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 ١٩/٦/١٤٤١ ١٥/٦/١٤٤١ األسبوع ١٢/٦/١٤٤١ ٨/٦/١٤٤١ األسبوع ٥/٦/١٤٤١  ١/٦/١٤٤١ األسبوع ٢٨/٥/١٤٤١  ٢٤/٥/١٤٤١ األسبوع

١ 
 مراجعة المكتسبات السابقة -

  مصطلح الحديث -
 ٢ أقسام الحديث  - 

أقسام الحديث من حيث القبول : ثانيا  -
   والرد

أقسام الحديث من جهة المسند إليه : ثالثا 
  ) المنقول عليه ( 
 طرق التخريج -

٣ 
  الحديث األول
  الحديث الثاني
 ٤ الحديث الثالث

  الحديث الرابع
  الحديث الخامس
 الحديث السادس

 ١٧/٧/١٤٤١ ١٣/٧/١٤٤١ األسبوع ١٠/٧/١٤٤١ ٦/٧/١٤٤١ األسبوع ٣/٧/١٤٤١ ٢٩/٦/١٤٤١ األسبوع ٢٦/٦/١٤٤١ ٢٢/٦/١٤٤١ األسبوع

٥ 
  الحديث السابع
  الحديث الثامن
 ٦ الحديث التاسع

  الحديث العاشر
  الحديث الحادي عشر
 ٧ الحديث الثاني عشر

  الحديث الثالث عشر
  الحديث الرابع عشر

 ٨ الحديث الخامس عشر
  الحديث السادس عشر
  الحديث السابع عشر
 الحديث الثامن عشر

 ١٦/٨/١٤٤١ ١٢/٨/١٤٤١ األسبوع ٩/٨/١٤٤١ ٥/٨/١٤٤١ األسبوع ٢/٨/١٤٤١ ٢٧/٧/١٤٤١ األسبوع ٢٤/٧/١٤٤١ ٢٠/٧/١٤٤١ األسبوع

٩ 
  الحديث التاسع عشر

  الحديث العشرون -
  الحديث الحادي والعشرون -
 الحديث الثاني والعشرون – 

١٠ 
  القرآن الكريم حقوقه ، آداب تالوته

  الشمائل الدمحمية - 
   حقوق آل بيت النبي  - 
  حقوق أصحاب النبي  -

١١ 
  حقوق الزوجين -
  تربية األوالد  - 

  كانتها في اإلسالم المرأة وم -
  الحجاب  -

 أهميتها ، والمحافظة عليها: اللغة العربية 
١٢ 

  السياسة الشرعية  -
  الجهاد في سبيل هللا -
  المال في اإلسالم - 

  الورع والزهد -
 الفتن واالبتالء  - 

 ١٤/٩/١٤٤١ ١٠/٩/١٤٤١ سبوعاأل ٧/٩/١٤٤١ ٣/٩/١٤٤١ األسبوع ٣٠/٨/١٤٤١ ٢٦/٨/١٤٤١ األسبوع ٢٣/٨/١٤٤١ ١٩/٨/١٤٤١ األسبوع

١٣ 
  الصبر  –

  العلم ومصادر المعرفة -
  اإلعالم - 

آداب وأحكام التعامل مع الشبكة  -
  العنكبوتية

 الحوار وآدابه - 

١٤ 
  المسجد وآدابه  -

  المسجد الحرام فضائله وأحكامه  -
  المسجد النبوي فضائله وأحكامه -
 المسجد األقصى فضائله وأحكامه  -

١٥ 
  م السالم وآدابه أحكا -

  الزيارة وآدابها -
  الصحة والمحافظة عليها -

  أدب التعامل مع غير المسلمين -
 

١٦ 
  الخطر الصهيوني  -
  حقوق الخدم والعمل -

 مراجعة عامة -

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع ١٩/١٠/١٤٤١ ٨/١٠/١٤٤١ األسبوع
 م١٩/٠١/٢٠٢٠ هـ٢٤/٠٥/١٤٤١ يالثانبداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي 

 م٠٧/٠٥/٢٠٢٠ هـ١٤/٠٩/١٤٤١ بداية إجازة عيد الفطر
 م٣١/٠٥/٢٠٢٠ هـ٠٨/١٠/١٤٤١ بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م٠٢/٠٦/٢٠٢٠ هـ١٠/١٠/١٤٤١ الثانيبداية اختبار الفصل الدراسي 
 م١١/٠٦/٢٠٢٠ هـ١٩/١٠/١٤٤١ إجازة نهاية العامبداية 

 

١٧  
١٨ 

 ختباراتاال

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  


