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 كلية الفقه واألصول
 الشؤون التعليميةوحدة 

 1401-1402-سنة   الثاني الفصل  – (BA)برنامج البكالوريوس 
 (  )فقه و اصول(الثامن الرابعة)الفصل 

 
 

 
  

 التشعيب في سجا المقـــــرر ت

ات
حد

الو
 

 إسم األستاذ
التكاليف المطلوب  األيام الدراسية

 للمواد

رقم 
 الصف

دد  مواعيد االمتحانات
ع

الب
ط

 

س
لدر

ت ا
دما

 خ

 األربعاء الثالثاء األثنين األحد السبت

  1 1402.03.20 119 نهائيو امتحان نصفي  8:00-8:55 8:00-8:55 8:00-8:55 8:00-8:55 8:00-8:55 الشيخ جعفر الشجار 5 (5فقه ) دروس تمهيدية في الفقه اإلستداللي 1

2 
 1قالحلقة الثالثة 

 من البدايه قسم االول
وت 7 1402.03.27 103 نهائيو امتحان نصفي  10:00-10:55 10:00-10:55 10:00-10:55 10:00-10:55 10:00-10:55 عطيویايوب الشيخ  5 مشترک(5أصول )

ص
 

3 
 اصول البحث

 العالمة الشيخ عبدالهادي الفضلي
  1 1402.03.29  امتحان نهائي      الشيخ موسی بوجوهر 2 تحقيق

وت 8 1402.03.22 103 نهائيو امتحان نصفي  7:00-7:55 7:00-7:55 7:00-7:55 7:00-7:55 7:00-7:55 الشيخ محمد العلی 5 فلسفه مشترک بداية الحكمة 4
ص

 

وت 3 1402.03.24 118 امتحان نهائي 11:00-11:55 11:00-11:55  11:00-11:55 11:00-11:55 السيد منصور البطاط 2 اصول مقارن مشترک  5
ص

 

  1  118   9:00-9:55 9:00-9:55 9:00-9:55 9:00-9:55 رضویجعفر سيد كاظم ال 4  المباحثه و المتابعه 6

  1  118  9:00-9:55     رضوی جعفر سيد كاظمال 1  اخالق 7

  1  118    11:00-11:55    1  بحث العلمی 8

 الشيخ معين ابو شوارباسم المندوب : رئيس الدائرة : الشيخ عبدالشهيد الحوری المسئول التعليمي :مهدی ديراوی رضوی جعفر سيد كاظمالاألستاذ المرشد: 

09196655945 09196143611 09192951184 09050174895 

 رئيس الجامعة  تاريخ وامضاء تاريخ وامضاءعميد الكلية 

 50001040224500علی رقم التالي  118  لالطالع علی كل ما يتعلق بالبرنامج ارسال رقم
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 كلية الفقه واألصول
 الشؤون التعليميةوحدة 

 1401-1402-سنة الثاني الفصل  – (BA)برنامج البكالوريوس 
 (  )فقه و اصول(التاسع)الفصل الخامس

 التشعيب في سجا المقـــــرر ت

ات
حد

الو
 

 إسم األستاذ
 األيام الدراسية

التكاليف المطلوب 
 للمواد

الب مواعيد االمتحانات رقم الصف
ط

س 
لدر

ت ا
دما

خ
 األربعاء الثالثاء األثنين األحد السبت 

وت 4 1402.03.20 118 نهائيو امتحان نصفي  10:00-10:55 10:00-10:55 10:00-10:55 10:00-10:55 10:00-10:55 رضوی جعفر سيد كاظمال 5 ( )ف(10فقه ) دروس تمهيدية في الفقه اإلستداللي 1
ص

 

وت 4 1402.03.27 118 نهائيو امتحان نصفي  8:00-8:55 8:00-8:55 8:00-8:55 8:00-8:55 8:00-8:55 مصطفی فرحاتالشيخ  5 ( )ف(7اصول ) الحلقه الثالثة   من الدليل العقلی 2
ص

 

 بداية الحكمة 3
 2فلسفه

 مشترک كالم
وت 4 1402.03.22 118 نهائيو امتحان نصفي  7:00-7:55 7:00-7:55 7:00-7:55 7:00-7:55 7:00-7:55 الشيخ محمد حسين ابراهيمی 5

ص
 

وت 3 1402.03.24 118 امتحان نهائي 11:00-11:55 11:00-11:55  11:00-11:55 11:00-11:55 السيد منصور البطاط 2 اصول مقارن مشترک  4
ص

 

  4  118   9:00-9:55 9:00-9:55 9:00-9:55 9:00-9:55 رضویجعفر سيد كاظم ال 4  المباحثه و المتابعه 5

  4  118  9:00-9:55     رضویجعفر سيد كاظم ال 1  اخالق 6

  4  118    11:00-11:55    1  بحث العلمی 7

 سيد غياث الدين الحسينيالاسم المندوب : رئيس الدائرة : الشيخ عبدالشهيد الحوری المسئول التعليمي :مهدی ديراوی سيد كاظم رضویالاألستاذ المرشد: 

09196655945 09196143611 09192951184 09011525440 
 

  

 رئيس الجامعة  تاريخ وامضاء تاريخ وامضاءعميد الكلية 

 50001040224500علی رقم التالي  118  لالطالع علی كل ما يتعلق بالبرنامج ارسال رقم
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 التشعيب في سجا المقـــــرر ت

ات
حد

الو
 

 إسم األستاذ
التكاليف المطلوب  األيام الدراسية

 للمواد
 رقم الصف

مواعيد 
الب االمتحانات

ط
س 

لدر
ت ا

دما
خ

 

 األربعاء الثالثاء األثنين األحد السبت

1 
المحرمة)تكملة البحث السابق  المكاسب

 إلی نهاية المكاسب المحرمة(
 8:00-8:55 8:00-8:55 8:00-8:55 8:00-8:55 8:00-8:55 الشيخ عبدالشهيد الحوری 5 (2فقه)

و امتحان نصفي 
 +بحث+شفهینهائي

وت 7 1402.03.20 103
ص

 

2 
)تكملة البحث السابق 1كفاية االصول ج 

 والنهي(إلی تنبيهات اجتماع االمر 
 10:00-10:55 10:00-10:55 10:00-10:55 10:00-10:55 10:00-10:55 الشيخ علی الكاظمی 5 (2اصول)

و امتحان نصفي 
 +بحث+شفهینهائي

وت 2 1402.03.27 119
ص

 

3 
 1قالحلقة الثالثة 

 من البدايه قسم االول
 10:00-10:55 10:00-10:55 10:00-10:55 10:00-10:55 10:00-10:55 الشيخ ايوب عطيوی 5 1اصول 

و امتحان نصفي 
 +بحث+شفهینهائي

وت 7 1402.03.27 103
ص

 

4 
 اإلمامة و الوالية في القرآن

 )حسب سرفصل جامعة المصطفی(
 ()تفسير موضوعي(2قرآن)

 با قرآن مشترک
وت 6 1402.03.24 103 امتحان نهائي 11:00-11:55 11:00-11:55    باسم انصاریالشيخ  2

ص
 

5 
 لدراسات فی علم الكالم الجديدا

 )دراسات فی علم الكالم الجديد يوسفيان(
 (2عقائد  )

 با كالم مشترک
وت 6 1402.03.29 103 نهائي وامتحان نصفي     11:00-11:55 11:00-11:55 حزبه زاده اسمعيل الشيخ  3

ص
 

وت 9 1402.03.22 103 نهائيو امتحان نصفي  7:00-7:55 7:00-7:55 7:00-7:55 7:00-7:55 7:00-7:55 الشيخ محمدالعلی 5 ( مشترک1فلسفه اسالمی ) الحكمة بدايه 6
ص

 

    103   9:00-9:55 9:00-9:55 9:00-9:55 9:00-9:55 الشيخ علی الكاظمی 4  المباحثه و المتابعه 7

    مسجدال  9:00-9:55      1  اخالق 8

    103    11:00-11:55    1  بحث العلمی 9

 الشيخ يوسف نيامپااسم المندوب : رئيس الدائرة :  الشيخ عبدالشهيد الحوری المسئول التعليمي :مهدی ديراوی یالكاظم یعل خيشالاألستاذ المرشد: 

09125528794 09196143611 09192951184 099014702477 

 1402.012.19-%100: 2بحث    1402.01.19- %50: 1بحث  تاريخ تسليم البحوث: 1401.12.06تاريخ تقديم عنوان البحث : 
 

  

 كلية الفقه واألصول
 الشؤون التعليمية وحدة

 1401-1402-سنة الثاني الفصل  – (MA)برنامج الماجستير 
  (الثاني الفصل  –المرحلة االولی )الفقه والمعارف االسالمية 

 رئيس الجامعة  تاريخ وامضاء تاريخ وامضاءعميد الكلية 

 50001040224500  :علی رقم التالي 103  لالطالع علی كل ما يتعلق بالبرنامج ارسال رقم
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 التشعيب في سجا المقـــــرر ت

ات
حد

الو
 

 إسم األستاذ
التكاليف المطلوب  األيام الدراسية

 للمواد
رقم 

 الصف
الب مواعيد االمتحانات

ط
ت  

دما
خ

س
لدر

ا
 األربعاء الثالثاء األثنين األحد السبت 

1 
 المكاسب ) البيع (

 من بداية البيع الی شرائط المتعاقدين
 3فقه 

 مشترک
 8:00-8:55 8:00-8:55 8:00-8:55 8:00-8:55 8:00-8:55 الشيخ جاسم عليخان 5

و امتحان نصفي 
 +بحث+شفهینهائي

وت 2 1402.03.20 114
ص

 

2 
 1كفاية االصول ج 

 من النواهي الی العام و الخاص
 3اصول 

 مشترک
5 

عبدالرحيم الشيخ 
  العبدالله

10:55-10:00 10:55-10:00 10:55-10:00 10:55-10:00 10:55-10:00 
و امتحان نصفي 

 +بحث+شفهینهائي
وت 2 1402.03.27 114

ص
 

3 
 في الكتاب   التفكر العقلي والكالمي
 رضانياوالسنةحميد رضا 

تفكر عقلي و كالمي در كتاب و 
 سنت

وت 2 1402.03.29 114 نهائي امتحان    11:00-11:55 11:00-11:55 الشيخ  علی رضا ابويی 2
ص

 

وت 8 1402.03.22 103 نهائيو امتحان نصفي  7:00-7:55 7:00-7:55 7:00-7:55 7:00-7:55 7:00-7:55 الشيخ محمد العلی 5 مشترک فلسفه اسالمی بدايه الحكمة 4
ص

 

وت 2 1402.03.24 114 نهائي امتحان 11:00-11:55 11:00-11:55    الشيخ مبشر اسماعيل 2 آشنايی با عرفان اسالمی  طبق سرفصل المصطفی  5
ص

 

 2  114   9:00-9:55 9:00-9:55 9:00-9:55 9:00-9:55 الشيخ جاسم عليخان 4  متابعة و مباحثة 6
 

  2  مسجدال  9:00-9:55      1  اخالق 7

  2  114    11:00-11:55    1  بحث العلمی  8

 عبد مناف عبدالرحمنالشيخ اسم المندوب : رئيس الدائرة :  الشيخ عبدالشهيد الحوری المسئول التعليمي :مهدی ديراوی األستاذ المرشد:الشيخ جاسم عليخان

09120950248 09196143611 09192951184 09360297974 

 1402.012.19-%100: 2بحث    1402.01.19- %50: 1بحث  تاريخ تسليم البحوث: 1401.12.06تاريخ تقديم عنوان البحث : 
 

 

  

 كلية الفقه واألصول
 الشؤون التعليمية وحدة

 1401-1402-سنة   الثانيالفصل  – (MA)برنامج الماجستير 
  (لثالثا الفصل – فرع الفلسفة االسالمية -)الفقه والمعارف االسالمية  الثانيةالمرحلة 

 رئيس الجامعة  تاريخ وامضاء تاريخ وامضاءعميد الكلية 

 50001040224500علی رقم التالي  114  لالطالع علی كل ما يتعلق بالبرنامج ارسال رقم
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 كلية الفقه واألصول
 الشؤون التعليميةوحدة 

 1401-1402-سنة الثاني  الفصل  – (MA)برنامج الماجستير 
 (الفصل السادس –فلسفة –المرحلة الثالثة )الفقه والمعارف -الفصل الثامن ( –قرآن  –المرحلة الرابع )الفقه والمعارف -الفصل السادس( –قرآن –المرحلة الثالثة )الفقه والمعارف 

 
 
 

 التشعيب في سجا المقرر ت

ات
حد

الو
 

 إسم األستاذ

 األيام الدراسية

الب مواعيد االمتحانات رقم الصف التكاليف المطلوب للمواد
ط

س 
لدر

ت ا
دما

خ
 

 األربعاء الثالثاء األثنين األحد السبت

1 
 المكاسب ) البيع ـ الخيارات (

 من بداية مسألة العلم بقدر الثمن الی آخر البيع
 10:00-10:55 10:00-10:55 10:00-10:55 10:00-10:55 10:00-10:55 عبدالهادی الراضیالشيخ  5 مشترک  (6فقه)

و امتحان نصفي 
 +بحث+شفهینهائي

وت 3 1402.03.20 115
ص

 

2 
 2االصول ج كفاية 

 من اصالة البراءة الی بداية االستصحاب
 8:00-8:55 8:00-8:55 8:00-8:55 8:00-8:55 8:00-8:55 عبد النبی الحدادالشيخ  5 مشترک (6اصول)

و امتحان نصفي 
 +بحث+شفهینهائي

وت 3 1402.03.27 115
ص

 

3 
  دروس في المناهج واالتجاهات التفسيرّية للقرآن

 اصفهانيد. محمد علي  رضائي 
المناهج واالتجاهات 

 مشترک با قرآن التفسيرية
وت 2 1402.03.30 315 نهائي امتحان 11:00-11:55 11:00-11:55    السيد مهدی البطاط 2

ص
 

 5 7فقه   4
 م علوی حات السيد علی

 الموسوی
وت 4 1402.03.24 115 نهائيو امتحان نصفي  7:55-7:00 7:55-7:00 7:55-7:00 7:55-7:00 7:55-7:00

ص
 

وت 2 1402.03.29 108 نهائي امتحان    10:00-10:55 10:00-10:55 الشيخ جعفر الشيخ 2 1عقايد   5
ص

 

وت 1 1402.03.29 108 نهائي امتحان    10:00-10:55 10:00-10:55 الشيخ جعفر الشيخ 2 2عقايد   6
ص

 

وت 2 1402.03.31 115 نهائي امتحان    11:00-11:55 11:00-11:55 الشيخ موسی بوجوهر 2 قرآن و عهدين  7
ص

 

    115   9:00-9:55 9:00-9:55 9:00-9:55 9:00-9:55  4  متابعة و مباحثة 8

    مسجدال  9:00-9:55      1  اخالق 9

    115    11:00-11:55    1  بحث العلمی  10

 اسم المندوب : رئيس الدائرة : الشيخ عبدالشهيد الحوری :مهدی ديراویالمسئول التعليمي  الشيخ موسی بوجوهر  األستاذ المرشد:

09191533863 09196143611 09192951184  

 1402.012.19-%100: 2بحث    1402.01.19- %50: 1بحث  تاريخ تسليم البحوث: 1401.12.06تاريخ تقديم عنوان البحث : 

 رئيس الجامعة  تاريخ وامضاء تاريخ وامضاءعميد الكلية 

 50001040224500علی رقم التالي  115  لالطالع علی كل ما يتعلق بالبرنامج ارسال رقم
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 50001040224500علی رقم التالي  117  لالطالع علی كل ما يتعلق بالبرنامج ارسال رقم

 

 التشعيب في سجا المقرر ت

ات
حد

الو
 

 إسم األستاذ
التكاليف المطلوب   األيام الدراسية

 للمواد
رقم 
 الصف

مواعيد 
الب االمتحانات

ط
ت  

دما
خ

س
لدر

ا
 الخميس األربعاء الثالثاء األثنين األحد السبت 

 صوت   101 تقرير + متابعة   7:00-8:30    7:00-8:30 الشيخ رحيم سالمی  4 اصول  1
 صوت كل  101 تقرير + متابعة    8:00-8:55 8:00-8:55  الشيخ عبدالمحسن البقشی 2 فقه   2
 صوت   101 تقرير + متابعة   8:00-8:55    الشيخ عبدالمحسن البقشی 4 اصول  3
 صوت 8 1402.03.20 101 كونفرانس+امتحان+بحث      9:00-10:30 الشيخ احمد ازرقی 2 هرمنوتيك و مباني فهم قرآن طبق سرفصل المصطفی  4
 صوت 10 1402.03.20 101 كونفرانس+امتحان+بحث     9:00-10:30  السيد نذير الحسنی 2 2فواعد فقهی  طبق سرفصل المصطفی  5
 صوت 3 1402.03.24 116 كونفرانس+امتحان+بحث      9:00-10:30 الشيخ جواد امين 2 اعجاز قرآن طبق سرفصل المصطفی  6
 صوت 3 1402.03.27 116 كونفرانس+امتحان+بحث    9:00-10:30   الشيخ جواد امين 2 زبان قرآن طبق سرفصل المصطفی  7
 صوت 2 1402.03.24 116 كونفرانس+امتحان+بحث   10:00-11:30    الشيخ علی الزبيدی 2 روش تفسيری  اهل بيت  طبق سرفصل المصطفی  8
 صوت 2 1402.03.24 102 كونفرانس+امتحان+بحث      10:00-11:30 الشيخ صالح الوائلی 2 مكاتب جديد  فلسفی غرب طبق سرفصل المصطفی  9
 صوت 2 1402.03.24 116 كونفرانس+امتحان+بحث  10:00-11:30     رضا اسحاقی الشيخ  2 معرفت شناسی دينی  طبق سرفصل المصطفی  10

 طبق سرفصل المصطفی  11
كاربرد و تطبيق قواعد رجال 

 در استنباط
 صوت 4 1402.03.24 101 كونفرانس+امتحان+بحث 10:00-10:55 10:00-10:55     شيخ علی اسدیال 2

 صوت 4 1402.03.27 101 كونفرانس+امتحان+بحث 11:00-11:55 11:00-11:55     الشيخ علی اسدی 2  1رجال تحقيقي طبق سرفصل المصطفی  12

 2  متابعة 13
 الشيخ عبدالمحسن البقشی

 یسالم ميرحالشيخ 
 الشيخ محمد رضا حريفی

   9:55-9:00  9:55-9:00  
101 
102 
116 

  كل 

  كل  المسجد   9:00-9:55      1  اخالق 14
  كل       11:00-11:55    1  بحث العلمی  15

 اسم المندوب : رئيس الدائرة : الشيخ عبدالشهيد الحوری المسئول التعليمي :مهدی ديراوی الشيخ محمد رضا حريفی                     یسالم ميرحالشيخ             الشيخ عبدالمحسن البقشی   :األستاذ المرشد
09123549828 09124514676 09191980958 09196143611 09192951184  

1401.12.06تاريخ تقديم عنوان البحث :  1402.012.19-%100: 2بحث    1402.01.19- %50: 1بحث  تاريخ تسليم البحوث:   
 

 كلية الفقه واألصول
 الشؤون التعليمية وحدة

 1401-1402-سنة   الثانيالفصل 
  الفصل السادس( –فلسفة  –ه والمعارف الثالثة )الفق المرحلة (الفصل السادس –تفسير و علوم القرآن  –الفصل الرابع( المرحلة الثالثة )الفقه والمعارف  –تفسير و علوم القرآن  –( المرحلة الثانية)الفقه والمعارف   الفصل الثاني –تفسير و علوم القرآن  –المرحلة األولی )الفقه والمعارف  – (HP) الدكتوراه برنامج 

 الفصل السابع( –الفصل الثاني(المرحلة الرابعة )الفقه و األصول  –)الفقه و األصول المرحلة االولی - (hp)برنامج السطح الرابع  
 
 
 

 رئيس الجامعة  وامضاءتاريخ  تاريخ وامضاءعميد الكلية 


