
الشعب الدراسية

١الصفحة : SWRBLSC٨من

الشريعة الكلية   
مد الملك عبدالله انتظام-طالبات الفرع     
الفصل الدراسي الصيفي ١٤٤١ الفصل الدراسي 

٣١٢٦٨فقه العبادات ٢فقه١٥٥
األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م

١٣٢١
رمز الشعبة

ح
ح
ح
ح
ح

٠٨٠٠--٠٨٥٠
٠٩٠٠--٠٩٥٠
١٠٠٠--١٠٥٠
١١٠٠--١١٥٠
١٢٣٠--١٣٢٠

األحد 
األحد 

االثنين-الثالثاء  
األحد-االثنين-الثالثاء   
األحد-االثنين-الثالثاء   

المبنىالغرفة
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣

الجامعية المرحلة     
المستوى الثاني المستوى     

الشريعة القسم  
التخصص :الشريعة

الشريعة مستوى ثاني (١شرع٠٢-٣٠١) الرزمة  

٥
الوحدات

٥ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٢الصفحة : SWRBLSC٨من

الشريعة الكلية   
مد الملك عبدالله انتظام-طالبات الفرع     
الفصل الدراسي الصيفي ١٤٤١ الفصل الدراسي 

٣١٢٧٧الخالف  والمناظرةاصل٢٥٧
األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م

١٣٢٢
رمز الشعبة

ح
ح
ح
ح

٠٨٠٠--٠٨٥٠
٠٩٠٠--٠٩٥٠
١١٠٠--١١٥٠
١٢٣٠--١٣٢٠

الثالثاء 
الثالثاء 
الثالثاء 
الثالثاء 

المبنىالغرفة
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣

الجامعية المرحلة     
المستوى الثالث المستوى     

الشريعة القسم  
التخصص :الشريعة

الشريعة مستوى ثالث (١شرع٠٣-٣٠٢) الرزمة  

٢
الوحدات

٢ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٣الصفحة : SWRBLSC٨من

الشريعة الكلية   
مد الملك عبدالله انتظام-طالبات الفرع     
الفصل الدراسي الصيفي ١٤٤١ الفصل الدراسي 

٣١٣١٤مبادئ االقتصاد قصد١٠٠
األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م

١٣٢٢
رمز الشعبة

ح
ح

١١٠٠--١١٥٠
١٢٣٠--١٣٢٠

األربعاء-الخميس 
األربعاء-الخميس 

المبنىالغرفة
٣٢٣
٣٢٣

الجامعية المرحلة     
المستوى الرابع المستوى     

الشريعة القسم  
التخصص :الشريعة

الشريعة مستوى رابع (١شرع٠٤-٣٠٢) الرزمة  

٢
الوحدات

٢ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٤الصفحة : SWRBLSC٨من

الشريعة الكلية   
مد الملك عبدالله انتظام-طالبات الفرع     
الفصل الدراسي الصيفي ١٤٤١ الفصل الدراسي 

فقه٣٢٥

اصل٣٢٣

فقه المعامالت  ٢

أدلة األحكام  ٤

٣١٣١٧

٣١٣١٨

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١

٢

٣٢١

٣٢١

رمز الشعبة
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

٠٨٠٠--٠٨٥٠
٠٩٠٠--٠٩٥٠
١٠٠٠--١٠٥٠
١١٠٠--١١٥٠
١٢٣٠--١٣٢٠
٠٨٠٠--٠٨٥٠
٠٩٠٠--٠٩٥٠
١٠٠٠--١٠٥٠

األحد-االثنين  
األحد-االثنين  

األحد-الثالثاء  
االثنين-الثالثاء  
االثنين-الثالثاء  

األربعاء-الخميس 
األربعاء-الخميس 
األربعاء-الخميس 

المبنىالغرفة
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣

الجامعية المرحلة     
المستوى الخامس المستوى     

الشريعة القسم  
التخصص :الشريعة

الشريعة مستوى خامس (١شرع٠٥-٣٠١) الرزمة  

٥

٣

الوحدات

٨ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٥الصفحة : SWRBLSC٨من

الشريعة الكلية   
مد الملك عبدالله انتظام-طالبات الفرع     
الفصل الدراسي الصيفي ١٤٤١ الفصل الدراسي 

اصل٤٢٤

فقه٤٣٢

دالالت   األلفاظ  ٢

فقه الجنايات

٣١٣٤٠

٣١٣٤١

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١

٢

٣٢١

٣٢١

رمز الشعبة
ح
ح
ح
ح
ح
ح

٠٨٠٠--٠٨٥٠
٠٩٠٠--٠٩٥٠
١٠٠٠--١٠٥٠
١١٠٠--١١٥٠
٠٨٠٠--٠٨٥٠
٠٩٠٠--٠٩٥٠

األربعاء-الخميس 
األربعاء-الخميس 
األربعاء-الخميس 
األربعاء-الخميس 

األحد-االثنين  
األحد-االثنين  

المبنىالغرفة
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣

الجامعية المرحلة     
المستوى السابع المستوى     

الشريعة القسم  
التخصص :الشريعة

الشريعة مستوى سابع (١شرع٠٧-٣٠١) الرزمة  

٤

٢

الوحدات

٦ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٦الصفحة : SWRBLSC٨من

الشريعة الكلية   
مد الملك عبدالله انتظام-طالبات الفرع     
الفصل الدراسي الصيفي ١٤٤١ الفصل الدراسي 

اصل٤٢٦

فقه٤١٣

تخريج الفروع على األصول 

فرائض ٣

٣١٣٤٤

٣١٣٤٥

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١

٢

٣٢٢

٣٢٢

رمز الشعبة
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

٠٨٠٠--٠٨٥٠
٠٩٠٠--٠٩٥٠
١١٠٠--١١٥٠
١٢٣٠--١٣٢٠
٠٨٠٠--٠٨٥٠
٠٩٠٠--٠٩٥٠
١٠٠٠--١٠٥٠
١٠٠٠--١٠٥٠
١١٠٠--١١٥٠
١٢٣٠--١٣٢٠

الثالثاء 
الثالثاء 
الثالثاء 
الثالثاء 
الخميس
الخميس
الخميس
األحد 
األحد 
األحد 

المبنىالغرفة
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣

الجامعية المرحلة     
المستوى السابع المستوى     

الشريعة القسم  
التخصص :الشريعة

الشريعة مستوى سابع (١شرع٠٧-٣٠٢) الرزمة  

٢

٢

الوحدات

٤ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٧الصفحة : SWRBLSC٨من

الشريعة الكلية   
مد الملك عبدالله انتظام-طالبات الفرع     
الفصل الدراسي الصيفي ١٤٤١ الفصل الدراسي 

اصل٤٢٥

فقه٤٧٢

فقه٤٨٢

االجتهاد 

فقه القضاء

فقه النوازل

٣١٣٥٧

٣١٣٥٨

٣١٣٥٩

األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م
١

٢

٣

٣٢١

٣٢١

٣٢١

رمز الشعبة
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

٠٨٠٠--٠٨٥٠
٠٩٠٠--٠٩٥٠
١٠٠٠--١٠٥٠
٠٨٠٠--٠٨٥٠
٠٩٠٠--٠٩٥٠
١٠٠٠--١٠٥٠
١١٠٠--١١٥٠
١٢٣٠--١٣٢٠

األحد-االثنين  
األحد-االثنين  
األحد-االثنين  

األربعاء-الخميس 
األربعاء-الخميس 
األربعاء-الخميس 
األربعاء-الخميس 
األربعاء-الخميس 

المبنىالغرفة
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣

الجامعية المرحلة     
المستوى الثامن المستوى     

الشريعة القسم  
التخصص :الشريعة

الشريعة مستوى ثامن (١شرع٠٨-٣٠١) الرزمة  

٣

٢

٢

الوحدات

٧ مجموع الوحدات



الشعب الدراسية

٨الصفحة : SWRBLSC٨من

الشريعة الكلية   
مد الملك عبدالله انتظام-طالبات الفرع     
الفصل الدراسي الصيفي ١٤٤١ الفصل الدراسي 

٣٢٣٨١األنظمة  القضائيةعدل٤٥٢
األيام األوقات الرقم المرجعياسم المقرررمز المقرر م

١٣٢٢
رمز الشعبة

ح
ح
ح

٠٨٠٠--٠٨٥٠
٠٩٠٠--٠٩٥٠

١٣٣٠--١٤٢٠

الثالثاء 
الثالثاء 

األربعاء-الخميس 

المبنىالغرفة
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٣

الجامعية المرحلة     
المستوى الثامن المستوى     

الشريعة القسم  
التخصص :الشريعة

الشريعة مستوى ثامن (١شرع٠٨-٣٠٢) الرزمة  

٢
الوحدات

٢ مجموع الوحدات


