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 االضاليً لطى انعمٍذج ٔ انفكر 
 

 انٍٕو
 

 انرارٌخ
  ادلرزهح

 َٕع االيرساٌ
 انراتعح انثانثح انثاٍَح االٔىل

 

ذفطري آٌاخ  اصٕل فمّ انُسٕ ضريج َثٌٕح 52/7/5252 األزذ
 انعمٍذج

 انكرتًَٔ

 زضٕري يُاْح يركهًني ذفطري حتهٍهً ادلُطك عهٕو لرآٌ 52/7/5252 االثُني

 

 / / / / / 57/7/5252 انثالثاء

عهى االخرًاع  انُسٕ تالغح ادٌاٌ ٔضعٍح 52/7/5252 االرتعاء
 انذًٌُ

 انكرتًَٔ

 

 / / / / / 52/7/5252 اخلًٍص

 انكرتًَٔ / English English زفظ ٔذالٔج 12/7/5252 انطثد

 انكرتًَٔ / فهطفح اضاليٍح عهى انُفص عهٕو احلذٌث 2/2/5252 االزذ

 

 زضٕري / يذارش كاليٍح / يذخم فكر 5/2/5252 االثُني

 

 / / / / / 1/2/5252 انثالثاء

 

 انكرتًَٔ / يُٓح حبث ضريج اْم انثٍد انُسٕ 4/2/5252 االرتعاء

 

 خلًٍصا
 انكرتًَٔ /  زاضٕب عهى انُفص 2/2/5252

 

 صثازا   2022  انطاعح احلضٕري ٌثذأ االيرساٌ

 ظٓرا   2022ٌثذأ االيرساٌ األنكرتًَٔ انطاعح  
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 لطى انفمّ ٔ أصٕنّ
 

 انٍٕو
 

 انرارٌخ
َٕع  ادلرزهح

 انراتعح انثانثح انثاٍَح االٔىل االيرساٌ
 

يثادئ اصٕل  52/7/5252 األزذ
 انفمّ

 انكرتًَٔ / ازادٌث ازكاو انطريج انُثٌٕح

 انكرتًَٔ / / / / 52/7/5252 االثُني
 

 زضٕري فمّ يمارٌ فمّ ادلعايالخ اصٕل فمّ فمّ عثاداخ 57/7/5252 انثالثاء

عهى يصطهر  / 52/7/5252 االرتعاء
 احلذٌث

 انكرتًَٔ / ضٍاضح شرعٍح

 

عهى انُفص  ادلُطك 52/7/5252 اخلًٍص
 انرتتٕي

 انكرتًَٔ فمّ يعاصر الرصاد اضاليً

يذخم نذراضح  12/7/5252 انطثد
 انمإٌَ

 انكرتًَٔ انُسٕ English انُسٕ

 انكرتًَٔ يرافعاخ يذٍَح انُسٕ / English 2/2/5252 االزذ

 

 انكرتًَٔ / / / احلاضٕب 5/2/5252 االثُني

 

فمّ االزٕال  / 1/2/5252 انثالثاء
 انشخصٍح

 زضٕري اصٕل انفمّ اصٕل انفمّ

 

 انكرتًَٔ English اصٕل انذعٕج عهى ادلُطك انُسٕ ٔ انصرف 4/2/5252 االرتعاء

 

 انكرتًَٔ الحفظ طرائك ذذرٌص عهى انكالو زمٕق ٔزرٌاخ 2/2/5252 اخلًٍص

 

 صثازا   2022ٌثذأ االيرساٌ احلضٕري انطاعح  

 ظٓرا   2022ٌثذأ االيرساٌ األنكرتًَٔ انطاعح  
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 لطى احلذٌث ٔ عهٕيّ
 

 انٍٕو
 

 انرارٌخ
 َٕع االيرساٌ ادلرزهح

 انراتعح انثانثح انثاٍَح االٔىل
 

زفظ احلذٌث ٔ  زفظ  احلذٌث 52/7/5252 األزذ
 اصٕل انرفطري

اضثاب اخرالف 
 احملذثني

 انكرتًَٔ فمّ احلذٌث

زفظ انمرآٌ ٔ  انُسٕ احلاضٕب 52/7/5252 االثُني
 احلذٌث

 انكرتًَٔ /

 

زفظ انمرآٌ ٔ  انفمّ االضاليً 57/7/5252 انثالثاء
 احلذٌث

اضثاب ٔرٔد  عمٍذج )َثٕاخ(
 احلذٌث

 انكرتًَٔ

 انكرتًَٔ / األدٌاٌ تالغح احلذٌث / 52/7/5252 االرتعاء

 

 زضٕري عهى انعهم عهى انرخال عهى انرخال عهى انرخال 52/7/5252 اخلًٍص

عهى احلذٌث  12/7/5252 انطثد
 رٔاٌح

عهى احلذٌث 
 رٔاٌح

 انكرتًَٔ / زذٌث حتهٍهً

 انكرتًَٔ / َظى اضاليٍح عمٍذج )اذلٍاخ( زمٕق اَطاٌ 2/2/5252 االزذ

 

 انكرتًَٔ / / صرف صرف 5/2/5252 االثُني

 

 انكرتًَٔ / / يكرثح ٔ حبث يكرثح ٔحبث 1/2/5252 انثالثاء

 

ضريج اْم انثٍد  / 4/2/5252 االرتعاء
 ٔ انصساتح

 انكرتًَٔ / /

 

 زضٕري عهى انطثماخ َمذ ينت احلذٌث اصٕل انرخرٌح / 2/2/5252 اخلًٍص

 

 صثازا   2022ٌثذأ االيرساٌ احلضٕري انطاعح  

 ظٓرا   2022ٌثذأ االيرساٌ األنكرتًَٔ انطاعح  
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 لطى األدٌاٌ ادلمارَح
 

 انٍٕو
 

 انرارٌخ
  ادلرزهح

 َٕع االيرساٌ
 انثانثح انثاٍَح االٔىل

 

حتهٍم ازادٌث  يذخم ادٌاٌ 52/7/5252 األزذ
 انعمائذ

 زضٕري ادلطٍسٍح )عثاداخ(

 / / / / 52/7/5252 االثُني

 

انفمّ االضاليً  زاضٕب زاضٕب 57/7/5252 انثالثاء
 )عثاداخ(

 انكرتًَٔ

 زضٕري انذٌاَاخ انمذميح َصٕص يمذضح انذٌاَح ادلطٍسٍح 52/7/5252 االرتعاء
 

 / / / / 52/7/5252 اخلًٍص

 انكرتًَٔ English انُفص انرتتٕيعهى  َصٕص يمذضح 12/7/5252 انطثد

 انكرتًَٔ يذارش كاليٍح عهى االخرًاع English 2/2/5252 االزذ
 

 انكرتًَٔ زفظ ٔ ذالٔج زفظ ٔ ذالٔج عهٕو لرآٌ 5/2/5252 االثُني
 

اَثٍاء انكرة  يكرثح ٔ حبث االضالو يف انغرب 1/2/5252 انثالثاء
 ادلمذش

 انكرتًَٔ

 

انطريج  عهى انُفص انًُٕ انُسٕ 4/2/5252 االرتعاء
انُثٌٕح)انعٓذ 

 ادلذًَ(

 انكرتًَٔ

انذٌاَاخ ادلطٍسٍح  يذخم عمٍذج 2/2/5252 اخلًٍص
 ذشرٌعاخ

 انكرتًَٔ عمائذ يمارَح

 انكرتًَٔ / عهى ادلُطك انذٌاَاخ انٍٕٓدٌح 7/2/5252 انطثد

 صثازا   2022ٌثذأ االيرساٌ احلضٕري انطاعح  

 ظٓرا   2022انطاعح   ٌثذأ االيرساٌ األنكرتًَٔ
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 لطى انرفطري ٔ عهٕو انمرآٌ
 

 انٍٕو
 

 انرارٌخ
  ادلرزهح

 َٕع االيرساٌ
 انثانثح انثاٍَح االٔىل

 

 األزذ
يذخم عهى  52/7/5252

 انرفطري
 زضٕري  ذفطري آٌاخ االزكاو عهٕو لرآٌ

 

 االثُني
 انكرتًَٔ عهٕو احلذٌث يُاْح ادلفطرٌٍ / 52/7/5252

 انكرتًَٔ اصٕل فمّ / انطريج انُثٌٕح 57/7/5252 انثالثاء

 

 االرتعاء
 زضٕري اعداز انمرآٌ لٕاعذ انرفطري / 52/7/5252

 

 اخلًٍص
 انكرتًَٔ يكرثح ٔحبث / انذميمراطٍح 52/7/5252

 انكرتًَٔ طرائك ذذرٌص انُسٕ  انصرف 12/7/5252 انطثد

 انكرتًَٔ انُسٕ انثالغح احلاضٕب 2/2/5252 االزذ

 انكرتًَٔ انعمائذ انرالٔج ٔ احلفظ اضص ذرتٍح 5/2/5252 االثُني

 / / / انرالٔج ٔ احلفظ 1/2/5252 انثالثاء

 انكرتًَٔ / ادلُطك انُسٕ 4/2/5252 االرتعاء

 انكرتًَٔ / عهى انُفص انرتتٕي / 2/2/5252 اخلًٍص

  

 صثازا   2022ٌثذأ االيرساٌ احلضٕري انطاعح  

 ظٓرا   2022األنكرتًَٔ انطاعح  ٌثذأ االيرساٌ 
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 انعهٕو ادلانٍح ٔ ادلصرفٍح االضاليٍحلطى 
 

 انٍٕو
 

 انرارٌخ
  ادلرزهح

 َٕع االيرساٌ
 انثانثح انثاٍَح االٔىل

 

يعايالخ يصرفٍح  االزصاء االزصاء 52/7/5252 األزذ
 يعاصرج

 زضٕري

أئرًاٌ إدارج خطر ٔ  انرأيني اصٕل فمّ 52/7/5252 االثُني
 يصريف

 انكرتًَٔ

 

 انكرتًَٔ English ادارج يانٍح احلاضٕب 57/7/5252 انثالثاء

يثادئ الرصاد  52/7/5252 االرتعاء
 اضاليً

زلاضثح يؤضطاخ   رٌاضٍاخ
 يانٍح 

 زضٕري

 

 انكرتًَٔ طرائك ذذرٌص فمّ يعايالخ يانٍح English 52/7/5252 اخلًٍص

 حتهٍم يايل يصارف اضاليٍح 12/7/5252 انطثد
 )زضٕري(

 انكرتًَٔ الرصاد كهً

يكرثح ٔيُٓح  2/2/5252 االزذ
 حبث 

 انكرتًَٔ احلاضٕب صريفح اضاليٍح

 

 انكرتًَٔ عًهٍاخ يصرفٍح لٕاعذ فمٍٓح فمّ عثاداخ 5/2/5252 االثُني

 

انرذلٍك  ٔانرلاتح  اصٕل فمّ / 1/2/5252 انثالثاء
 ادلانٍح

 انكرتًَٔ

 

 

 صثازا   2022احلضٕري انطاعح  ٌثذأ االيرساٌ 

 ظٓرا   2022اٌ األنكرتًَٔ انطاعح  ٌثذأ االيرس
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 اعذاد طهثح كهٍح انعهٕو االضاليٍح
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 انرعهًٍاخ االيرساٍَح 0                

 .اىل ذارٌخ االيرساٌ ٔ ٔلرّ نكم يرزهحاالَرثاِ -

 عهى انطانة خهة اذلٌٕح اجلايعٍح داخم انماعح االيرساٍَح-

(.االخاتح تانمهى اجلاف )االزرق أٔ االضٕد -  زصرا 

اخ االيرساٍَح ٔ اجلهٕش يف االياكٍ ادلخصصح نكم طانة ٔ ارذذاء ٌرخى اذثاع انرعهًٍ-
 انكًاياخ , ٔاذثاع يثذأ انرثاعذ االخرًاعً نهطاليح انعايح.

 ال جيٕز يغادرج انماعح اال تعذ يضً )ضاعح( عهى تذء االيرساٌ-

ٔ عذو ارذذاء يهسماذٓا )آٌرتٕد , عذو ادخال االخٓسج احملًٕنح )اذلاذف , اٌَثاد , الترٕب( -
 مسارخ ٔج(.

 عهى طهثح انذراضاخ ادلطائٍح خهة ٔصم انرطذٌذ دلثهغ انمطط.-
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 انرارٌخ انٍٕو
لطى احلذٌث  لطى أصٕل انذٌٍ لطى انفمّ ٔأصٕنّ

 ٔعهٕيّ

 ياخطرري دكرٕراِ ياخطرري دكرٕراِ ياخطرري
دراضاخ يف اجلرذ  لراءاخ لرآٍَح  يُاْح زلذثني  فمّ األضرج فمّ يمارٌ /52/7 األزذ

 ٔانرعذٌم
 احلذٌث انرسهٍهً زذٌث  أدٌاٌ  الرصاد إضاليً الرصاد إضاليً 52/7 األرتعاء
 غرٌة احلذٌث فرق كاليٍح أزادٌث أزكاو  أصٕل انفمّ يُاْح رلرٓذٌٍ 2/2 األزذ
يُٓح انثسث انعهًً  إعداز لرآًَ ذٍاراخ فكرٌح  لٕاعذ فمٍٓح لٕاعذ أصٕنٍح 4/2 األرتعاء

 ٔحتمٍك ادلخطٕطاخ
االعداز يف انطُح  ذفطري حتهٍهً يُاْح يفطرٌٍ  ضٍاضح شرعٍح يرٌٕ فمٍٓح 2/2 األزذ

 انُثٌٕح
 َمذ ادلرٌٕ ضريج َثٌٕح  إعداز لرآًَ اجلُاٌاخفمّ  َظرٌاخ فمٍٓح 22/2 االرتعاء

 أعذاد طهثح انذراضاخ انعهٍا )ياخطرري ٔ دكرٕراِ( / كهٍح انعهٕو االضاليٍح

 عذد طهثح انذكرٕراِ عذد طهثح ادلاخطرري انمطى انعهًً
 29 29 أصىل الديي

 26 24 الفقه وأصىله

 - 19 الحديث وعلىهه

 55 72 الوجوىع

 


