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 رئيس الجامعة                               المدير العام   رئيس القسم                             العميد                          عميدة شؤون الطالب    
 أ. د. بسام بركة            أ.د.بسام حجازي                                  د.عائشة يكن                               أ.د.هاشم األيوبي                                أ.د. محمود اسماعيل       

 

 الغرفة السبت الغرفة الخميس الغرفة األربعاء الغرفة الثالثاء الغرفة االثنين السنة التوقيت

23:1 – 01311 

 األولى
 2 اللغة إلنكليزية

LIT125  ا.لينا جراح 
400 

 1 لهياتاعقيدة/
ISJ175 د. محمود عبود 

400 
 ISJ172  1فقه العبادات

 د. محمود إسماعيل
400   

 ISJ172  1فقه العبادات
 د. محمود إسماعيل

400 

 الثانية
 1 تفسير آيات األحكام

 ISJ275.402 حبلص محمد د 
 3شرح أحاديث األحكام

ISJ270د. عايدة كبارة 
202 

   2 اللغة اإلنكليزية
ISJ260 أ.لينا جراح 

202   
 4قرآن كريم 

ISJ251أ. خالد زكريا 
202 

 الثالثة
  2علوم القرآن

 ISJ287  كبارةد. عايدة 
300 

 أصول الدعوة
ISJ306د.علي الشيخ 

300 
 2مناهج البحث 

ADM112 كبارة د. عايدة 
300 

  5فقه مقارن
  ISJ325300 د.بشار العجل   

 الرابعة
 6 تفسير تحليلي

ISJ470 .محمود عبودد 
302   

 8 قرآن كريم
 ISJ450.زكرياخالد د 

302     

01311 -003:1 

 األولى
 1أصول الفقه

ISJ165  د. محمود عبود 
400 

 1أصول الفقه
ISJ165  د. محمود عبود 

200 
 1 لهياتاعقيدة/

ISJ175 د. محمود عبود 
200   

 2قرآن كريم 

ISJ151 أ. خالد زكريا 
200 

 الثانية
  العربيةالحضارة 

LIT105   .عايدة كبارةد 
402 

   2 اللغة اإلنكليزية
ISJ260 أ.لينا جراح 

 

 

202 

 1تفسير آيات األحكام
ISJ275 .حبلص محمد د 

202   
 الحضارة العربية 
 د. عايدة كبارة

402 

 الثالثة
 ISJ377   3التفسير التحليلي

 300 د.محمد حبلص
 6 فقه الجنايات

ISJ365 .أحمد عبيدد 
300 

 6قرآن كريم

ISJ350زكريا.خالد د 
300 

 6 فقه الجنايات

ISJ365 .أحمد عبيدد 
300   

 الرابعة
فقه اللغة  – 2اللغة العربية 

ISJ475 
 د.عبد المنعم بشناتي 

302 
  تدريب على الخطابة 

ISJ465  .التركمحمد د 
302 

فقه اللغة  – 2اللغة العربية 
ISJ475 

 د.عبد المنعم بشناتي 
302 

 تدريب على التدريس

ISJ466 .عايدة كبارةد 
302   
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08311 – 03:1 

 األولى
 ISJ172  1العباداتفقه 

 د. محمود إسماعيل
400 

 2 اللغة إلنكليزية
LIT125  ا.لينا جراح 

200 
 ISJ172  1فقه العبادات

 د. محمود إسماعيل
200   

 2 علوم الحديث
 

ISJ186 .عايدة كبارة د 
400 

 الثانية
 3شرح أحاديث األحكام

ISJ270 كبارةد. عايدة 
 

 2 اللغة العربية
ISJ255 مالك خليلأ . 

202 
 2 اللغة العربية

ISJ255 مالك خليلأ . 
202   

 2 فقه الشركات
ISJ281  202 د. يحيي حجازي 

 الثالثة
 2 علوم البالغة

ISJ275  .جاجيةيوسف د 
300 

 الراشدين الخلفاء فقه

ISJ380 األبيض أنيس. د 
300 

 2تفسير آيات األحكام
ISJ391  التركد. محمد 

300 
 الراشدين الخلفاء فقه

ISJ380 األبيض أنيس. د 
300   

 الرابعة
 ISJ480بحث التخرج 

 د.محمود عبود
 

 تخريج الحديث

ISJ445.عايدة كبارةد 

 

 

302 

 6 تفسير تحليلي

ISJ470 .محمود عبودد 
302 

 تخريج الحديث

ISJ445.عايدة كبارةد 
302   

03:1 – :311 

           األولى

           الثانية

       الثالثة
  5فقه مقارن

  ISJ325302 د.بشار العجل   

 الرابعة
 ISJ480بحث التخرج 

 د.محمود عبود
Office 

 ISJ480بحث التخرج 
 د.محمود اسماعيل

Office 
 ISJ480بحث التخرج 

 د.هدى حداد
Office 

 ISJ480بحث التخرج 
 عايدة كبارةد.

301   


