
 0202-0202لعام الدراسي / ا النجف الاشرف أقصام// كلية الامام الكاظم عليه الصلامالصباحيةالإلكترونية  / الدراشةجدول الدروس الأشبىعية لقصم الشريعة 

 رمز الغرفة الرابعة رمز الغرفة الثالثة رمز الغرفة الأولى ليىما

 الاحد

  أ.م.د فاضل عاشهر عبج الكخيم األخالق
 nscweby ( ساعة ونرف03:8-08388) 

 جين دمحم تقي سعيجعالء الأ.م.د. نعم إسالمية 
 lrha7vl ( ساعة ونرف03:8-08388) 

 طالب حدين كطافة أ.م.د.االقتراد اإلسالمي 
 t7ksw2l ( ساعة ونرف 03:8-08388)

 جين دمحم تقي عالء الأ.م.د.  مكتبة ومنهج بحث
 vrcyt6f ( ساعة ونرف08388-003:8) 

 حدين كطافة طالب أ.م.د.أصهل الجعهة   
 kaa7yuj ( ساعة ونرف08388-003:8) 

 هيثم عبج الدهخة جعفخ .دأصهل الفقه أ.م.
 5hulu33 ( ساعة ونرف08388-003:8)

 ضياء حدين حميج   أ.م.د.   وصخف نحه
 kvuz2pu ( ساعة ونرف003:8-0388) 

 متعبمنحر عبيذ  أ.م.د.فقه األحهال الذخرية 
 oy7hf6s ( ساعة ونرف003:8-0388) 

 م.م دمحم عهيج ساجت فقه معاصخ 
 toihmpy ونرف ( ساعة 0388 – 003:8)

  الرابعة  الثالثة  الأولى 

 لاثنينا

 حقهق إندان أ.م.د عالء الجين دمحم تقي
 yqcwd4w ونرف( ساعة 03:8-08388)

  فاضل عاشهر عبج الكخيمأ.م.د منهج البحث الفقهي 
 fcrcp6y ونرف( ساعة 03:8-08388)

 هيثم عبج الدهخة جعفخ .دأ.م.أصهل الفقه 
 5hulu33 ( ساعة ونرف 93:8 – 03:8) 

 حدين كطافة طالب أ.م.د.   المنطق
 vu3czak ونرف ( ساعة08388-003:8)

 هيثم عبج الدهخة جعفخ .دأ.م.أصهل الفقه 
 o45vmiq ونرف ( ساعة08388-003:8)

 أ.م.د. منحر عبيذ متعبالفقه الجنائي  
 6uobzph ونرف( ساعة 93:8-00388)

 اللغة اإلنكليدية م.م. حيجر طارق عبج لفته
 x4sqe4o ( ساعة 003:8-0388) 

 منحر عبيذ متعب أ.م.د.فقه أحهال شخرية   
 oy7hf6s ( ساعة 003:8-033:8)

  قري ناصخ فعيل نحه م.د.
 inz3hr2  ( ساعة00388-033:8)

  الرابعة  الثالثة  الأولى 

 الثلاثاء

 فقه العبادات أ.م.د منحر عبيذ متعب
 t4ol7mz ( ساعة ونرف03:8-08388)

  م.د. سارة عبج الدهخة عبيج أسذ تخبية
 54dozu4 ( ساعة ونرف03:8-08388)

 قيذ عجاي شخامة أسباب اختالف الفقهاء م.م
 q63v7to ( ساعة ونرف03:8-08388) 

 عهيج ساجت علهم القخآن م.م. دمحم
 gnnsxac ( ساعة ونرف08388-003:8) 

  هيثم عبج الدهخة جعفخ .دأ.م.أصهل الفقه 
 o45vmiq ( ساعة ونرف08388-00388) 

 أ.م.د فاضل عاشهر عبج الكخيم قهاعج فقهية 
 3b36fys ( ساعة08388-003:8) 

 أحكام التالوة والحفظ م.م قيذ عجاي شخامة
 dqiceiq  ( ساعة0388 -003:8) 

  كاظم دمحم جهاد أ.م.د.علم الخجال 
 pohceq6  ( ساعة033:8 -00388) 

 أ.م.د.  منحر عبيذ متعبالفقه الجنائي    
 6uobzph  ( ساعة003:8-033:8)

  الرابعة  الثالثة  الأولى 

 الأربعاء

  هيثم عبج الدهخة جعفخ أ.م.د. مبادئ أصهل الفقه
 3tb4ujf ( ساعة ونرف03:8-08388) 

 ضياء حدين حميج  أ.م.د.نحه   
 62af4cs ( ساعة ونرف03:8-08388)

 دمحم عهيج ساجت م.م.احكام  حجيث
 sndblfv ( ساعة ونرف03:8-08388)

 ضياء حدين حميج  أ.م.د.   وصخف نحه
 kvuz2pu ( ساعة ونرف08388-00388)

 م.م دمحم عهيج ساجت آيات االحكام
 ddsg656 ( ساعة ونرف08388-003:8) 

 د. سارة عبج الدهخة عبيجطخائق التجريذ 
 jehovlq ( ساعة ونرف08388-003:8)

 فقه العبادات أ.م.د منحر عبيذ متعب
 t4ol7mz ( ساعة 00388-03388)

 أ.م.د. ضياء حدين حميجنحه 
 54dozu4 ( ساعة 003:8-033:8)

   

 حاسهب م.م. علي يحيى
 cwpebi6 ( ساعة03388-03:8)

    

 


