
 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0202/   0202الدورة الخريفية:  

 

 الفصل ألاول 

2 - 1الفىج   مذسج الغضالي 

 

16/18  14/16  10/12  8/10  ألايام 

 الاثىين    

  1الىدى والصشف  

 ر. حمال خذادي/ م.الغضالي

 الفشوسيت واملصطلحاث

م.الغضالي / رة. بثيىت  

 الثالثاء

 السيرة الىبىيت والخالفت   

 ر. بييعيش/ م.الغضالي

  1علىم الحذيث

 رة. املذيىوي/ م.الغضالي

 ألاسبعاء

  1علىم اللشآن  

   ر. الذاودي / م.الغضالي

 جاسيخ التششيع

   ر. املشصوق/ م.الغضالي

 الخميس

 الجمعت    

 العليذة إلاسالميت   

 ر. بطاس/ م.الغضالي

 السبت

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0202/   0202الدورة الخريفية:  

 

 الفصل ألاول 

4 - 3الفىج   مذسج الغضالي 

 

16/18  14/16  10/12  8/10  ألايام 

 الاثىين    

  1الىدى والصشف  

 ر. حمال خذادي/ م.الغضالي

 الفشوسيت واملصطلحاث

م.الغضالي / رة. بثيىت  

 الثالثاء

 السيرة الىبىيت والخالفت   

 ر. بييعيش/ م.الغضالي

  1علىم الحذيث

 رة. املذيىوي/ م.الغضالي

 ألاسبعاء

  1علىم اللشآن  

   ر. الذاودي / م.الغضالي

 الخميس 

 جاسيخ التششيع  

   م.الغضالير. البىعضاوي/ 

 الجمعت 

 العليذة إلاسالميت   

 ر. بطاس/ م.الغضالي

 السبت

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0202/   0202الدورة الخريفية:  

 

 الفصل ألاول 

6 - 5الفىج    م.الغضالي / 26اللاعت  

 

16/18  14/16  10/12  8/10  ألايام 

  1علىم اللشآن  

   ر. مسشاس / م.الغضالي

 الاثىين 

 الفشوسيت واملصطلحاث  

كاعت.  / الىاخذ عائشت عبذ.رة

23 

 السيرة الىبىيت والخالفت 

26/ كاعت.  خليل خيىن ر.   

 الثالثاء

 العليذة إلاسالميت  

26رة. أمعاسيج / كاعت   

  1علىم الحذيث

 رة. املذيىوي/ م.الغضالي

 ألاسبعاء

 جاسيخ التششيع  

26الكتامي / كاعت. ر.   

 الخميس 

  1الىدى والصشف  

 ر. حمال خذادي/ م.الغضالي

 الجمعت 

 السبت    

 

 
 

  



 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0202/   0202الدورة الخريفية:  

 

 الفصل ألاول 

8 - 7الفىج    م.الغضالي /  25اللاعت  

 

16/18  14/16  10/12  8/10  ألايام 

  1علىم اللشآن  

/ م.الغضاليخميذ مسشاسر.     

 الاثىين 

واملصطلحاث الفشوسيت    

  25كاعت  / رة. بلكايذ

 السيرة الىبىيت والخالفت 

26/ كاعت.  الحسان خالير.   

 الثالثاء

 جاسيخ التششيع  

25ر. املىمني/كاعت.   

 العليذة إلاسالميت

  25رة. أمعاسيج/كاعت 

 ألاسبعاء

  1علىم الحذيث   

 25ر. فاسح كاعت 

 الخميس

  1الىدى والصشف  

 ر. حمال خذادي/ م.الغضالي

 الجمعت 

 السبت    

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0202/   0202الدورة الخريفية:  

 

 الفصل الثالث

2 - 1الفىج   مذسج الغضالي 

 

16/18  14/16  10/12  8/10  ألايام 

 البالغت

 ر.مشهذاوي / م.الغضالي

1أصىل الفله  

 م.الغضالي رة. كاوصي /

 الاثىين  

 اللشاءاث اللشآهيت

 رة.صيان/  م.الغضالي

 الثالثاء   

 الجشح والتعذيل

 م.الغضالي  ر. أحت /

 مشاسيع النهىض

 ر. شهيذ / م.الغضالي

 ألاسبعاء  

 مىاهج البدث العلمي واملكتبت

 م.الغضالير.عبى/ 

 الخميس   

 الجمعت    

 السبت    

 

 
 

  



 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0202/   0202الدورة الخريفية:  

 

 الفصل الثالث

4 - 3الفىج  25مذسج الغضالي واللاعت    

 

16/18  14/16  10/12  8/10  ألايام 

 البالغت

 ر.مشهذاوي / م.الغضالي

1أصىل الفله  

 م.الغضالي رة. كاوصي /

 الاثىين  

 اللشاءاث اللشآهيت

 رة.صيان/  م.الغضالي

 الثالثاء   

 الجشح والتعذيل

  25م. ر. غاهم /

 مشاسيع النهىض

 ر. شهيذ / م.الغضالي

 ألاسبعاء  

 مىاهج البدث العلمي واملكتبت

 ر.عبى/ م.الغضالي

 الخميس   

 الجمعت    

 السبت    

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0202/   0202الدورة الخريفية:  

 

 الفصل الثالث

6 - 5الفىج  25/26 مذسج الغضالي واللاعت   

 

16/18  14/16  10/12  8/10  ألايام 

 الجشح والتعذيل

 26ر.فاسح/ كاعت 

 الاثىين   

 اللشاءاث اللشآهيت 25كاعت  /

 رة.صيان/  م.الغضالي

 الثالثاء  

 ألاسبعاء    

 مىاهج البدث العلمي واملكتبت

 26ر.فاسح/ كاعت 

 مشاسيع النهىض

 / م.الغضالي شهيذ ر.

 الخميس  

 البالغت

 ر.مشهذاوي / م.الغضالي

 1أصىل الفله

 25كاعت  ر. البىعضاوي /

 الجمعت  

 السبت    

 

 
 

  



 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0202/   0202الدورة الخريفية:  

 

 الفصل الثالث

8 - 7الفىج    26 مذسج الغضالي واللاعت 

 

16/18  14/16  10/12  8/10  ألايام 

 الجشح والتعذيل

 26ر.فاسح/ كاعت 

 الاثىين   

 1أصىل الفله

 26كاعت  ر. السبيع /

 اللشاءاث اللشآهيت

 رة.صيان/  م.الغضالي

 الثالثاء  

 ألاسبعاء    

 مىاهج البدث العلمي واملكتبت

 26ر.فاسح/ كاعت 

 مشاسيع النهىض

 م.الغضالي / بىعلير. 

 الخميس  

 البالغت

 ر.مشهذاوي / م.الغضالي

 الجمعت   

 السبت    

 

 
  



 

 

 

  

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0202/   0202الدورة الخريفية:  

 

 الفصل مساس العليذة والفكش

 الخامس  11 اللاعت:

 

16/18  14/16  10/12  8/10  ألايام 

 الاثىين    

 الفكش إلاسالمي املعاصش  

11رة. أمعاسيج/ كاعت   

 الثالثاء 

 علم الاحتماع  

11ر. البكىسي/ كاعت   

 فله الذعىة

11ر. خالي / كاعت   

 ألاسبعاء

 الفلسفت إلاسالميت  

11ر. بً يديى/ كاعت   

 املزاهب الكالميت

11الذاودي/ كاعت ر.   

 الخميس

 الجمعت    

 املىطم واملىاظشة  

11ر. بطاس / كاعت   

 السبت 

 

 
 

  



 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0202/   0202الدورة الخريفية:  

 

 الفصل مساس الفله وألاصىل 

 الخامس  30 اللاعت:

 

16/18  14/16  10/12  8/10  ألايام 

 الاثىين    

 ملاصذ الششيعت  

30ر. كشاط / كاعت   

 فله التبرعاث

30ر. املصلح/  كاعت   

 الثالثاء

 فله ألاسشة  

30ر. مسشاس / كاعت   

والىىاصل  الفتىي   

30ر. بشخيلي  / كاعت   

 ألاسبعاء

 املعامالث املاليت   

30رة. املذيىوي/  كاعت   

 اللىاعذ الفلهيت وألاصىليت

30ر. املىمني/ كاعت   

 الخميس

 الجمعت    

 السبت    

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

  

  
 
 

 

 استعمال الزمن

 مسلك الدراسات إلاسالمية
 0202/   0202الدورة الخريفية:  

 

 الفصل مساس اللشآن والحذيث

 الخامس  28 اللاعت:

 

16/18  14/16  10/12  8/10  ألايام 

 الاثىين    

 إلاعجاص اللشآوي  

 28ر. بلسعل/ كاعت 

 الثالثاء    

 طشق التخشيج  

 28ر. أحت/ كاعت 

 مىاهج التصييف الحذيثي

 28ر. دومش/ كاعت  

 ألاسبعاء

 آياث ألاخكام  

 28ر. الطلحاوي/ كاعت 

 أصىل التفسير ومذاسسه

 28ر. السبيع / كاعت 

 الخميس

 الجمعت    

علىم التربيت وامللاسباث    

 البيذاغىحيت

 28ر. مىاس/ كاعت 

 السبت

 

 
 

 
 

 


