
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) 

الجامعات العربيةعضو اتحاد   
 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   

 برنامج المواد التطبيقية في كلية اآلداب 
 9102/9191الفصل األول للعام الجامعي  –قسم الشريعة + قسم القراءات 

  

 المدرس القاعة التوقيت المادة اليوم السنة

 األولى

 زكريا خالد. أ 302 4099 2 الكريم القرآن 12/21/1122 السبت

 Introduction to 12/21/1122 اإلثنين
Information Technology 89099 LAB كوسا عمر. د 

 الثانية
 بركات خالد. د 403 4099 2 السبع 12/21/1122 السبت

 زكريا خالد. أ 302 4099 2 الكريم القرآن 12/21/1122 السبت

 الثالثة
 زكريا خالد. أ 301 4099 5 الكريم القرآن 21/21/1122 األربعاء

 مراد فاطمة. د 301 4099 5 السبع 12/21/1122 السبت

 الرابعة
 زكريا خالد. أ 301 4099 7 الكريم القرآن 21/21/1122 االربعاء

 الحج زياد. د 303 4099 2 الثالث 12/21/1122 اإلثنين
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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 والقراءات الشريعة يفي قسم برنامج إمتحانات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 

 .صباحا يف كلية اآلداب و العلوم اإلنسانبة 4099الرابع يف متام الساعة  الطابق 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

 

  

 السبت
00/0/9191  

 الخميس 
2/0/9191  

 الثالثاء
7/0/9191  

 السبت
4/0/9191  

 الخميس 
9/0/9191  

 التوقيت السنة األولى

ISJ137 LIT110 LIT120 ISJ120 ISJ125 

قراءاتشريعة و   0099 
0علوم الحديث  0اللغة العربية    

 

English 1 فقه السيرة النبوية 

 

 مدخل إلى دراسة الشريعة
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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 والقراءات الشريعة يفي قسم برنامج إمتحانات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 
 صباحا يف كلية اآلداب و العلوم اإلنسانبة. 4099الرابع يف متام الساعة  الطابق يف االمتحاناتجترى  .5
 .الدخول عند االمتحان بطاقة إبرازو  ساعة بنصف االمتحانات بدء قبل احلضور الطالب على .6
 .األسئلة توزيع بعد طالب أي االمتحان قاعة إىل خلال يد .7
 ساعة نصف مضي قبل للمسابقات سليمال ت .1

  

 اإلثنين
01/00/9191  

 السبت
00/0/9191  

 الخميس 
2/0/9191  

 الثالثاء
7/0/9191  

 السبت
4/0/9191  

 الخميس 
9/0/9191  

ثانيةالسنة ال  التوقيت 

ISJ242 ISJ230 ISJ237 ISJ215 ISJ227 ISJ220 

 0099 شريعة و قراءات

0علوم القرآن 9أصول الفقه  1فقه المعامالت   1ية اللغة االنجليز  9عقيدة وفرق    فقه األحوال الشخصية 

            

 QJS161 
 عد آيات القرآن الكريم

 

QJS311 
رسم وضبط القرآن الكريم 

0 

QJS205 

3السبع   
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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 والقراءات الشريعة يفي قسم برنامج إمتحانات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 
 صباحا يف كلية اآلداب و العلوم اإلنسانبة. 4099الرابع يف متام الساعة  الطابق يف االمتحاناتجترى  .4

 .الدخول عند االمتحان بطاقة وإبراز ساعة بنصف االمتحانات بدء قبل وراحلض الطالب على .89
 .األسئلة توزيع بعد طالب أي االمتحان قاعة إىل خلال يد .88
 ساعة نصف مضي قبل للمسابقات سليمال ت .82

  

 اإلثنين
01/00/9191  

 السبت
00/0/9191  

 الخميس 
2/0/9191  

 الثالثاء
7/0/9191  

 السبت
4/0/9191  

 الخميس 
9/0/9191  

لثةثاالسنة ال  التوقيت 

ISJ385 ISJ335 ADM111 ISJ300 ISJ316 ISJ320 

 0099 شريعة و قراءات

4شرح أحاديث األحكام  9تفسير آيات األحكام   0مناهج البحث   1الصرف   0علوم البالغة   1أصول الفقه    

             

 QJS161 
 عد آيات القرآن الكريم

ISJ331 

مدخل الى علم 

 اإلقتصاد

QJS311 
رسم وضبط القرآن الكريم 

0 

 QJS305 
5السبع   
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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 والقراءات الشريعة يفي قسم برنامج إمتحانات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 
 صباحا يف كلية اآلداب و العلوم اإلنسانبة.4099الرابع يف متام الساعة  الطابق يف االمتحاناتجترى  .83
 .الدخول عند االمتحان بطاقة وإبراز ساعة بنصف االمتحانات بدء قبل احلضور الطالب على .89
 .األسئلة توزيع بعد طالب أي االمتحان قاعة إىل خلال يد .85
 ساعة نصف مضي قبل للمسابقات سليمال ت .86

 

 اإلثنين
01/00/9191  

 السبت
00/0/9191  

 الخميس 
2/0/9191  

 الثالثاء
7/0/9191  

 السبت
4/0/9191  

 الخميس 
9/0/9191  

رابعةالسنة ال  التوقيت 

ISJ116 ISJ455 ISJ420 ISJ426 ISJ435 ISJ416 

 0099 شريعة و قراءات

7فقه المواريث  الخطابة مقارنة أديان طرق التدريس الفكر اإلسالمي  قانون اصول المحاكمات 

              

   ISJ406 
5تفسير النصوص   

 QJS405 
0لثالث ا  

            


