ZOOM Time Table (Class Overall) - 2nd Semester 2020/2021
4th Year FIS

3rd Year FIS

2nd Year FIS

1st Year FIS

3rd Year CFS

2nd Year CFS

Time

مناهج املفسرين ()6

الفرق العقدية ()14

الرتمجة الدينية ()7

حتفيظ القرآن الكرمي ()15

فقه املعامالت ()13

قواعد النحو ()12

8.00 - 8.40

1.

منهجية التعامل مع السنة النبوية ()1

املختارات من احلديث النبوي ()13

حتفيظ القرآن الكرمي ()15

اللغة العربية املهنية ()9

العربية املتقدمة – القراءة والكتابة ()12

)Sinala for int. Level 2 (17

9.00 - 9.40

2.

أصول الفقه ()8

دراسة أحاديث خمتارة ()11

)General English (18

10.00-10.40

3.

فقه القضاء ()2

)Sinhala Reading & Writing (17

التفسري املوضوعي ()3

علم االجتماع ()14

)Advanced English (18

العربية للمرحلة املتوسطة ()9

11.00-11.40

4.

تفسري القرآن الكرمي ()20

التفسري االجتماعي للقرآن الكرمي ()6

حتفيظ القرآن الكرمي ()15

اللغة العربية املهنية ()9

فقه السلوك ()3

احلديث النبوي ()17

8.00 - 8.40

1.

الفكر اإلسالمي ()13

)Document Preparation System (16

فقه املعامالت ()2

علم االجتماع ()14

العربية املتقدمة – القراءة والكتابة ()12

فقه السلوك ()10

9.00 - 9.40

2.

تفسري القرآن الكرمي ()20

مناهج احملدثني ()8

الرتمجة الدينية ()7

تفسري القرآن الكرمي ()3

دراسة أحاديث خمتارة ()11

)Islam (12

10.00-10.40

3.

اللغة العربية ()4

)English Reading & Writing (18

فقه املقاصد ()20

أصول احلديث ()5

النحو العريب املتقدم ()9

فقه السلوك ()10

11.00-11.40

4.

مناهج املفسرين ()6

الرتمجة القانونية والصحفية ()7

فقه املعامالت ()2

الفلسفة ()19

)Advanced English (18

العربية للمرحلة املتوسطة ()9

8.00 - 8.40

1.

منهجية التعامل مع السنة النبوية ()1

مناهج احملدثني ()8

فقه املقاصد ()20

تفسري القرآن الكرمي ()3

أحكام علم التجويد ()15

علم التجويد ()4

9.00 - 9.40

2.

علم الكالم ()19

الفرق العقدية ()14

التفسري املوضوعي ()3

أصول احلديث ()5

العربية املتقدمة – القراءة والكتابة ()12

)I.C (11

10.00-10.40

3.

تفسري القرآن الكرمي ()20

املختارات من احلديث النبوي ()13

علم املنطق ()19

اللغة العربية املهنية ()9

)Advanced Sinhala (17

)G.I.T (16

11.00-11.40

4.

اللغة العربية ()4

أصول التخريج ودراسة األسانيد ()1

علم املنطق ()19

تفسري القرآن الكرمي ()3

فقه املعامالت ()13

قواعد النحو ()12

8.00 - 8.40

1.

فقه القضاء ()2

التفسري االجتماعي للقرآن الكرمي (Advanced English (18) )6

الفلسفة ()19

التفسري اللفظي للقرآن الكرمي ()14

العربية للمرحلة املتوسطة ()9

9.00 - 9.40

2.

الفكر اإلسالمي ()13

)English Reading & Writing (18

الرتمجة الدينية ()7

أصول احلديث ()5

النحو العريب املتقدم ()9

احلديث النبوي ()17

10.00-10.40

3.

علم الكالم ()19

)Document Preparation System (16

فقه املعامالت ()2

أصول الفقه ()8

فقه السلوك ()3

علم التجويد ()15

11.00-11.40

4.

فقه القضاء ()2

)Sinhala Reading & Writing (17

التفسري املوضوعي ()3

أصول الفقه ()8

العربية املتقدمة – القراءة والكتابة ()12

العربية للمرحلة املتوسطة ()9

8.00 - 8.40

1.

االجتهاد ()5

املختارات من احلديث النبوي ()13

)Advanced English (18

علم االجتماع ()14

أحكام علم التجويد ()4

)Sinala for int. Level 2 (17

9.00 - 9.40

2.

مناهج املفسرين ()6

الرتمجة القانونية والصحفية ()7

)I & C Technology (16

حتفيظ القرآن الكرمي ()15

التفسري اللفظي للقرآن الكرمي ()14

)General English (18

10.00-10.40

3.

االجتهاد ()5

التفسري االجتماعي للقرآن الكرمي (I & C Technology (16) )6
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