
   االسالمية الجامعة  كلية االمام الكاظم "ع"للعلوم
 شريعةقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ال

              التعليم االلكتروني المدمج                 
  

 ( 0200-0202للعام الذراضٍ ) الصباحُت الذراضت - ولًجذول الذروش االضبىعٍ الورحلت اال

 الُىم 10:00 -8:30 10:05-11:35 11:40-12:25

 أ.م حكوج اًكلُسٌ

   

 م.د رونق مكتبة

   

 م.م رؤي حاضىب
    

 الطبج

 الُىم 10:00 -8:30 10:05-11:35 11:40-1:10

 م.د هطلن حطُي علىم لرأى

  

 م.د ًادَت هحوذ هٌطك

   

 أ.م.د هطلن كاظن  أصىل الفمه

   

 االحذ

 الُىم 8:30-9:15 9:20-10:50 

 م.د صادق فمه عباداث  

  حضىرٌ 

 م.م.حطُي عبذ ًحى

 حضىرٌ

 االثٌُي

 الُىم 10:00 -8:30 10:05-10:50 

 م.د صادق فقه عبادات 

 حضىرٌ

 م.م.حسين نحو

 حضىرٌ 

 الثالثاء

 الُىم 10:00 -8:30 10:05-11:35 11:40-1:10

 م.د زٌَت اخالق

 

 م.د جالل احكام الخالوة  احكام الخالوة والحفع 

   

 رععاءاال

 

 

 



   االسالمية الجامعة  كلية االمام الكاظم "ع"للعلوم
 شريعةقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ال

              التعليم االلكتروني المدمج                 
  

 ( 0200-0202للعام الذراضٍ ) صباحُت الذراضت ال-جذول الذروش االضبىعٍ الورحلت الثاًُت 

 الُىم 10:00 -8:30 10:05-10:50 10:55-12:25

 م.د جالل حذَث

  

 أ.م حكمت انكليزي

  

هٌخهًم.م.  ضُرة  
   

 الطبج

 الُىم 10:00 -8:30 10:05-11:35 11:40-1:10

 م.د هالك عالغت 

  

 م.د خخام حفع المرأى

  

 االحذ

 الُىم 8:30-9:15 9:20-10:50 10:55-12:25

 م. ظاهر هحطي فمه هعاهالث

  حضىرٌ

 م.م.حطُي ًحى

   حضىرٌ

 أ.م.د ًصُف هحطي أصىل الفمه

 حضىرٌ

 االثٌُي

 الُىم 8:30-9:15 9:20-10:50 10:55-11:40

 م.م.حطُي ًحى

 حضىرٌ

 أ.م.د نصيف محسن أصول الفقه

 حضىرٌ

 م. ظاهر محسن فقه معامالت

 حضىرٌ

 الثالثاء

 الُىم 10:00 -8:30 10:05-11:35 

 م.خالذ حطُي علن الٌفص 

  

 م.د زٌَت علن الكالم

  

 رععاءاال

 

 

 



   االسالمية الجامعة  كلية االمام الكاظم "ع"للعلوم
 شريعةقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ال

              التعليم االلكتروني المدمج                 
  

 ( 0200-0202للعام الذراضٍ ) صباحُت الذراضت ال- لثتجذول الذروش االضبىعٍ الورحلت الثا

 الُىم 10:00 -8:30 10:05-10:50 10:55-12:25

 م.د صادق األحىال الشخصُت 

 حضىرٌ

  م.م.حسين نحو  

 حضىرٌ

 أ.م.د ًصُف هحطي أصىل الفمه  

  حضىرٌ  

 الطبج

 الُىم 8:30-9:15 9:20-10:05 10:10-11:40

 م.م.حطُي ًحى

  حضىرٌ

 م.د صادق األحىال الشخصُت

  حضىرٌ

  ًصُف هحطي أ.م.د أصىل الفمه

 حضىرٌ

 االحذ

 الُىم 10:00 -8:30 10:05-11:35 

 االثٌُي م.د هطلن علن الرجال  م.م. هٌخهً ًظن إضالهُت 

 الُىم 10:00 -8:30 10:05-11:35 11:40-1:10

 االرععاء م.د نادية خطابة م.د ختام آيات احكام  م.خالذ حطُي أضص حرعُت

 الُىم 8:30-9:15 9:20-10:50 10:55-12:25

 أ.م.د حٌاى هٌهج عحث

  

 م.خالذ حطُي علن الٌفص

  

 أ.م حكوج اًكلُسٌ

   

 الخوُص

 



   االسالمية الجامعة  كلية االمام الكاظم "ع"للعلوم
 شريعةقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ال

              التعليم االلكتروني المدمج                 
  

 ( 0200-0202للعام الذراضٍ ) صباحُتالذراضت ال- راععتجذول الذروش االضبىعٍ الورحلت ال

 الُىم 10:00 -8:30 10:05-10:50 10:55-12:25

 م.خالذ حطُي ائك حذرَصرط

   حضىرٌ

 نصيف محسن أ.م.د أصول الفقه

  حضىرٌ

م. ظاهر هحطي فمه جٌائٍ

   حضىرٌ 
 الطبج

 الُىم 10:00 -8:30 10:05-11:35 11:40-12:25

 م. ظاهر هحطي فمه جٌائٍ

 حضىرٌ

 أ.م.د ًصُف هحطي أصىل الفمه

 حضىرٌ

 م.د هطلن حذَث احكام

  حضىرٌ

 االحذ

 الُىم 10:00 --8:30 10:05-10:50 

  أ.م حكوج اًكلُسٌ 

  

 االثٌُي  لىاعذ فمهُت

 الُىم 10:00 -8:30 10:05-11:35 

 االرععاء م.د ختام فقه معاصر م.د صادق افتصاد إسالمي 

 الُىم 10:00 -8:30 10:05-11:35 

 خوُصال أ.م.د حٌاى اخخالف الفمهاء م.م.حطُي ًحى 

 


