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  مدرسة فارس( -مدرسة اليمن-مدرسة العراق -مدرسة الشام -)مدرسة المدينة مدارس التدوين التاريخي   16

 ـنةعطلـــــــة نصـــــف الســــــــ                                                                                   عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                  

  نظريات التفسير التاريخي  شباط 17

  التفسير االسطوري   18
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