
 / جامعة السهصل كمية العمهم اإلسالمية                                                               

 الكهرس االول اليهمي ججول الجروس    
 (   أ  الثاني( الرف )  في قدم ) الذريعة

 

 03,8 033,8 003,8   083,8 03,8 03,8  الهقت

 
 األحج

 اسم السادة 
 

    اصهل الفقه الشحه     المغة االنكميزية عمم الحجيث

    أ.م د مثشى   م.د احسج ياسين  م.م مروة م.م سراب  السجرساسم 

 
 االثشين

 اسم السادة 
 

 حاسبة
 نظري 

  الشحه عمم الشفس اصهل الفقه  حاسبه عسمي 

م.د احسج  م.م سعج أ.م د مثشى   مختبر    م.م دمحم زيج  السجرساسم 
 ياسين

 

 
 الثالثاء

 اسم السادة 
 

  عمم الحجيث الديرة الشبهية المغة االنكميزية الشحه عمم الكالم

  م.م سراب د. دمحم  م.م مروة م.د احسج ياسين د. رشيج  السجرساسم 

 
 االربعاء

 اسم السادة 
 

   االحهالفقه  ساعة طالبية فقه االحهال اصهل الفقه

   ا.م احسج ابراهيم  ا.م احسج ابراهيم ا.م د مثشى  السجرساسم 

 
 الخسيس

 اسم السادة 
 

  عمم الكالم عمم الشفس الديرة الشبهية فقه االحهال فقه االحهال

  د.رشيج م.م سعج د.دمحم  ا.م احسج ابراهيم ا.م احسج ابراهيم  السجرساسم 

2019-2020 



   

 كمية العمهم اإلسالمية/ جامعة السهصل 
   بالتهفيق والشجاح                             اليهمي ججول الجروس                          3800-3838             

 (    في قدم ) الذريعة ( الرف  ) الثاني ب
 

 03,8 033,8 003,8 083,8 03,8 03,8  الهقت
 
 األحج

 اسم السادة 
 

   عمم الحجيث  اصهل الفقه المغة االنكميزية  النحو 

   م.سراب أ.م مثشى م.م مروة     د.احمد ياسين  السجرساسم 
 

 االثشين
 اسم السادة 

 
  عمم الشفس  اصهل الفقه حاسبة عسمي حاسبة عمم الكالم

  م.م سعج أ.م مثشى مختبر م.م دمحم زيج د.رشيج  السجرساسم 
 

 الثالثاء
 اسم السادة 

 
  ساعة طالبية المغة االنكميزية  عمم الحجيث  الديرة الشبهية النحو 

   م.م مروة     م.سراب د.دمحم  د.احمد ياسين  السجرساسم 
 
  

 االربعاء

 اسم السادة 
 

   اصهل الفقه فقه االحهال النحو  فقه االحهال

   أ.م مثشى احسج ابراهيما.م  د.احمد ياسين ا.م احسج ابراهيم  السجرساسم 
     
 الخسيس

 اسم السادة 
 

  عمم الشفس فقه االحهال فقه االحهال الديرة الشبهية عمم الكالم

  م.م سعج ا.م احسج ابراهيم ا.م احسج ابراهيم د.دمحم يهنس د.رشيج  السجرساسم 



 

 كمية العمهم اإلسالمية/ جامعة السهصل 
  اليهمي ججول الجروس    

 (  في قدم ) الذريعة( الرف  ) الثاني ج
 

 03,8 033,8 003,8 083,8 03,8 03,8  الهقت
 
 األحج

 اسم السادة 
 

  اصهل الفقه الديرة الشبهية اصهل الفقه عمم الحجيث المغة االنكميزية

  أ. د طه ا.م د فاتن أ.د طه  سراب م.م م.م مروة  السجرساسم 
 

 االثشين
 اسم السادة 

 
  حاسبة  الديرة  حاسبة نظري  الشحه  عمم الشفس 

  مختبر ا.م د فاتن م.دمحم زيج     م.د. احسج م.م سعج  السجرساسم 
 

 الثالثاء
 اسم السادة 

 
  عمم الكالم الشحه  اصهل الفقه المغة االنكميزية عمم الحجيث

  د.رشيج د.احسج ياسين أ.د طه  م.م مروة م.م سراب  السجرساسم 
 

 االربعاء
 اسم السادة 

 
   ساعة طالبية فقه االحهال فقه االحهال الشحه 

    أ.م.هيثم ا.م.هيثم  د.احسج ياسين  السجرساسم 
 

 الخسيس
 اسم السادة 

 
  فقه االحهال فقه االحهال استراحة عمم الكالم عمم الشفس

  ا.م.هيثم  أ.م.هيثم  د.رشيج م.م سعج  السجرساسم 

2019-2020 
 عام دراسي جديد

 بالتوفيق والنجاح



 

 كمية العمهم اإلسالمية/ جامعة السهصل 
  اليهمي ججول الجروس    

 (  الثالث أفي قدم ) الذريعة ( الرف  ) 
 

 03,8 033,8 003,8 083,8 03,8 03,8  الهقت
 
 األحج

 اسم السادة 
 

تفدير ايات 
 االحكام

   فقه السعامالت فقه السعامالت اصهل الفقه

   أ.م د فراس أ.م د فراس د.سسية م . نهر  السجرساسم 
 

 االثشين
 اسم السادة 

 
  قهاعج فقهية استراحة قهاعج فقهية نظم اسالمية اصهل الفقه

  ا.م د رمزان  ا.م د رمزان ا.م د فاتن د.سسية  السجرساسم 
 

 الثالثاء
 اسم السادة 

 
تفدير ايات  استراحة فقه السعامالت

 االحكام
  ساعة طالبية اصهل الفقه

   د.سسية م.نهر   أ.م د فراس  السجرساسم 
 

 االربعاء
 اسم السادة 

 
   اسس تربية بالغة الشحه نظم اسالمية

   م.م سعج  د.نهر ا.م د فاتن  السجرساسم 
 

 الخسيس
 اسم السادة 

 
  بالغة بالغة اسس تربية الشحه الشحه

    م.م سعج د.نهر د.نهر  السجرساسم 

 عام دراسي جديد 2019-2020

 بالتوفيق والنجاح



 
 كمية العمهم اإلسالمية/ جامعة السهصل 

  اليهمي ججول الجروس    
 ( السرحمة  )  الثالث بفي قدم ) الذريعة ( 

 

 033,8 003,8 083,8 03,8 03,8  الهقت
 
 األحج

 اسم السادة 
 

 قهاعج فقهية قهاعج فقهية تفدير ايات االحكام فقه السعامالت اصهل الفقه

 ا.م د رمزان ا.م د رمزان م.نهر أ.م د هيثم د.سسية  السجرساسم 
 

 االثشين
 اسم السادة 

 
   اصهل الفقه استراحة اصهل الفقه نظم اسالمية

   د.سسية  د.سسية ا.م د فاتن  السجرساسم 
 

 الثالثاء
 اسم السادة 

 
  فقه السعامالت فقه السعامالت تفدير ايات االحكام بالغة

  أ.م د هيثم أ.م د هيثم م.نهر    السجرساسم 
 

 االربعاء
 اسم السادة 

 
 ساعة طالبية بالغة الشحه نظم اسالمية اسس تربية

   د.نهر ا.م د فاتن م.م سعج  السجرساسم 
 

 الخسيس
 اسم السادة 

 
  لشحه الشحه اسس تربية بالغة

  د.نهر د.نهر م.سعج   السجرساسم 

عام دراسي جديد 

 بالتوفيق والنجاح



 

 كمية العمهم اإلسالمية/ جامعة السهصل   
  اليهمي ججول الجروس    

 (  ثالث جفي قدم ) الذريعة ( الرف  ) 
 

 033,8 003,8 083,8 03,8 03,8  الهقت
 
 األحج

 اسم السادة 
 

  اصهل الفقه اصهل الفقه اسس تربية  نظم اسالمية

  د.سسية د.سسية م.سعج  ا.م د فاتن  السجرساسم 
 

 االثشين
 اسم السادة 

 
 الشحه  الشحه فقه السعامالت ساعة طالبية  تفدير ايات االحكام

 د.نهر  د.نهر أ.م د فراس  أ.م د مشهل  السجرساسم 
 

 الثالثاء
 اسم السادة 

 
   تفدير ايات االحكام اصهل الفقه قهاعج فقهية قهاعج فقهية

  أ.م د مشهل د.سسية ا.م د رمزان ا.م د رمزان  السجرساسم 
 

 االربعاء
 اسم السادة 

 
 بالغة نطم اسالمية  اسس تربية بالغة الشحه

  أ.م د فاتن م.سعج  د.نهر  السجرساسم 
 

 الخسيس
 اسم السادة 

 
  اسس تربية بالغة فقه السعامالت فقه السعامالت

    أ.م د فراس أ.م د فراس  السجرساسم 

عام دراسي جديد بالنجاح  2019-2020

 والتوفيق



 

 كمية العمهم اإلسالمية/ جامعة السهصل  
  اليهمي ججول الجروس    

 (   د  ثالث  في قدم ) الذريعة ( الرف  ) 
 

 033,8 003,8 083,8 03,8 03,8  الهقت
 
 األحج

 اسم السادة 
 

  فقه السعامالت اسس تربية  تفدير ايات االحكام فقه السعامالت

  أ.م د هيثم م.سعج أ.م د مشهل أ.م د هيثم  السجرساسم 
 

 االثشين
 اسم السادة 

 
 تفدير ايات االحكام بالغة نطم اسالمية   الشحه بالغة

 أ.م د مشهل  أ.م د فاتن د.نهر   السجرساسم 
 

    
 الثالثاء

 اسم السادة 
 

 قهاعج فقهية قهاعج فقهية الشحه الشحه اصهل الفقه

 ا.م د رمزان ا.م د رمزان د.نهر د.نهر د.سسية  السجرساسم 
 

 االربعاء
 اسم السادة 

 
  فقه السعامالت نطم اسالمية  اسس تربية  بالغة

  أ.م د هيثم أ.م د فاتن  م.سعج   السجرساسم 
 

 الخسيس
 اسم السادة 

 
  ساعة طالبية اصهل الفقه اصهل الفقه اسس تربية

   د.سسية د.سسية   السجرساسم 

 بالتوفيق والنجاح 2019-2020



 

 كمية العمهم اإلسالمية/ جامعة السهصل  
  اليهمي ججول الجروس    

 (   رابع   أ  قدم ) الذريعة ( الرف  )   
 

 033,8 003,8 083,8 03,8 03,8  الهقت
 
 األحج

 اسم السادة 
 

الفقه االسالمي 
 الجشائي

  احاديث االحكام القهاعج الفقهية القهاعج الفقهية

  أ.م د مشهل أ.م د رمزان أ.م د رمزان أ.م د فراس  السجرساسم 
 

 االثشين
 اسم السادة 

 
الفقه االسالمي 

 السعاصر
الفقه االسالمي  استراحة اصهل الفقه

 السعاصر
 اسباب اختالف الفقهاء

 د.سسية أ.م د رمزان  أ. د رافت أ.م د رمزان  السجرساسم 
 

 الثالثاء
 اسم السادة 

 
الفقه االسالمي  طرائق التجريس احاديث االحكام

 الجشائي
 ساعة طالبية الشحه

 
   أ.م د فراس أ.م د عبج هللا أ.م د مشهل  السجرساسم 

 
 االربعاء

 اسم السادة 
 

  اصهل الفقه استراحة طرائق التجريس الشحه

  أ. د رافت  أ.م د عبج هللا   السجرساسم 
 

 الخسيس
 اسم السادة 

 
 ساعة طالبية اصهل الفقه

 
الفقه االسالمي 

 الجشائي
  اسباب اختالف الفقهاء

  د.سسية أ.م د فراس  أ. د رافت  السجرساسم 



 كمية العمهم اإلسالمية/ جامعة السهصل  
  اليهمي ججول الجروس    

 (   ب  قدم ) الذريعة ( الرف  ) االول  
 

 033,8 003,8 083,8 03,8 03,8  الهقت
 
 األحج

 اسم السادة 
 

      

       السجرساسم 
 

 االثشين
 اسم السادة 

 
     

       السجرساسم 
 

 الثالثاء
 اسم السادة 

 
     

       السجرساسم 
 

 االربعاء
 اسم السادة 

 
      

       السجرساسم 
 

 الخسيس
 اسم السادة 

 
     

       السجرساسم 
     


