
 كلية اآلداب و المعارف االسالمية
 وحدة الشؤون التعليمية

 

 

 تاريخ وامضاءعميد الكلية  رئيس الجامعة  تاريخ وامضاء

 

 1401-1402-الفصل  الثاني  سنة  – (BA)برنامج البكالوريوس 
 مدرس الشيخ بهجت رهمجموعة (   ول)الفصل ال ولي اال المرحلة 

 

 المقـــــرر ت
التشعيب في 

ت سجا
حدا

الو
 

 إسم الستاذ

 اليام الدراسية 
مواعيد 

 االمتحانات

دد 
ع

ب
طال

 

ت 
دما

خ
س

در
 ال

ربعاءال  الثالثاء الثنين الحد السبت التكاليف  الخميس 
 المطلوب للمواد

رقم 
 الصف

1 
 دراسات موجزة في فقه اإلمامية ) من بداية الكتاب حتي کتاب الرهن(

مالحظة: يكلف الطالب بالمراجعة الي الرسالة العملية و يخصص يوما دراسي 
مع اختصاص  في االسبوع للمقارنة بين مطالب الكتاب و الرسالة العملية

طلحات الرسالةحصص لمص  

 احكام کاربردي
4 

11-12 الشيخ عباس بهشتی طلب  12-11   12-10 140 نصف فصلی     27/03/1402  5 
 صوت

جلسة( + المنطق التعليمي حتي 20مدخل الي المنطق الشهيد مطهري ) 2
25الدرس  منطق مقدماتي 

3 
7-8  الشيخ موسی بوجوهر  8-7  8-7 نصف تلخيص+   

یفصل  
140  29/03/1402  صوت  

3 
 دروس تمهيدية في العقيدة االسالمية

 )الدکتور علي شيرواني(
 من بداية الكتاب حتي آخر مباحث النبوة

مالحظة: االستاذ يبدأ اوال بالمنطق المقدماتي و بعد تعرف الطالب علي اهم 
 المصطلحات المنطقية يبدأ بالكالم

1انديشه اسالمي  

2 

7-9     الشيخ موسی بوجوهر    140  31/03/2140   
 صوت

التصريف للزنجاني )خالل شهر( ومن ثم البدء بشذى العرف )من بداية الكتاب  4
1صرف  حتي نهاية التقسيم الثالث لإلسم(  

4 
8-9 الشيخ اشتياق اظهر  9-8  9-8    11-10 نصف تلخيص+ 

یفصل  
140  03/04/1402  صوت  

التحفة السنية )خالل شهر و نصف( + البدء بشرح ابن عقيل حتي  5
ة باب االبتداءبداي 1نحو    

4 
10-11 الشيخ اشرف حسين  11-10  11-10  9-8 نصف تلخيص+   

یفصل  ` 
140  05/04/1402  صوت  

7-9      الشيخ اشتياق اظهر 2 تطبيقات تطبيقات في الصرف والنحو والمنطق  6   140  06/04/1402    
]االستاذ بهشتی[ مطالعة - الرسالة العملية الرسالة العملية 7 140 تقرير         07/04/1402    

 مشترک- الوجيز في علوم القرآن )مركز نون( 8
آشنايي با علوم 

 قرآن
2 

10-12     الشيخ مصطفی فخري    140  08/04/1402  صوت  

 مشترک-اآلداب الفردية واالجتماعية 9
اخالق و تربيت 

 اسالمي
1 

     10-9 4القاعة ط      صوت   

المنطق -النحو -الصرف 10 ةمباحث  9-10  2 الزامية   10-9  10-9  10-9 4القاعة ط          
11-12    - الثقافة والبحث مشترک- الندوات، الكراسي العلمية او المحاضرات الثقافية 11 +حاسوبفيديو          

 الكالم  والفقه 12
مباحثة )النشاط 

 الصفي(
- 

            

النحو والمنطق-الصرف 13 ی طلبالشيخ عباس بهشت 2 متابعة          من السبت الي الثالثاء بعد صاله الظهرين في مصلي الجامعة 
09390540034بهشتی الشيخ  الستاذ المرشد: 09367327580 الشيخ رضا اسحاقي :عميد الكلية   09366413578سيد محمود محفوظیول التعليمي :ؤلمسا   اسم المندوب : 



 كلية اآلداب و المعارف االسالمية
 وحدة الشؤون التعليمية

 

 

 تاريخ وامضاءعميد الكلية  رئيس الجامعة  تاريخ وامضاء

 1401-1402-الفصل  الثاني  سنة  – (BA)برنامج البكالوريوس  
 الطوسيمدرس الشيخ مجموعة (   الثاني )الفصل ولي اال المرحلة 

 

 المقـــــرر ت
التشعيب في 

ت سجا
حدا

الو
 

 إسم الستاذ

 اليام الدراسية 
مواعيد 

 االمتحانات

دد 
ع

ب
طال

 

ت 
دما

خ
س

در
 ال

التكاليف  الخميس الربعاء الثالثاء الثنين الحد السبت
 المطلوب للمواد

رقم 
 الصف

1 

في فقه اإلمامية )من الرهن الي آخر دراسات موجزة 
 الكتاب(

 ومالحظة: يكلف الطالب بالمراجعة الي الرسالة العملية 
يخصص يوما دراسي في االسبوع للمقارنة، مع اختصاص 

 حصص لمصطلحات الرسالة

8-7 الشيخ محمد جمعه  کليات دانش فقه  7-8  7-8  7-8 ینصف فصل     340  27/03/1402  صوت 5 

الي آخر الكتاب  -25عليمي من بداية الدرسالمنطق الت 2
(80)الدرس  

11-10 السيد فهد محفوظ  منطق  10-11  10-11  10-11 نصف تلخيص+   
یفصل  

340  29/03/1402  صوت  

3 
دروس تمهيدية في العقيدة االسالمية)علي شيرواني( من 

ي الفصل الثالث )الدرس الثالث: ثمار بعثة االنبياء( حت
 نهاية الكتاب

2ه اسالميانديش 9-7     السيد فهد محفوظ      340  31/03/1402  صوت  

کتاب شذي العرف من بداية التقسيم الرابع لإلسم حتي  4
 نهاية الكتاب.

2صرف  مهاوى عبدالرضا الشيخ    8-9  8-9  8-9  8-9 نصف تلخيص+   
یفصل  

340  03/04/1402  صوت  

اثةستغشرح ابن عقيل من بداية باب االبتداء حتي بداية اال  5 2نحو   محسنیعيسی الشيخ      12-11   12-11   11-9 نصف تلخيص+ 
یفصل  

340  05/04/1402  صوت  

 مشترک-  الوجيز في علوم القرآن )مرکز نون( 6
آشنايي با علوم 

 قرآن
12-10     الشيخ مصطفی فخري     140  08/04/1402  صوت  

في الصرف والنحو والمنطقتطبيقات  7 محسني ی عيس الشيخ  تطبيقات        7-9   340  06/04/1402    
]االستاذجمعه[ مطالعة  الرسالة العملية الرسالة العملية 8 07/04/1402  تقرير           

 مشترک-اآلداب الفردية واالجتماعية 9
اخالق و تربيت 

 اسالمي
      9-10 4القاعة ط      صوت   

12-11     الثقافة والبحث مشترک- الندوات، الكراسي العلمية او المحاضرات الثقافية 10 +حاسوبفيديو          

النحو والمنطق -في الصرف 11 10-9   مباحثة الزامية   9-10  9-10  9-10 4ط  القاعة         

 الكالم والنحو 12
مباحثة )النشاط 

 الصفي(
             

النحو والمنطق -في الصرف 13 محسنيعيسی الشيخ   متابعة  ةلي الثالثاء بعد صاله الظهرين في مصلي الجامعمن السبت ا          
09191605867محسنی  عيسی الشيخ الستاذ المرشد: 35780936641سيد محمود محفوظیول التعليمي :ؤالمس  09367327580الشيخ رضا اسحاقي :عميد الكلية   09396975651احمد سالمةاسم المندوب :   



 كلية اآلداب و المعارف االسالمية
 وحدة الشؤون التعليمية

 

 

 تاريخ وامضاءعميد الكلية  رئيس الجامعة  تاريخ وامضاء

 1401-1402-الفصل  الثاني  سنة  – (BA)برنامج البكالوريوس 
 العالمة الفضليمدرس الشيخ مجموعة (    لثالثاصل )الف الثانيةالمرحلة 

 المقـــــرر ت
التشعيب في 

ت سجا
حدا

الو
 

 إسم الستاذ

 اليام الدراسية 
مواعيد 

 االمتحانات

دد 
ع

ب
طال

 

ت 
دما

خ
س

در
 ال

التكاليف  الخميس الربعاء الثالثاء الثنين الحد السبت
 المطلوب للمواد

رقم 
 الصف

1 
اكمال ما تبقي من كتاب موجز في فقه االمامية + 

دراسات تمهيدية في فقه االمامية )من بداية 
(حتي نهاية كتاب الشركة-كتاب الطهارة-الكتاب   

1فقه 7-8 الشيخ مجتبي رحمتي 4   8-7  8-7  8-7 ینصف فصلتقرير+     240  27/03/1402  صوت 5 

 اكمال ما تبقي من المنطق+ ورشة المنطق 2
منطق )صناعات 

 خمس(
ابويي عليرضا لشيخا 2  11-10  11-10 240 تلخيص       29/03/1402  صوت  

دروس في العقيدة الشيخ مصباح )التوحيد  3
 والعدل(

1کالم اسالمي ابويي عليرضا الشيخ 2     11-10  11-10     240  31/03/1402  صوت  

شرح ابن عقيل من بداية باب االستغاثة حتي  4
 اعمال المصدر

3نحو  فارس العامرالشيخ  5   21-11  12-11   12-11   10-8 نصف تلخيص+ 
یفصل  

240  03/04/1402  صوت  

مشترک-  الكليات، تفسير االمثل سورة الحمد،  5
 الحجرات،الجمعة

1تفسير ترتيبي 8-9   الشيخ مظفر العارضي 2   9-8     240  05/04/1402  صوت  

ميثم النورالسيد  2 تجزيه و ترکيب مشترک- تطبيقات صرفية- نحوية )ملزمة االستاد( 6  9-8  9-8 240 تقرير       07/04/1402  صوت  
9-10      1 دانش خانواده مشترک-اآلداب الفردية واالجتماعية 7 4القاعة ط      صوت   

مشترک- الفرق والمذاهب االسالمية- سبحاني  8
 )حتي الشيعة االثني عشري(

آشنايي با فرق و 
 مذاهب اسالمي

10-12     الشيخ فداحسين 2    240  08/04/1402  صوت  

9 
 مشترک- البحث العلمي

)كليات البحث العلمي و مراحله+ فنون القراءة و 
 المطالعة + تلخيص كتاب(

7-9     الشيخ فارس العامر 2 تربيت بدني 06/04/1402 413 تمارين    فيديو  

تحديد االستاذ لبعض السور حسب برنامج  10
 المصطفی

]االستاذ عارضی[مطالعة  التفسير             

مشترک- الندوات، الكراسي العلمية او  11
 المحاضرات الثقافية

11-12    - الثقافة والبحث +حاسوبفيديو          

الزامية مباحثه في الفقه والنحو و المنطق 12  2  10-9  10-9  10-9  10-9 4القاعة ط          

 الكالم و التجزئة والتركيب 13
مباحثة )النشاط 

 الصفي(
-             

ابويي عليرضا الشيخ 2 متابعه في الفقه والنحو و المنطق 14 ةمن السبت الي الثالثاء بعد صاله الظهرين في مصلي الجامع          
09364041546 ابويیالشيخ  الستاذ المرشد: 35780936641سيد محمود محفوظیول التعليمي :ؤلمسا   09367327580الشيخ رضا اسحاقي:عميد الكلية   09365974476احمد الزين :اسم المندوب    



 كلية اآلداب و المعارف االسالمية
 وحدة الشؤون التعليمية

 

 

 تاريخ وامضاءعميد الكلية  رئيس الجامعة  تاريخ وامضاء

 1401-1402-الفصل  الثاني  سنة  – (BA)برنامج البكالوريوس 
 عالمة الحليمدرس المجموعة (   الربع )الفصل  الثانية المرحلة 

 

 المقـــــرر ت
التشعيب في 

ت سجا
حدا

الو
 

 إسم الستاذ
 اليام الدراسية 

مواعيد 
دد  االمتحانات

ع
ب

طال
 

ت 
دما

خ
س

در
 ال

 الخميس الربعاء الثالثاء الثنين الحد السبت
التكاليف المطلوب 

 للمواد
 رقم الصف

1 
دراسات تمهيدية في فقه االمامية -مشترک  

 )من بداية کتاب المضاربة حتي نهاية الكتاب(
2فقه 11-12 الشيخ علی مروة    12-11     10-8 ینصف فصلتقرير +   413 27/03/1402  صوت 5 

2 
مشترک- دروس في العقيدة الشيخ مصباح )النبوة، االمامة 

 والمعاد(
2کالم اسالمي 10-11 الشيخ مظاهر علي    11-10       413 29/03/1402  صوت  

3 
 االساس في اصول الفقه

 )من بداية الكتاب حتي نهاية الباب الثاني مباحث االدلة
 القطعية(

آشنايي با دانش 
اصول  -اصول

 مقارن
7-8 الشيخ محيطي اردكان   8-7  8-7  8-7 ینصف فصلتلخيص+     413 31/03/1402  صوت  

4نحو شرح ابن عقيل من بداية اعمال المصدر حتي نهاية الكتاب 4 10-11   الشيخ فارس العامر    11-10   12-11 ی+نصف فصلصيتلخ   413 03/04/1402  صوت  

 مشترک-  الوجيز في علوم القرآن )مركز نون( 5
آشنايي با علوم 

 قرآن
فخري مصطفی الشيخ       12-10    140  08/04/1402  صوت  

8-9 السيدميثم النور  درك متن مشترک- اعراب القرآن الكريم )ملزمة االستاذ( 6  9-8 07/04/1402 413 تقرير       صوت  

البالغة الواضحة -مشترک 7  
 

8-9   الشيخ ميثم الربيعی  9-8   11-10 ینصف فصل   414 10/04/1402  صوت  

8 
مشترک- االمثل   الكليات و انواع التفسير، سورة 

 الحمد، الحجرات،الجمعة
2تفسير ترتيبي العارضی[]االستاذ مطالعة   05/04/1402 413 تقرير           

 اآلداب الفردية واالجتماعية 9
زبان و ادبيات 

 فارسي
      10-9 4القاعة ط      صوت   

10 
 مشترک- البحث العلمي

ت البحث العلمي و مراحله+ فنون القراءة و )كليا
 المطالعة + تلخيص كتاب(

7-9     الشيخ فارس العامر  تربيت بدني 06/04/1402 413 تمارين    فيديو  

11 
مشترک- الندوات، الكراسي العلمية او المحاضرات 

 الثقافية
11-12     الثقافة والبحث +حاسوبفيديو          

و النحواالصول  -في الفقه 12 9-10   المباحثة االلزامية   10-9  10-9  10-9 4القاعة ط          

 الكالم و التفسير 13
المباحثة )النشاط 

 الصفي(
             

االصول و النحو -في الفقه 14         من السبت الي الثالثاء بعد صاله الظهرين في مصلي الجامعة الشيخ علی مروة  متابعة 

35780936641 سيد محمود محفوظیول التعليمي :ؤالمس  :المرشدالستاذ  09367327580 الشيخ رضا اسحاقي:عميد الكلية   09981530615وئام الكنانیاسم المندوب :   



 كلية اآلداب و المعارف االسالمية
 وحدة الشؤون التعليمية

 

 

 تاريخ وامضاءعميد الكلية  رئيس الجامعة  تاريخ وامضاء

 1401-1402-الفصل  الثاني  سنة  – (BA)برنامج البكالوريوس 
 مصباح اليزديمجموعة المرحلة  الثالثة )الفصل الخامس(  

 المقـــــرر ت
التشعيب في 

حدا سجا
الو

ت
 

 إسم الستاذ

 اليام الدراسية 
مواعيد 

 االمتحانات

دد 
ع

ب
طال

 

ت 
دما

خ
س

در
 ال

التكاليف  الخميس الربعاء الثالثاء الثنين الحد السبت
 المطلوب للمواد

رقم 
 الصف

 دراسات تمهيدية في فقه االمامية 1
2فقه  )من بداية کتاب المضاربة حتي نهاية الكتاب( ابراهيم عبداللهالشيخ    ینصف فصلتقرير+         414 27/03/1402  صوت 5 

2کالم اسالمي مشترک- دروس في العقيدة الشيخ مصباح )النبوة، االمامة والمعاد( 2 11-10 الشيخ مظاهر علي   10-11       341  29/03/1402  صوت  

ةمصادر الحديث )الدوخي(+ دروس موجزة في علمي الرجال والدراي 3  
السبحانيکتاب الشيخ   

آشنايي با منابع 
حديث و متن 

 خواني
11-10   الشيخ ابراهيم عبدالله   10-11     414 31/03/1402  صوت  

05/04/1402 414        السيد كاظم النور  تفسير موضوعي )ملزمة مستلة من تفسير الشيخ مكارم( االخالق في القرآن  4  صوت  

لسبحانيالموجز في اصول الفقه للشيخ ا 5 1اصول  بيگ نجاد مصطفی الشيخ   نصف تلخيص+       
یفصل  414 03/04/1402  صوت  

مشترک- الفرق والمذاهب االسالمية- سبحاني )حتي  6
 الشيعة االثني عشري(

آشنايي با فرق و 
12-10     الشيخ فداحسين  مذاهب اسالمي    240  08/04/1402  صوت  

 مشترک- البالغة الواضحة 7
أشنايي با علوم 

نصف تلخيص+       الشيخ ميثم الربيعي  بالغي
یفصل  414 10/04/1402  صوت  

مهاوي عبدالرضا الشيخ  تطبيقات اكمال الصرف والنحو مع التطبيقات 8       8-10    07/04/1402    
ور[]االستاذ النمطالعة  التفسير بعض الجزاء من التفسير الموضوعي للشيخ مكارم 9 11/04/1402  تقرير           
10-9       االخالق اآلداب الفردية واالجتماعية 10 4القاعة ط      صوت   

11 
 مشترک- البحث العلمي

)كليات البحث العلمي و مراحله+ فنون القراءة و المطالعة 
 + تلخيص كتاب(

9-7     الشيخ فارس العامر  زبان انگليسي 06/04/1402 413 تمارين    فيديو  

 في الفقه و االصول و البالغة 12
المباحثة 
10-9   االلزامية  9-10  9-10  9-10 4القاعة ط          

مشترک-  الندوات، الكراسي العلمية او المحاضرات  13
11-12     الثقافة والبحث االخالقية +حاسوبفيديو          

 الرجال والتفسير 14
المباحثة )النشاط 

              الصفي(

بيگ نجاد مصطفی الشيخ  المتابعة في الفقه و االصول و البالغة 15 ةمن السبت الي الثالثاء بعد صاله الظهرين في مصلي الجامع          
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 كلية اآلداب و المعارف االسالمية
 وحدة الشؤون التعليمية

 

 

 تاريخ وامضاءعميد الكلية  رئيس الجامعة  تاريخ وامضاء

 1401-1402-الفصل  الثاني  سنة  – (BA)ج البكالوريوس برنام
 ره مدرس االمام الخميني مجموعة المرحلة  الثالثة )الفصل السادس(  
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 الخميس الربعاء الثالثاء الثنين الحد السبت
التكاليف المطلوب 

 للمواد
 رقم الصف

1 
 دروس تمهيدية في الفقه االستداللي 

 )حتي نهاية کتاب الصوم(
4فقه  +نصف فصلیتقرير       الشيخ ياسرالحجي 4   415 27/03/1402  4  

2 
 األساس في اصول الفقه 

 )من بداية الباب الثالث حتي نهاية الكتاب(
       الشيخ عادل آلبوغبيش 4  2اصول

نصف تلخيص+
یفصل  

415 29/03/1402    

 مدخل الي الفلسفة )عبدالرسول عبوديت( 3
فلسفه اسالمي 

 عمومي
مهدوى الشيخ عابد حسين 3        

نصف تلخيص+
یفصل  

415 31/03/1402    

د الفقهيةالقواع القواعد الفقهية )مصطفوي( 4 8-9  الشيخ اسماعيل نيسي 2        415 03/04/1402    

5 
مشترک- الفرق والمذاهب االسالمية- سبحاني )حتي 

 الشيعة االثني عشري(
آشنايي با فرق و 
 مذاهب اسالمي

240        الشيخ فداحسين 2  08/04/1402    

نهج البالغة -اعراب الروايات األخالقية  6 خوانيمتن   05/04/1402 415 تقرير       الشيخ  ميثم الربيعي 1     

 مشترک- البالغة الواضحة 7
أشنايي با علوم 

 بالغي
ینصف فصل       الشيخ ميثم الربيعي 3  414 10/04/1402    

4القاعة ط          1 اخالق مشترک- اآلداب الفردية واالجتماعية 8  صوت   

مال الرجال و مصادر الحديثاک 9 آشنايي با منابع  
ابراهيم عبداللهالشيخ   حديث و متن خواني         415 11/04/1402    

2تاريخ اسالم  اکمال تاريخ اهل البيت ع پيشوايی 10   
]االستاذ موسوى مطالعة

 بيرجندى[
07/04/1402  تقرير          

11 
 مشترک- البحث العلمي 

لعة + مراحله+ فنون القراءة و المطا )کليات البحث العلمي و
 تلخيص کتاب(

06/04/1402 413 تمارين       الشيخ فارس العامر 2 روش تحقيق  فيديو  

مشترک-  الندوات، الكراسي العلمية او المحاضرات  12
+حاسوبفيديو            - الثقافة والبحث االخالقية  

            الشيخ ياسر الحجي - اختيار التخصص دورة في آخر الفصل 13
الزامية مباحثه في الفقه واالصول والفلسفة 14 4القاعة ط          2      

الرجال البالغة و 15  
مباحثة )نشاط 

 صفي(
-            

 

        من السبت الي الثالثاء بعد صاله الظهرين في مصلي الجامعة الشيخ عادل آلبوغبيش 2 متابعة  16
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