممْد عطلمممت زسمممويت فمممي يمممْم االهخحممماى الوحمممدد فمممي الجمممدّل اعمممالٍ يعجمممل االهخحممماى المممى هممما بعمممد اليمممْم االليمممس فمممي  -9

 الجدّل الوعلي.
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