
JINAN UNIVERSITY 

 

 جامعة الجنــــــــــــــان

Decree No: 1948  8491رقم مرسوم جمهوري  

Member of the Arab Universities Association 

Member of the Islamic Universities Association 

Member of Association Arab & European Universities 

Member of Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 

 عضو اتحاد الجامعات العربية
 عضو رابطة الجامعات اإلسالمية

 عضو اتحاد الجامعات العربية األوروبية
 AUF عضو الوكالة الجامعية الفرنكوفونية 

Tripoli - Lebanon لبنان - طرابلس  

 

 

 رئيس الجامعة المدير العام عميدة شؤون الطالب العميد رئيس القسم

محمود اسماعيلد.م.أ. هاشم األيوبي د.أ.   عابد يكنأ.د.  أ.د. بسام حجازي د. عائشة يكن   

 1029/1010 ل األول من العامللفص الدراسات العليا )أصول الدين(في قسم  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية امتحاناتبرنامج 
 

تربية إسالمية إسالمي،إعالم  اإلسالمية،الثقافة  العقيدة، الحديث، وعلومالقرآن، السنة  وعلومأقسام: التفسير   

 السبت
11/1/0202  

 األربعاء
2020/1/8 

 السبت
4/1/0202  

 الخميس 
0/1/0202  

 التوقيت

LIT511 

 منهجية البحث

IPR515 

 التفسير الموضوعي

IPR505 

  القرآن الكريم

IPR520 

 الحديث الموضوعي
0011 

        

 
 .ظهرا يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 8011يف متام الساعة  الرابع الطابق الثالث و  يف االمتحاناتجترى  .8
 .الدخول عند االمتحان بطاقة وإبراز ساعة بنصف االمتحانات بدء قبل احلضور الطالب على .2
 .األسئلة توزيع بعد طالب أي االمتحان قاعة إىل خلال يد .3
 ساعة نصف مضي قبل للمسابقات سليمال ت .9
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 عضو اتحاد الجامعات العربية
 عضو رابطة الجامعات اإلسالمية

 عضو اتحاد الجامعات العربية األوروبية
 AUF عضو الوكالة الجامعية الفرنكوفونية 
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 رئيس الجامعة المدير العام عميدة شؤون الطالب العميد رئيس القسم

محمود اسماعيلد.م.أ. هاشم األيوبي د.أ.   عابد يكنأ.د.  أ.د. بسام حجازي د. عائشة يكن   

 1029/1010 ل األول من العامللفص (الشريعةالدراسات العليا )في قسم  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية امتحاناتبرنامج 
 

 السبت
11/1/0202  

 األربعاء
2020/1/8 

 السبت
4/1/0202  

 الخميس 
0/1/0202  

 التوقيت

LIT511 

 منهجية البحث

IJS505 

 مقاصد الشريعة

IPR515 

 القرآن الكريم

IJS512 

القواعد الفقهية وأثرها في 

 0011 اختالف الفقهاء

        

 
 .ظهرا يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 8011الرابع يف متام الساعة  الطابق الثالث و  يف االمتحاناتجترى  .8
 .الدخول عند االمتحان بطاقة وإبراز ساعة بنصف االمتحانات بدء قبل احلضور الطالب على .2
 .األسئلة توزيع بعد طالب أي االمتحان قاعة إىل خليدال  .3
 ساعة نصف مضي قبل للمسابقات سليمال ت .9

 


