
   

 

 انفصم انغادط: أصىل انذٌٍ وانذساعاخ انمشآٍَح وانسذٌثٍح 

 انىزذج األعرار انٍىو انغاعح صٍغح االيرساٌ

 يصطفى انهشوط. د 21/10/2020 األستعاء 12اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي
مناهح التصنيف عند 

 علماء الحديث

 عثذ انعضٌض سزًىًَ. د 21/10/2020 األستعاء 12اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي
المناظرات الدينية 

 وأساليب الحداج

 الختهاد قديما وحديثاا أزًذ يىَح. د 22/10/202020انخًٍظ   09اترذاء يٍ انغاعح اخرثاس شفىي

 إعداز القران اتشاهٍى ايىٍَ.د 22/10/2020 انخًٍظ 13اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 انفصم انغادط : انفكش اإلعاليً وانفهغفح وعهىو األدٌاٌ 

 انىزذج األعرار انٍىو انغاعح صٍغح االيرساٌ

 09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي
 األستعاء

21/10/202020 
عثذ انغًُ . د

 انٍسٍاوي
 فمه انمضاء وانرىثٍك

  09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي
 األستعاء

21/10/202020 
 انغٍُ انكىٍَح سشٍذ كهىط. د

 09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي
 األستعاء

21/10/202020 
 لضاٌا عمذٌح خانذ صهشي. د

 09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي
 األستعاء

21/10/202020 
 انرصىف لضاٌا وأعالو انسغاٌ شهٍذ. د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  انفصم انشاتع: انفكش اإلعاليً وانفهغفح وعهىو األدٌاٌ 

 انىزذج األعرار انٍىو انغاعح االيرساٌ صٍغح

 اخرثاس شفىي
 15اترذاء يٍ انغاعح 

 
 عهى األدٌاٌ انًماسٌ ٌىعف تُهًهذي. د 22/10/2020 انخًٍظ

 انًكرثح انفهغفٍح أزًذ انفشان. د 22/10/2020 انخًٍظ 09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 اخرثاس شفىي
 14اترذاء يٍ انغاعح 

 
 كشًٌح َىس انعٍغاوي. د 22/10/2020 انخًٍظ

دساعح َصىص فً عهى 

 األدٌاٌ

 صٌٍ انعاتذٌٍ انسغًٍُ. د 23/10/2020اندًعح 09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي
انماَىٌ انذعرىسي 

 واإلداسي

 أصىل انفكش انكاليً يسًذ عال.د 23/10/2020 اندًعح 10اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 فمه األعشج عثذ انعضٌض انماعر. د 23/10/2020 اندًعح 11اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 انًىاسٌث عثذ هللا انغفٍاًَ.د 23/10/2020اندًعح  10اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 

  



   

 انفصم انشاتع : أصىل انذٌٍ وانذساعاخ انمشآٍَح وانسذٌثٍح

 انىزذج األعرار انٍىو انغاعح صٍغح االيرساٌ

 انمشاءاخ انمشآٍَح إتشاهٍى ايىٍَ. د 22/10/2020انخًٍظ  9اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 22/10/2020انخًٍظ  15اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي
كشًٌح َىس . د

 (أ)انعٍغاوي فىج 
 ذاسٌخ األدٌاٌ

 22/10/2020انخًٍظ  12اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي
يسًذ تالل أشًم فىج  .د

 (ب)

عهى انرخشٌح   واندشذ                        ٌىعف انضٌذي. د 22/10/2020انخًٍظ  9اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 وانرعذٌم

 23/10/2020 اندًعح 15اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي
صٌٍ انعاتذٌٍ . د

 انسغًٍُ

انماَىٌ انذعرىسي 

 واإلداسي

 

 23/10/2020اندًعح  9اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي
يصطفى انغعٍذي .د

 (ب)فىج 
 

 

 24/10/2020انغثد 12اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي انرصىف واألخالق
عثذ هللا انشاسف فىج .د

 (أ)

 انسكى انششعً تُعًش انخصاصً. د 24/10/2020انغثد 9اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 

  



   

 انفصم انثاًَ : أصىل انذٌٍ وانذساعاخ انمشآٍَح وانسذٌثٍح

صٍغح 

 االيرساٌ
 انىزذج األعرار انٍىو انغاعح

 انضتٍش دسغاصي. د 22/10/2020انخًٍظ  09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي
انفشق وانًزاهة 

 انكاليٍح

 فمه انًعايالخ ٌىعف انضٌذي.د 22/10/2020انخًٍظ 09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 فمه انعثاداخ د َغٍثح انغهثضوسي 22/10/2020انخًٍظ  15اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 23/10/2020اندًعح  09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي
انسغاٌ شهٍذ فىج . د

انعمٍذج يٍ انمشاٌ  (أ)

 وانغُح
 23/10/2020اندًعح  09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

خانذ صهشي فىج . د

 (ب)

 دعثذ انعضٌضانماعر 23/10/2020اندًعح 15اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي
انغٍاعح انششعٍح 

 وعٍشج انخهفاء

 انًىاسٌث عثذ هللا انغفٍاًَ.د 23/10/2020اندًعح 11اترذاء يٍ انغاعح اخرثاس شفىي

 انهغح االَدهٍضٌح ٌىَظ ٌغٍ.د 24/10/2020انغثد 09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 انهغح انفشَغٍح أيال صيٍرح. دج 24/10/2020انغثد 09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 انهغح انفشَغٍح انسغىًَ إخالص.دج 24/10/2020انغثد 09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 انهغح االعثاٍَح زُاٌ انًدذوتً. د 24/10/2020انغثد 09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 ازًذ انفمٍشي. د 24/10/2020انغثد 12اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي
يذاسط انرفغٍش 

 ويُاهح انًفغشٌٍ

 

 

 



   

 انفصم انثاًَ: انفكش اإلعاليً وانفهغفح وعهىو األدٌاٌ 

 انىزذج األعرار انٍىو انغاعح صٍغح االيرساٌ

 انسذٌث وعهىيه يذخم إنى تذس انعًشاًَ. د 22/10/2020انخًٍظ 09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 اخرثاس شفىي
 09اترذاء يٍ انغاعح 

 
 انغًاوٌح األدٌاٌ   تىخًعحيصطفى.د 22/10/2020انخًٍظ

 اخرثاس شفىي
 09اترذاء يٍ انغاعح 

 
 انفكش اإلعاليً انسذٌث عثذ انشزًاٌ انماطً. د 22/10/2020انخًٍظ

 اخرثاس شفىي
 09اترذاء يٍ انغاعح 

 
 انعمٍذج يٍ انمشاٌ وانغُح انضتٍش دسغاصي. د 23/10/2020اندًعح 

 اخرثاس شفىي
 09اترذاء يٍ انغاعح 

 
 أعالو انفهغفح فىج ب ديصطفى انغعٍذي 23/10/2020اندًعح 

 اخرثاس شفىي
 15اترذاء يٍ انغاعح 

 
 أعالو انفهغفح فىج أ ٌىعف تهسذاد. د 23/10/2020اندًعح 

 اخرثاس شفىي
 15اترذاء يٍ انغاعح 

 
 ازًذ انفشان.د 23/10/2020اندًعح 

لىاعذ االعرذالل وأعانٍة 

 انسداج

 انهغح االَدهٍضٌح زفٍظح تىخٍذج.د 24/10/2020انغثد 09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 انهغح انفشَغٍح أيال صيٍرح. رج 24/10/2020انغثد 09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 انهغح انفشَغٍح إخالص انسغىًَ.رج 24/10/2020انغثد 09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 انهغح االعثاٍَح زُاٌ انًدذوتً. د 24/10/2020انغثد 09اترذاء يٍ انغاعح  اخرثاس شفىي

 


