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يف جدول تقسيم متطلبات
ّ

بوّي الّش
ّ
سميع للحديث الن

ّ
 الت

االمتحان موعد  رقم الحديث توزي    ع المتطلبات
 المحوسب

 مالحظات

 المستوى األول
 

 سؤال 15

حتى  1من الحديث رقم 
 . 10الحديث رقم 

 السبتيوم 
 12-12-2020 

 الساعة
10:00 – 10:20 

لجميع الطالب ومن 
 ضمنهم الخريجي   

  المستوى 
 
ان

ّ
 الث

 

 سؤال 15

حتى  11من الحديث رقم 
 . 20الحديث رقم 

 السبتيوم 
 12-12-2020 

 الساعة
10:30 – 10:50 

لجميع الطالب ومن 
 ضمنهم الخريجي   

الثالمستوى 
ّ
 الث
 

 سؤال 30

حتى  1من الحديث رقم 
 . 20الحديث رقم 

 السبتيوم 
 12-12-2020 

 الساعة
11:00 – 11:35 

لجميع الطالب ومن 
 .  ضمنهم الخريجي  

 الّرابعالمستوى 

 

 سؤال 15

حتى 21من الحديث رقم 
 . 30الحديث رقم 

 السبتيوم 
 12-12-2020 

 الساعة
11:40 – 12:00 

ي 
 
لجميع الطالب ف
يعة  تخصص الشر
واللغة العربية ومن 

 الخريجي   ضمنهم 

المستوى 
 الخامس
 

 سؤال 15

حتى  31من الحديث رقم 
 . 40الحديث رقم 

 السبتيوم 
 12-12-2020 

 الساعة
12:10 – 12:30 

ي 
 
لجميع الطالب ف
يعة  تخصص الشر
واللغة العربية ومن 
 ضمنهم الخريجي   

المستوى 
 الّسادس
 

حتى  21من الحديث رقم 
 . 40الحديث رقم 

 السبتيوم 
 12-12-2020 

 الساعة

ي 
 
لجميع الطالب ف
يعة  تخصص الشر



واللغة العربية ومن  13:15 – 12:40 سؤال 30
 ضمنهم الخريجي   

 المستوى الّسابع
 

 سؤال 40

حتى  1من الحديث رقم 
 . 40الحديث رقم 

 السبتيوم 
 12-12-2020 

 الساعة
13:20 – 14:10 

ي 
 
لجميع الطالب ف
يعة  تخصص الشر
واللغة العربية ومن 

 الخريجي   ضمنهم 

 

 مالحظة: 

يف امتحان  (1
سميع المحوسب للحديث النبوي الشرّ

ّ
 بواسطة منظومة المودل، وهو امتحان امريكي متعدد الخيارات.  سيكون الت

( لجميع االمتحان سيكون  (2 ي الطالب ولجميع المستويات والّسنوات )للطلبة المنتظمي   والخريجي  
 
سبت الالتأري    خ المحدد )يوم ف

ي الجدول أعاله.   (2020 -12- 12-
 
بط،  كما هو ُمبي ّ  ف

ّ
  الساعة المحددة لكل مستوى بالض

 
لكل سؤال دقيقة واحدة  ف

  المكان المخصص لكل مستوى.  عب  فقط، 
 
 منظومة المودل ف

غلق االمتحان تلقائيا. لجميع الطالب ومن ضمنهم طالب المالءمات،  دقائق فقط 5ُيضاف س (3
ُ
األسئلة ُمناط  ) عدد  وبعدها ي

 بالمستوى(. 

م له الطالبع (4
ّ
رصد بعد مرور سبعة أيام من موعد االمتحان الذي تقد

ُ
 . ة/ المة االمتحان ت

اضات عىل عالمة االمتحان المحوسب.   (5  ال مجال لتقديم االعتر

ي امتحان التسميع المحوسب (6
 
يف، عالمة النجاح ف

بوي الشرّ
ّ
ي جميع لجميع المستويات و  للحديث الن

 
التخصصات  كل  الطالب ف

: ) الطالب ومن ضمنهم  %(. 70الخريجي   وطالب المالءمات هي

 لتقديم االمتحان قبل موعد االمتحان برب  ع ساعة \ مالحظة: عىل الطالب
ّ
  المكان المعد

 
ة الدخول لمنظومة المودل ف

  حاسوبه. 
 
 عىل األقل والتأكد من عدم وجود إشكاليات تقنّية ف

م بهذ  المسؤولية عىل عاتقهد تقع عالمو  ا الطالب الذي ال يلتر 

 راجي   لكم دوام التوفيق والنجاح

 قسم الدراسات اإلسالمية


