
 

 

 

   2023 -2022السنة اجلاهعية :                                                                                                                                                                    العلوم اإلسالهية      كلية  
 الهية  اإلس  العلوم التعلين األساسي يفقسن 

                                                  أوىل جذع هشرتكالسنة                                                                                                                                                            ثانيالسداسي ال  –التوزيع األسبوعي 
 12 إىل 7 هن : األفواج2الدفعة                                                          6إىل  1 هن : األفواج1الدفعة

 8:00-9:30 9:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

ت
سب

ال
 

   

     9ق (  أ.أحمذ معمري  نحو ) 1ف 9ق (  د.قزي عبذ انعاني ) فقه 1ف 9( قانصادق رهبد.ترتيم ) 1ف
 10ق (د.انصادق رهب ترتيم  )  2ف 10ق (  أ. معمري أحمذ   نحو) 2ف 10ق( د.قزي عبذ انعاني)فقه  2ف

 11ق (  د.قزي عبذ انعاني )فقه  3ف 11ق  ( د.انصادق رهبترتيم )  3ف 11( قأ. صبرو ميهود  نحو )  3ف

 12ق ( أ. صبرو ميهود  نحو )  4ف 12ق  ( نتيش حسينأ. )فقه  4ف  12( ق أد. كمال قذة ترتيم ) 4ف

 13ق ( أد. كمال قذة ترتيم ) 5ف 13ق ( أ. صبرو ميهود  نحو ) 5ف 13ق(  نتيش حسينأ. د)فقه  5ف

 14ق (  نتيش حسينأ. )قه ف 6ف 14ق (  أد. كمال قذة )ترتيم  6ف 14(قأ.أحمذ معمري  نحو ) 6ف

حد
ألا

 

 .الحدٌث علوم  
 الالوي عبد ٌوسف /أد 

   د مدرج  -1د

 فقه العبادات  
 د/ جراٌة عماد 

 دـــ مدرج 2د

 األدٌان مقارنة إلى مدخل 
 قول معمر /د
   د مدرج -1 د

 انجهيزيت ث 

 أ. عكيشي بذر انذين 

 مذرج د -1د

 

 

 

 
 فقه العبادات    
 د/ جراٌة عماد 

 جمدرج  -2د

 .الحدٌث علوم
 .الالوي عبد ٌوسف /أد

 ج مدرج – 2 د

 انجهيزيت ث    

 عكيشي بذر انذينأ. 

  مذرج ج -2د

 مدخل إلى مقارنة األدٌان
 قول معمر /د
 مدرج ج -2د

ن
ثني

الا
 

 

 القانونٌة العلوم إلى مدخل
 كٌنة محمد لطفً  -د

 مدرج د -1د

 . الحدٌث علوم
 الالوي عبد فٌوس: أد

   د مدرج  -1د

 مدخل إلى علم الدعوة. 
 فهٌمة بن عثمان /د

 مدرج د  –1د 

 . فقه العبادات
 عماد جراٌة/د
 مدرج د -1د

 

 .الحدٌث علوم
 .الالوي عبد ٌوسف /أد 

  ج مدرج – 2 د

 مدخل إلى العلوم القانونٌة.   
 كٌنة محمد لطفً/د

 مدرج ج – 2د

  فقه العبادات
 ٌةعماد جرا/د 
 مدرج ج   – 2د 

 مدخل إلى علم الدعوة.
 قادري محمد الصدٌق/د  

 مدرج ج  -2د

اء
الث

لث
 ا

    9ق (    د/األمين غماو عمارة  نحو ) 7ف 9ق  ( خانذ أ.ضو )فقه  7ف  9ق (  انصادق د. رهب ترتيم )  7ف

 10ق ( انصادق د. رهب )ترتيم   8ف 10ق ( د/األمين غماو عمارة  نحو )  8ف 10ق  ( خانذ أ.ضو )فقه 8ف

 11ق  ( أ.خانذ ضو(  فقه 9ف 11ق ( انصادق د. رهب )ترتيم )  9ف 11ق (  د/األمين غماو عمارة  نحو )  9ف

 12ق ( أ. صبرو ميهود  نحو ) 10ف 12ق (د.فخر انذين حذد )فقه   10ف 12ق ( )أ.انسعيذ مستورترتيم  10ف

 13ق(  أ.انسعيذ مستور ترتيم  ) 11ف 13ق (أ. صبرو ميهود   نحو ) 11ف 13ق  (د.فخر انذين حذد)فقه  11ف

 14ق   ( د.فخر انذين حذد )فقه  912ف 14ق (  أ.انسعيذ مستور ترتيم ) 12ف 14ق ( أ. صبرو ميهود   نحو ) 12ف

اء
بع

ألار
 

 

 .الخلفاء تارٌخ
 الجباري عثمان/دأ

 د  مدرج -1د

 .االقتصاد إلى مدخل
 لٌلى خضٌر/أ
 د مدرج – 2د

 ت إعالم آلً  
 أ. العروسً ذوٌب 

 مدرج د  -1د 

   

 االقتصاد.مدخل  إلى 
 خضٌر لٌلى /أ
 جمدرج   -1د

 تارٌخ الخلفاء.
 عثمان الجباري/دأ

 مدرج ج - 2د

 إعالم آلً  ت
 أ. العٌد كنٌوة  

 المدرج ج -2د


