
الشعب الدراسية

١الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

قرا١٢٠
سنه١١٢

عقد١١٦
عقد١١٥
عقد١١٤

تجويد القرآن
أحاديث اآلداب 

مدخل البحث العلمي
األصول  العقدية لدعوة الشيخ

توحيد المعرفة واإلثبات 

٣١١٣٦
٣١١٣٨
٣١١٤٠
٣١١٤٣
٣١١٤٦

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١
٢
٣
٤
٥

١٥١
١٥١
١٥١
١٥١
١٥١

رمز الشعبة
ح
ح
ح
ح
ح

٠٨٠٠--٠٩٥٠
١٢٣٠--١٤٢٠
١٢٣٠--١٤٢٠
١٠٠٠--١١٥٠
١٠٠٠--١١٥٠

األحد-االثنين-الثالثاء   
األحد-االثنين  

الثالثاء 
األحد-االثنين  

الثالثاء-األربعاء  

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى االول  المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين أول (١اصل٠١-١٠١) الرزمة  

٢
٢
١
٢
٢

الوحدات

٩ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٢الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

فقه١١١
ترب٢٥٠

ثقف١٠٨
عقد١١٤

فقه العبادات ١
أصول التربية
أصول الحوار

توحيد المعرفة واإلثبات 

٣١١٤٧
٣١١٥٢
٣١١٥٧
٣١٩٤٣

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١
٢
٣
٤

١٥٢
١٥٢
١٥٢
١٥٢

رمز الشعبة
ح
ح
ح
ح

١٢٣٠--١٤٢٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠
١٠٠٠--١١٥٠
١٠٠٠--١١٥٠

األحد-االثنين  
األحد-االثنين  
األحد-االثنين  

الثالثاء-األربعاء  

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى االول  المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين أول (١اصل٠١-١٠٢) الرزمة  

٢
٢
٢
٢

الوحدات

٨ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٣الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

٣١٩٤٤تجويد القرآنقرا١٢٠
األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م

١١٥٠
رمز الشعبة

االثنين-الثالثاء-األربعا   ١٢٣٠--١٤٢٠ح
المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى االول  المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين أول (١اصل٠١-١١٠) الرزمة  

٢
الوحدات

٢ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٤الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

٣١٢٦٨النحو التطبيقينحو١٤٨
األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م

١١٥٣
رمز الشعبة

ح
ح

١٠٠٠--١١٥٠
١٠٠٠--١١٥٠

األحد-االثنين  
الثالثاء-األربعاء  

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى االول  المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين أول ق (١اصل٠١-١١٦) الرزمة  

٤
الوحدات

٤ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٥الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

قرا١٩٢
قرا١٨٢
سنه١٣٢
عقد١٧٢

فقه١٦٢
دات١٠٠

تاريخ التفسير
علوم القرآن ١

أحاديث العلم واالعتصام 
توحيد القصد والطلب

فقه العبادات ٢
سياسة التعليم في المملكة

٣١١٧٠
٣١١٧٣
٣١١٧٥
٣١١٧٧
٣١١٨١
٣١١٨٤

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١
٢
٣
٤
٥
٦

١٥١
١٥١
١٥١
١٥١
١٥١
١٥١

رمز الشعبة
ح
ح
ح
ح
ح
ح

١٢٣٠--١٤٢٠
١٠٠٠--١١٥٠
١٢٣٠--١٤٢٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠
١٠٠٠--١١٥٠

الثالثاء 
الثالثاء-األربعاء  

األحد-االثنين  
الثالثاء-األربعاء  

األحد-االثنين  
األحد-االثنين  

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى الثاني المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين ثاني (١اصل٠٢-١٠١) الرزمة  

١
٢
٢
٢
٢
٢

الوحدات

١١ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٦الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

سنه١٥٢
نحو١٠١

نفس١٦٥
عقد١٧٢

قرا١٨٢

تاريخ السنة
النحو التطبيقي
علم نفس النمو

توحيد القصد والطلب
علوم القرآن ١

٣١١٨٦
٣١١٨٩
٣١١٩٢

٣١٩٤٥
٣١٩٤٦

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١
٢
٣
٤
٥

١٥٢
١٥٢
١٥٢
١٥٢
١٥٢

رمز الشعبة
ح
ح
ح
ح
ح

١٠٠٠--١١٥٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠
١٢٣٠--١٤٢٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠
١٢٣٠--١٤٢٠

األحد-االثنين  
األحد-االثنين  
األحد-االثنين  

الثالثاء-األربعاء  
الثالثاء-األربعاء  

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى الثاني المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين ثاني (١اصل٠٢-١٠٢) الرزمة  

٢
٢
٢
٢
٢

الوحدات

١٠ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٧الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

نحو١٤١
سنه١٠٤

النحو
الحديث الشريف

٣١٢٧٠
٣١٢٧١

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١
٢

١٥٣
١٥٣

رمز الشعبة
ح
ح

١٠٠٠--١١٥٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠

األحد-االثنين-الثالثاء   
األحد-االثنين  

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى الثاني المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين ثاني ق (١اصل٠٢-١١٣) الرزمة  

٣
٢

الوحدات

٥ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٨الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

سنه١٣٣
سنه١٢٣

عقد١٧٣
عقد١٩٣
عقد١٨٣
فقه٢١١

أحاديث العبادات ١
مصطلح الحديث ١

النبوة
أديان

الفرق والجماعات اإلسالمية  
فقه المعامالت  المالية

٣١٢٠٦
٣١٢١٢

٣١٢١٦
٣١٢١٨
٣١٢٢٠
٣١٢٢١

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١
٢
٣
٤
٥
٦

١٥١
١٥١
١٥١
١٥١
١٥١
١٥١

رمز الشعبة
ح
ح
ح
ح
ح
ح

١٠٠٠--١١٥٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠
١٠٠٠--١١٥٠
١٢٣٠--١٤٢٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠
١٢٣٠--١٤٢٠

األحد-االثنين  
الثالثاء-األربعاء  
الثالثاء-األربعاء  

األحد-االثنين  
األحد-االثنين  

الثالثاء-األربعاء  

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى الثالث المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين ثالث (١اصل٠٣-١٠١) الرزمة  

٢
٢
٢
٢
٢
٢

الوحدات

١٢ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٩الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

قرا١٤٣
نحو١١٢

نفس٣٠١
ثقف١٠٧

سنه١٢٣

علوم القرآن ٢
النحو ٢

علم النفس التربوي
أخالقيات  المهنة

مصطلح الحديث ١

٣١٢٢٣
٣١٢٢٥
٣١٢٢٦
٣١٢٢٧
٣١٩٤٧

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١
٢
٣
٤
٥

١٥٢
١٥٢
١٥٢
١٥٢
١٥٢

رمز الشعبة
ح
ح
ح
ح
ح

٠٨٠٠--٠٩٥٠
١٢٣٠--١٤٢٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠
١٢٣٠--١٤٢٠
١٠٠٠--١١٥٠

الثالثاء-األربعاء  
الثالثاء-األربعاء  

األحد-االثنين  
األحد-االثنين  

االثنين-الثالثاء  

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى الثالث المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين ثالث (١اصل٠٣-١٠٢) الرزمة  

٢
٢
٢
٢
٢

الوحدات

١٠ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

١٠الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

نحو٢٤٠
سنه٢٠٩

النحو
مصطلح الحديث

٣١٢٧٣
٣١٢٧٤

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١
٢

١٥٣
١٥٣

رمز الشعبة
ح
ح

١٠٠٠--١١٥٠
١٢٣٠--١٤٢٠

األحد-االثنين-الثالثاء   
الثالثاء-األربعاء  

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى الثالث المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين ثالث ق (١اصل٠٣-١٠٨) الرزمة  

٣
٢

الوحدات

٥ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

١١الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

قرا١٤٤
قرا١٨٤
سنه١٣٤
سنه١٢٤

عقد١٧٤
عقد١٨٤

غريب القرآن
مدخل إلى علم القراءات

أحاديث العبادات ٢
مصطلح الحديث ٢
القدر واليوم اآلخر 

فرق باطنية

٣١٢٣٤
٣١٢٣٥
٣١٢٣٧
٣١٢٣٨
٣١٢٣٩
٣١٢٤٠

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١
٢
٣
٤
٥
٦

١٥١
١٥١
١٥١
١٥١
١٥١
١٥١

رمز الشعبة
ح
ح
ح
ح
ح
ح

١٢٣٠--١٤٢٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠
١٠٠٠--١١٥٠
١٢٣٠--١٤٢٠
١٠٠٠--١١٥٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠

الثالثاء 
األحد-االثنين  
األحد-االثنين  
األحد-االثنين  

الثالثاء-األربعاء  
الثالثاء-األربعاء  

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى الرابع المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين رابع (١اصل٠٤-١٠١) الرزمة  

١
٢
٢
٢
٢
٢

الوحدات

١١ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

١٢الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

نحو٢٠٩
قرا١٧٤
فقه٢٢٢
ترب١٥١

التدريبات اللغوية
التفسير اإلجمالي 

فقه األسرة 
المناهج وطرق التدريس

٣١٢٤١
٣١٢٤٢
٣١٢٤٣
٣١٢٤٥

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١
٢
٣
٤

١٥٢
١٥٢
١٥٢
١٥٢

رمز الشعبة
ح
ح
ح
ح

١٠٠٠--١١٥٠
١٢٣٠--١٤٢٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠

األحد-االثنين  
األحد-االثنين  
األحد-االثنين  

الثالثاء-األربعاء  

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى الرابع المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين رابع (١اصل٠٤-١٠٢) الرزمة  

٢
٢
٢
٢

الوحدات

٨ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

١٣الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

نحو٢٤١
فقه١٠٣

النحو
الفرائض

٣١٢٧٥
٣١٢٧٩

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١
٢

١٥٣
١٥٣

رمز الشعبة
ح
ح

١٠٠٠--١١٥٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠

األحد-االثنين-الثالثاء   
األحد-االثنين  

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى الرابع المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين رابع ق (١اصل٠٤-١٠٧) الرزمة  

٣
٢

الوحدات

٥ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

١٤الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

قرا١٤٥
سنه١٦٥
سنه١٤٥
عقد١٧٥
اصل٣٦٠

التفسير التحليلي
فقه السيرة

تخريج الحديث
األسماء  واألحكام 

أصول الفقه ١

٣١٢٥٢
٣١٢٥٣
٣١٢٥٥
٣١٢٥٦
٣١٢٥٨

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١
٢
٣
٤
٥

١٥١
١٥١
١٥١
١٥١
١٥١

رمز الشعبة
ح
ح
ح
ح
ح

١٠٠٠--١١٥٠
١٢٣٠--١٤٢٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠
١٠٠٠--١١٥٠
١٢٣٠--١٤٢٠

الثالثاء-األربعاء  
الثالثاء-األربعاء  

األحد-االثنين-الثالثاء   
األحد-االثنين  
األحد-االثنين  

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى الخامس المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين خامس (١اصل٠٥-١٠١) الرزمة  

٢
٢
٢
٢
٢

الوحدات

١٠ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

١٥الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

فقه٢١٣
عقد١٩٥
سنه١٥٥
ترب٣٠٠

ترب٢٥٢

فقه الجنايات والحدود
تيارات إلحادية
مصادر البحث

أصول التربية اإلسالمية  
تقنيات التعليم

٣١٢٥٩
٣١٢٦٢
٣١٢٦٣
٣١٢٦٤
٣١٢٦٥

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١
٢
٣
٤
٥

١٥٢
١٥٢
١٥٢
١٥٢
١٥٢

رمز الشعبة
ح
ح
ح
ح
ح

١٢٣٠--١٤٢٠
١٢٣٠--١٤٢٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠
١٠٠٠--١١٥٠
١٠٠٠--١١٥٠

األحد-االثنين  
الثالثاء-األربعاء  

األحد-االثنين-الثالثاء   
األحد-االثنين  

الثالثاء-األربعاء  

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى الخامس المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين خامس (١اصل٠٥-١٠٢) الرزمة  

٢
٢
٢
٢
٢

الوحدات

١٠ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

١٦الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

قرا١٤٥
سنه١٤٥
عقد١٧٥
عقد١٩٥

التفسير التحليلي
تخريج الحديث

األسماء  واألحكام 
تيارات إلحادية

٣١٩٤٨
٣١٩٤٩
٣١٩٥٠
٣١٩٥١

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١
٢
٣
٤

١٥٠
١٥٠
١٥٠
١٥٠

رمز الشعبة
ح
ح
ح
ح

١٢٣٠--١٤٢٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠
١٠٠٠--١١٥٠
١٠٠٠--١١٥٠

االثنين-الثالثاء  
األحد-االثنين-الثالثاء   

األحد-االثنين  
الثالثاء-األربعاء  

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى الخامس المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين خامس (١اصل٠٥-١٠٣) الرزمة  

٢
٢
٢
٢

الوحدات

٨ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

١٧الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

٣١٢٨٠مصطلح الحديثسنه٣٠٨
األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م

١١٥٣
رمز الشعبة

االثنين-الثالثاء  ٠٨٠٠--٠٩٥٠ح
المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى الخامس المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين خامس ق (١اصل٠٥-١٠٨) الرزمة  

٢
الوحدات

٢ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

١٨الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

٣١٢٨٢علوم القرآنقرا٣٥٥
األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م

١١٥٣
رمز الشعبة

االثنين-الثالثاء  ١٠٠٠--١١٥٠ح
المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى السادس المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين سادس ق (١اصل٠٦-١٠٨) الرزمة  

٢
الوحدات

٢ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

١٩الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

سنه٤١٣
عقد١٠٧

دراسة األسانيد 
التوحيد

٣١٢٨٣
٣١٢٨٥

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١
٢

١٥٣
١٥٣

رمز الشعبة
ح
ح

١٠٠٠--١١٥٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠

األحد-االثنين  
األحد-االثنين-الثالثاء   

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى السابع المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين سابع ق (١اصل٠٧-١٠٢) الرزمة  

٢
٣

الوحدات

٥ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٢٠الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

٣١٢٨٦دراسة األسانيد سنه٤١٣
األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م

١١٥٤
رمز الشعبة

األحد-االثنين  ١٠٠٠--١١٥٠ح
المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى السابع المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين سابع ق (١اصل٠٧-١٠٣) الرزمة  

٢
الوحدات

٢ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٢١الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

اصل٤٢٢
سنه٤٠٥
سنه٤١٦
عقد١٠٨

أصول الفقه
الحديث الشريف
دراسة األسانيد 

التوحيد

٣١٢٨٩
٣١٢٩١
٣١٢٩٣
٣١٢٩٤

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١
٢
٣
٤

١٥٣
١٥٣
١٥٣
١٥٣

رمز الشعبة
ح
ح
ح
ح

٠٨٠٠--٠٩٥٠
١٢٣٠--١٤٢٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠
١٠٠٠--١١٥٠

األحد-االثنين  
األحد-االثنين-الثالثاء   
الثالثاء-األربعاء  

األحد-االثنين-الثالثاء   

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى الثامن المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين ثامن ق (١اصل٠٨-١٠١) الرزمة  

٢
٣
٢
٣

الوحدات

١٠ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٢٢الصفحة : SWRBLSC٢٢من

أصول الدين الكلية   
المدينة الجامعية انتظام - طالب  الفرع     

الفصل الدراسي الصيفي ١٤٣٧-١٤٣ الفصل الدراسي 

قرا٤٥٧
سنه٤١٦

التفسير
دراسة األسانيد 

٣١٢٩٧
٣١٢٩٨

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١
٢

١٥٤
١٥٤

رمز الشعبة
ح
ح

١٠٠٠--١١٥٠
٠٨٠٠--٠٩٥٠

األحد-االثنين-الثالثاء   
الثالثاء-األربعاء  

المبنىالغرفة

الجامعية المرحلة     
المستوى الثامن المستوى     

أصول الدين القسم  
التخصص :أصول الدين

اصول الدين ثامن ق (١اصل٠٨-١٠٢) الرزمة  

٣
٢

الوحدات

٥ مجموع الوحدات


