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cr COURSE code 

 23101 1اللغة االنجليزية   3

 11111 1القرآن الكريم   1

 11114 علوم القرآن الكريم  2

 11121 مصطلح الحديث  3

 11141 المدخل الفقهي والقانوني  3

 11142 1فقه العبادات   3

 11191 1األخالق   1

 11211 3القرآن الكريم   1

 11222 التخريج واألسانيد  2

 11231 2أصول فقه   3

 11241 1فقه المعامالت   3

 11313 3تفسير آيات األحكام   3

 11321 2أحاديث األحكام   3

 11341 فقه المواريث  3

 11342 1فقه األحوال الشخصية   2

 11344 االقتصاد اإلسالمي  3

 11411 5القرآن الكريم   1

 11431 4ل الفقه أصو  3

 11443 الفكر السياسي اإلسالمي  3

 11444 1فقه الجنايات   3

 11451 مقارنة األديان  3

 11491 بحث التخرج  3

 22121 فقه السيرة النبوية  3

 22221 تاريخ الخلفاء الراشدين 3

                          السنة 

ن
الثني

ا
 األولى 

 المدخل الفقهي     
 د.نزيه خالد      

 (1القرآن الكريم )       
 د. خالد بركات       

 مصطلح الحديث       
 أ.د علي بقاعي       

 فقه السيرة         
 أ. صالح الدين الميقاتي

 

 مكتبة       الثانية
 أ.د علي بقاعي                    

 
 (1ة )اللغة االنكليزي

 أ.نسرين نجيب

 
 لفاء الراشدينتاريخ الخ   
 د. المعتصم باهلل البغدادي  

 سانيددراسة أتخريج و       
 أ.د علي بقاعي         

  الثالثة

 الرابعة
         D-503التخرج مشروع            

 عبدالجواد حمام د.         
      D-503(4أصول الفقه )             

 د. المعتصم باهلل البغدادي

ء
الثا

الث
 األولى 

        auditorium علوم القرآن الكريم    
 د. خالد بركات       

 تزكية
auditorium 

 

auditorium            مصطلح الحديث           
أ.د علي بقاعي      

     auditorium   تقوية في اللغة العربية
 د.فادي موسى  

 D-401     االقتصاد اإلسالمي                 الثانية
 د.رأفت الميقاتيأ.

 D-401   تاريخ الخلفاء الراشدين          
 د. المعتصم باهلل البغدادي

 

 الثالثة
     D-502     2أحاديث األحكام              

 أ.د علي بقاعي

 الرابعة
      D-503الفكر السياسي                    

 أ. صالح الدين الميقاتي
       D-503التخرج مشروع              

 عبدالجواد حمام د.
      D-503 مقارنة األديان                
 معتصم باهلل البغداديد. ال

ء
ألربعا

ا
 األولى 

        auditorium المدخل الفقهي     
 د.نزيه خالد     

        auditorium (1فقه العبادات)     
 أ.د. حسن بستاني   

        auditorium   فقه السيرة           
 أ. صالح الدين الميقاتي   

 شروح المراجع
auditorium 

 الثانية
       D-401 (1فقه المعامالت)               

 د د. أحمد عبي
 D-401        (2أصول الفقه )              

 د. المعتصم باهلل البغدادي
     D-401     سانيددراسة أتخريج و         

 أ.د علي بقاعي

 الثالثة
       2D-502أحاديث األحكام              

 2أ.د علي بقاعي 
       D-303(1) األحوال الشخصيةفقه 

 القاضي الرفاعي

 الرابعة
     D-503(4أصول الفقه )             

 د. المعتصم باهلل البغدادي
 D-503       الفكر السياسي             

 أ. صالح الدين الميقاتي
  D-503(      1) فقه الجنايات             

 د. أحمد عبيد

س
خمي

ال
 األولى 

    auditorium (1القرآن الكريم )        
 د. خالد بركات     

        auditorium تقوية في اللغة العربية
 شروح المراجع د.فادي موسى

auditorium 
     auditorium   علوم القرآن الكريم

 د. خالد بركات    

 الثانية
 D-401(     1) اللغة االنكليزية               

 نجيب أ.نسرين

    D-401 (3)القرآن الكريم            
 د. خالد بركات

    D-401 3تفسير آيات األحكام                الثالثة 
 الرابعة د. محمد حبلص

         D-503(5القرآن الكريم )           
 د. خالد بركات

ت
سب

ال
 

 األولى
        auditorium  (1) فقه العبادات    
 أ.د. حسن بستاني  

 
   auditorium     1األخالق               
 األمين العام            

 حوار مفتوح
auditorium        

  الثانية
         D-401 1فقه المعامالت           

 د. أحمد عبيد
D-401                  (2أصول الفقه )

 د. المعتصم باهلل البغدادي

       3D-401تفسير آيات األحكام       ةالثالث
 د. محمد حبلص

          D-303  فقه المواريث                     
 القاضي الرفاعي

 الرابعة
        D-503مقارنة األديان            

 د. المعتصم باهلل البغدادي
        D-503(1) فقه الجنايات           

 د. أحمد عبيد
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