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                              الدراسات العليا  

 الثقافة اإلسالميةم برنامج محاضرات قس

 2018/2019لفصل الثاني من العام الجامعي ا

 التوقيت
 األربعاء

 السبت الخميس

00:11—0::1 

(:10) 

 ((IBT505 األديان المقارنة

 معتصم باهلل البغداديالد. 

 (IBT512)العقيدة والفرق اإلسالمية 
 د. ماجد الدرويش

 ((IBT505 األديان المقارنة

 معتصم باهلل البغداديالد. 

0::1—::11 

(110) 

 (IBT512) العقيدة والفرق اإلسالمية
 د. ماجد الدرويش

 (ARL507) الحضارة اإلسالمية

 أ.د.هاشم األيوبي

 (ARL507) الحضارة اإلسالمية

 أ.د.هاشم األيوبي

::11----1::1 

(110) 

 (IIQ520) ة معاصرةمذاهب فكري

 معتصم باهلل البغداديالد. 
 

 (IIQ520) مذاهب فكرية معاصرة

 معتصم باهلل البغداديالد. 

   
 رئيس اجلامعة                                املدير العام                                         عميدة شؤون الطالب        العميد                                     ئيس القسم ر   

 بسام بركةأ.د.           أ. د. بسام حجازي                        د.عائشة يكن                                                        هاشم األيويبأ.د.        حممود امساعيلد. م..أ
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  الدراسات العليا                              

  االعالم االسالميج محاضرات قسم برنام

 2018/2019الفصل الثاني من العام الجامعي 

 السبت الخميس األربعاء التوقيت

01:11- 00::1 

(110) 

 ((IHS515السيرة والشمائل 

 ماجد الدرويشد.
 

 ((IHS515السيرة والشمائل 

 ماجد الدرويشد.

00:11—0::1 

(010) 
 

 (IIQ510) علوم القرآن
 د. زياد الحج

 (IIQ510) علوم القرآن
 د. زياد الحج

0::1—::11 

(110) 
 

 (ARL507) الحضارة اإلسالمية

 أ.د.هاشم األيوبي

 (ARL507) الحضارة اإلسالمية

 أ.د.هاشم األيوبي

::11----1::1 

(111) 

 
 (ICO505) اإلعالم والتثقيف اإلسالمي
 د. أسامة كبارة

 (ICO505) اإلعالم والتثقيف اإلسالمي
 بارةد. أسامة ك

   
 رئيس اجلامعة                                املدير العام                                         عميدة شؤون الطالب        العميد                                   ئيس القسم   ر   

 أ.د. بسام بركة          أ. د. بسام حجازي                        د.عائشة يكن                                       .م.د. حممود امساعيل        أ.د.هاشم األيويب                 أ
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  الدراسات العليا                              

 برنامج محاضرات قسم التربية االسالمية 

 2018/2019الفصل الثاني من العام الجامعي 

 السبت الخميس ءاألربعا التوقيت

01:11- 00::1 

(:10) 
 

العقيدة والفرق اإلسالمية 
(IBT512) 

 د. ماجد الدرويش
 

00:11—0::1 

(010) 
 

 (IIQ510علوم القرآن )
 د. زياد الحج

 (IIQ510علوم القرآن )
 د. زياد الحج

0::1—::11 

(110) 

 (IBT512)العقيدة والفرق اإلسالمية 
 د. ماجد الدرويش

 (ARL507ية )الحضارة اإلسالم

 أ.د.هاشم األيوبي

 (ARL507الحضارة اإلسالمية )

 أ.د.هاشم األيوبي

   
 رئيس اجلامعة                                املدير العام                                         عميدة شؤون الطالبئيس القسم                     العميد                         ر   
 سام حجازي                          أ.د. بسام بركة.م.د. حممود امساعيل        أ.د.هاشم األيويب                      د.عائشة يكن                                          أ. د. بأ

 

 


