
 

حصوري ، الكرتوين املادةالدراسةاملرحلةالقسمالتاريخ اليوم الكليةت
حضوريفمه عباداتصباحي ومسائياالولىالشرٌعة05/06/2022االحدالعلوم االسالمٌة1

حضورياصول فمهصباحي ومسائيالثانٌةالشرٌعة05/06/2022االحدالعلوم االسالمٌة2

حضوريفمه معامالتصباحي ومسائيالثالثةالشرٌعة05/06/2022االحدالعلوم االسالمٌة3

حضورياصول فمهصباحي ومسائياالولىالشرٌعة06/06/2022االثنٌنالعلوم االسالمٌة4

حضوريفمه االحوال الشخصٌةصباحي ومسائيالثانٌةالشرٌعة06/06/2022االثنٌنالعلوم االسالمٌة5

حضورياصول فمهصباحي ومسائيالثالثةالشرٌعة06/06/2022االثنٌنالعلوم االسالمٌة6

الكترونًعلم المنطكصباحي ومسائياالولىالشرٌعة07/06/2022الثالثاءالعلوم االسالمٌة7

الكترونًنحو وصرفصباحيالثانً أ الشرٌعة07/06/2022الثالثاءالعلوم االسالمٌة8

الكترونًنحو وصرفصباحيالثانً بالشرٌعة07/06/2022الثالثاءالعلوم االسالمٌة9

الكترونًنحو وصرفصباحي ومسائيالثانً ج ومسائًالشرٌعة07/06/2022الثالثاءالعلوم االسالمٌة10

الكترونًاحادٌث االحكامصباحيالثالث أالشرٌعة07/06/2022الثالثاءالعلوم االسالمٌة11

الكترونًاحادٌث االحكامصباحي ومسائيالثالث ب ومسائًالشرٌعة07/06/2022الثالثاءالعلوم االسالمٌة12

الكترونًحموق انسانصباحي ومسائياالولىالشرٌعة08/06/2022االربعاءالعلوم االسالمٌة13

الكترونًعلم المنطكصباحيالثانً أ الشرٌعة08/06/2022االربعاءالعلوم االسالمٌة14

الكترونًعلم المنطكصباحيالثانً بالشرٌعة08/06/2022االربعاءالعلوم االسالمٌة15

الكترونًعلم المنطكصباحي ومسائيالثانً ج ومسائًالشرٌعة08/06/2022االربعاءالعلوم االسالمٌة16

الكترونًطرائك تدرٌسصباحيالثالث أالشرٌعة08/06/2022االربعاءالعلوم االسالمٌة17

الكترونًطرائك تدرٌسصباحي ومسائيالثالث ب ومسائًالشرٌعة08/06/2022االربعاءالعلوم االسالمٌة18

الكترونًحاسباتصباحي ومسائياالولىالشرٌعة09/06/2022الخمٌسالعلوم االسالمٌة19

الكترونًعلم كالمصباحيالثانً أالشرٌعة09/06/2022الخمٌسالعلوم االسالمٌة20

الكترونًعلم كالمصباحيالثانً بالشرٌعة09/06/2022الخمٌسالعلوم االسالمٌة21

الكترونًعلم كالمصباحي ومسائيالثانً ج ومسائًالشرٌعة09/06/2022الخمٌسالعلوم االسالمٌة22

الكترونًااللتصاد االسالمًصباحيالثالث أالشرٌعة09/06/2022الخمٌسالعلوم االسالمٌة23

الكترونًااللتصاد االسالمًصباحي ومسائيالثالث ب ومسائًالشرٌعة09/06/2022الخمٌسالعلوم االسالمٌة24

الكترونًمدخل لانونصباحي ومسائياالولىالشرٌعة11/06/2022السبتالعلوم االسالمٌة25

الكترونًسٌرة نبوٌةصباحيالثانً أ الشرٌعة11/06/2022السبتالعلوم االسالمٌة26

الكترونًسٌرة نبوٌةصباحيالثانً بالشرٌعة11/06/2022السبتالعلوم االسالمٌة27

الكترونًسٌرة نبوٌةصباحي ومسائيالثانً ج ومسائًالشرٌعة11/06/2022السبتالعلوم االسالمٌة28

الكترونًاصول دعوة وخطابةصباحيالثالث أالشرٌعة11/06/2022السبتالعلوم االسالمٌة29

الكترونًاصول دعوة وخطابةصباحي ومسائيالثالث ب ومسائًالشرٌعة11/06/2022السبتالعلوم االسالمٌة30

الكترونًنحو وصرفصباحي ومسائياالولىالشرٌعة12/06/2022االحدالعلوم االسالمٌة31

الكترونًعلم النفس التربويصباحيالثانً أ الشرٌعة12/06/2022االحدالعلوم االسالمٌة32

الكترونًعلم النفس التربويصباحيالثانً بالشرٌعة12/06/2022االحدالعلوم االسالمٌة33

الكترونًعلم النفس التربويصباحي ومسائيالثانً ج ومسائًالشرٌعة12/06/2022االحدالعلوم االسالمٌة34

الكترونًالسٌاسة الشرعٌةصباحيالثالث أالشرٌعة12/06/2022االحدالعلوم االسالمٌة35

الكترونًالسٌاسة الشرعٌةصباحي ومسائيالثالث ب ومسائًالشرٌعة12/06/2022االحدالعلوم االسالمٌة36

الكترونًانكلٌزيصباحيالثانً أ الشرٌعة13/06/2022االثنٌنالعلوم االسالمٌة37

الكترونًانكلٌزيصباحيالثانً بالشرٌعة13/06/2022االثنٌنالعلوم االسالمٌة38

الكترونًانكلٌزيصباحي ومسائيالثانً ج ومسائًالشرٌعة13/06/2022االثنٌنالعلوم االسالمٌة39

الكترونًنحوصباحيالثالث أالشرٌعة13/06/2022االثنٌنالعلوم االسالمٌة40

الكترونًنحوصباحي ومسائيالثالث ب ومسائًالشرٌعة13/06/2022االثنٌنالعلوم االسالمٌة41

الكترونًانكلٌزيصباحيالثالث أالشرٌعة62022-14الثالثاءالعلوم االسالمٌة42

الكترونًانكلٌزيصباحي ومسائيالثالث ب ومسائًالشرٌعة62022-14الثالثاءالعلوم االسالمٌة43

حضوريالتالوة والحفظصباحي ومسائياألولالعمٌدة والفكر االسالم05/06/2022ًاألحدالعلوم االسالمٌة44

حضوريلضاٌا المنطكصباحي ومسائيالثانًالعمٌدة والفكر االسالم05/06/2022ًاألحدالعلوم االسالمٌة45

حضوريمدارس كالمٌةصباحي ومسائيالثالثالعمٌدة والفكر االسالم05/06/2022ًاألحدالعلوم االسالمٌة46

حضوريمدخل لدراسة الفكرصباحي ومسائياالولالعمٌدة والفكر االسالم06/06/2022ًاإلثنٌنالعلوم االسالمٌة47

حضوريادٌان سماوٌةصباحي ومسائيالثانًالعمٌدة والفكر االسالم06/06/2022ًاإلثنٌنالعلوم االسالمٌة48

حضوريفلسفة اسالمٌة صباحي ومسائيالثالثالعمٌدة والفكر االسالم06/06/2022ًاإلثنٌنالعلوم االسالمٌة49

الكترونًعلوم الحدٌثصباحي ومسائياالولالعمٌدة والفكر االسالم07/06/2022ًالثالثاءالعلوم االسالمٌة50

الكترونًسٌرة أهل البٌتصباحي ومسائيالثانً أ العمٌدة والفكر االسالم07/06/2022ًالثالثاءالعلوم االسالمٌة51

الكترونًسٌرة أهل البٌتصباحي الثانً بالعمٌدة والفكر االسالم07/06/2022ًالثالثاءالعلوم االسالمٌة52

الكترونًسٌرة أهل البٌتصباحيالثانً جالعمٌدة والفكر االسالم07/06/2022ًالثالثاءالعلوم االسالمٌة53

الكترونًالنحوصباحي ومسائيالثالث أالعمٌدة والفكر االسالم07/06/2022ًالثالثاءالعلوم االسالمٌة54

الكترونًالنحوصباحي الثالث بالعمٌدة والفكر االسالم07/06/2022ًالثالثاءالعلوم االسالمٌة55

الكترونًادٌان وضعٌة صباحي ومسائياألولالعمٌدة والفكر االسالم08/06/2022ًاالربعاءالعلوم االسالمٌة56

الكترونًحاسباتصباحي ومسائيالثانً أ العمٌدة والفكر االسالم08/06/2022ًاالربعاءالعلوم االسالمٌة57

الكترونًحاسباتصباحيالثانً بالعمٌدة والفكر االسالم08/06/2022ًاالربعاءالعلوم االسالمٌة58

الكترونًحاسباتصباحيالثانً جالعمٌدة والفكر االسالم08/06/2022ًاالربعاءالعلوم االسالمٌة59
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الكترونًاصول الفمهصباحي ومسائيالثالث أالعمٌدة والفكر االسالم08/06/2022ًاالربعاءالعلوم االسالمٌة60

الكترونًاصول الفمهصباحيالثالث بالعمٌدة والفكر االسالم08/06/2022ًاالربعاءالعلوم االسالمٌة61

الكترونًعلم النفس التربويصباحي ومسائياألولالعمٌدة والفكر االسالم09/06/2022ًالخمٌسالعلوم االسالمٌة62

الكترونًعلم االجتماعصباحي ومسائيالثانً أ العمٌدة والفكر االسالم09/06/2022ًالخمٌسالعلوم االسالمٌة63

الكترونًعلم االجتماعصباحيالثانً بالعمٌدة والفكر االسالم09/06/2022ًالخمٌسالعلوم االسالمٌة64

الكترونًعلم االجتماعصباحيالثانً جالعمٌدة والفكر االسالم09/06/2022ًالخمٌسالعلوم االسالمٌة65

الكترونًمنهج بحثصباحي ومسائيالثالث أالعمٌدة والفكر االسالم09/06/2022ًالخمٌسالعلوم االسالمٌة66

الكترونًمنهج بحثصباحيالثالث بالعمٌدة والفكر االسالم09/06/2022ًالخمٌسالعلوم االسالمٌة67

الكترونًالنحوصباحي ومسائياألولالعمٌدة والفكر االسالم11/62022ًالسبت العلوم االسالمٌة68

الكترونًالنحوصباحي ومسائيالثانً أ العمٌدة والفكر االسالم11/06/2022ًالسبت العلوم االسالمٌة69

الكترونًالنحوصباحيالثانً بالعمٌدة والفكر االسالم11/06/2022ًالسبتالعلوم االسالمٌة70

الكترونًالنحوصباحيالثانً جالعمٌدة والفكر االسالم11/06/2022ًالسبتالعلوم االسالمٌة71

الكترونًتالوة والحفظصباحي ومسائيالثالث أالعمٌدة والفكر االسالم11/06/2022ًالسبتالعلوم االسالمٌة72

الكترونًتالوة والحفظصباحيالثالث بالعمٌدة والفكر االسالم11/06/2022ًالسبتالعلوم االسالمٌة73

الكترونًعلوم المرآن صباحي ومسائياألول العمٌدة والفكر االسالم12/06/2022ًاألحدالعلوم االسالمٌة74

الكترونًالبالغةصباحي ومسائيالثانً أ العمٌدة والفكر االسالم12/06/2022ًاألحدالعلوم االسالمٌة75

الكترونًالبالغةصباحيالثانً بالعمٌدة والفكر االسالم12/06/2022ًاألحدالعلوم االسالمٌة76

الكترونًالبالغة صباحيالثانً جالعمٌدة والفكر االسالم12/06/2022ًاألحدالعلوم االسالمٌة77

الكترونًاللغة االنكلٌزٌة صباحي ومسائيالثالث أالعمٌدة والفكر االسالم12/06/2022ًاألحدالعلوم االسالمٌة78

الكترونًاللغة االنكلٌزٌة صباحيالثالث بالعمٌدة والفكر االسالم12/06/2022ًاألحدالعلوم االسالمٌة79

الكترونًالسٌرة النبوٌة صباحي ومسائياألولالعمٌدة والفكر االسالم13/06/2022ًاإلثنٌنالعلوم االسالمٌة80

الكترونًعلم النفس النمو صباحي ومسائيالثانً أ العمٌدة والفكر االسالم13/06/2022ًاإلثنٌنالعلوم االسالمٌة81

الكترونًعلم النفس النمو صباحيالثانً بالعمٌدة والفكر االسالم06/13/22ًاإلثنٌنالعلوم االسالمٌة82

الكترونًعلم النفس النمو صباحيالثانً جالعمٌدة والفكر االسالم06/13/22ًاإلثنٌنالعلوم االسالمٌة83

الكترونًتفسٌر آٌات العمٌدة صباحي ومسائيالثالث أالعمٌدة والفكر االسالم06/13/22ًاإلثنٌنالعلوم االسالمٌة84

الكترونًتفسٌر آٌات العمٌدة صباحيالثالث بالعمٌدة والفكر االسالم06/13/22ًاإلثنٌنالعلوم االسالمٌة85

حضوري  مدخل الى علم التفسٌرصباحي ومسائياألولىعلوم المرآن والتربٌة االسالمٌة05/06/2022االحدالعلوم االسالمٌة86

حضوريمناهج مفسرٌنصباحي ومسائيالثانٌةعلوم المرآن والتربٌة االسالمٌة05/06/2022االحدالعلوم االسالمٌة87

حضوري  تفسٌر آٌات االحكامصباحي ومسائيالثالثةعلوم المرآن والتربٌة االسالمٌة05/06/2022االحدالعلوم االسالمٌة88

حضوريالتالوة والحفظصباحي ومسائياألولىعلوم المرآن والتربٌة االسالمٌة06/06/2022االثنٌنالعلوم االسالمٌة89

حضوريعلوم المرآنصباحي ومسائيالثانٌةعلوم المرآن والتربٌة اإلسالمٌة06/06/2022االثنٌنالعلوم االسالمٌة90

حضورياعجاز لرآنًصباحي ومسائيالثالثةعلوم المرآن والتربٌة االسالمٌة06/06/2022االثنٌنالعلوم االسالمٌة91

الكترونًأسس التربٌةصباحي ومسائيالمرحلة األولى علوم المرآن والتربٌة االسالمٌة07/06/2022الثالثاءالعلوم االسالمٌة92

الكترونًبالغةصباحيالمرحلة الثانٌة أ علوم المرآن والتربٌة االسالمٌة07/06/2022الثالثاءالعلوم االسالمٌة93

الكترونًبالغةصباحيالمرحلة الثانٌة بعلوم المرآن والتربٌة االسالمٌة07/06/2022الثالثاءالعلوم االسالمٌة94

الكترونًبالغةصباحي ومسائيالثانٌة ج ومسائًعلوم المرآن والتربٌة اإلسالمٌة07/06/2022الثالثاءالعلوم االسالمٌة95

الكترونًالنحوصباحيالمرحلة الثالثة أعلوم المرآن والتربٌة االسالمٌة07/06/2022الثالثاءالعلوم االسالمٌة96

الكترونًالنحوصباحي ومسائيالثالثة ب ومسائًعلوم المرآن والتربٌة االسالمٌة07/06/2022الثالثاءالعلوم االسالمٌة97

الكترونًالصرفصباحي ومسائيالمرحلة األولى علوم المرآن والتربٌة االسالمٌة08/06/2022األربعاءالعلوم االسالمٌة98

الكترونًالمنطكصباحيالمرحلة الثانٌة أ علوم المرآن والتربٌة االسالمٌة08/06/2022األربعاءالعلوم االسالمٌة99

الكترونًالمنطكصباحيالمرحلة الثانٌة بعلوم المرآن والتربٌة اإلسالمٌة08/06/2022األربعاءالعلوم االسالمٌة100

الكترونًالمنطكصباحي ومسائيالثانٌة ج ومسائًعلوم المرآن والتربٌة االسالمٌة08/06/2022األربعاءالعلوم االسالمٌة101

الكترونًمكتبة ومنهج بحثصباحيالمرحلة الثالثة أعلوم المرآن والتربٌة االسالمٌة08/06/2022األربعاءالعلوم االسالمٌة102

الكترونًمكتبة ومنهج بحثصباحي ومسائيالثالثة ب ومسائًعلوم المرآن والتربٌة االسالمٌة08/06/2022األربعاءالعلوم االسالمٌة103

الكترونًالسٌرةصباحي ومسائيالمرحلة األولى علوم المرآن والتربٌة االسالمٌة09/06/2022الخمٌسالعلوم االسالمٌة104

الكترونًلواعد التفسٌرصباحيالمرحلة الثانٌة أ علوم المرآن والتربٌة اإلسالمٌة09/06/2022الخمٌسالعلوم االسالمٌة105

الكترونًلواعد التفسٌرصباحيالمرحلة الثانٌة بعلوم المرآن والتربٌة اإلسالمٌة09/06/2022الخمٌسالعلوم االسالمٌة106
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