
 اسالم آباد  –الجامعة االسالمية العالمية 

 كلية اصول الدين  

 21-2020جدول الدراسي للعام الجامعي  

  1 2 3 4 5 6 
  8:30-9:45 10:00-

11:15 
11:30-12:45 1:15-2:30   2:45-4:00 4:15-5:30   

 الفصل االول   -

B-
110 

يوم  
 االثنين 

المدخل إلى  
العبادات  
 د.مريم  

تجويد القرآن   
 أ.عفت 

   1اللغة العربية 
 د.مؤيد  

 السيرة النبوية  
 د.عبد القادر جوندل  

المجتمع 
الباكستاني 

 أ.ثانية    وثقافته

اللغة االنجليزية  
1   

 أ.ساره ظفر  

يوم  
 الثلثاء 

المدخل إلى  
العبادات   
 د.مريم

 تجويد القرآن  
 أ.عفت 

   1اللغة العربية 
 د.مؤيد 

 السيرة النبوية  
 د.عبد القادر جوندل 

المجتمع 
الباكستاني 

 وثقافته أ.ثانية  

اللغة االنجليزية  
1   

 أ.ساره ظفر  

  

 الفصل الثالث   

DM 
008  

يوم  
 ن االثني 

الحديث  
 1Secالنبوي 

A 
 ا.ريما  

 3اللغة العربية 
 Sec أ.حفصة  

A    

  Sec A حجية السنة 

 ل  د.اسماعي 
أساسيات الكتابة  

 د.أمة الرفيع     العلمية  
Sec A 

 وسائل االعالم  
Sec A 

د.عبد القادر  
 هارون  

اللغة االنجليزية  
3 

Sec A    أ.عاتكه 

DM 
008  

يوم  
 الثلثاء 

تاريخ 
 االمويين 

Sec A  

 د.خالد  
11  :15-

1:10 

   3اللغة العربية 
 Sec أ.حفصة  

A 

أساسيات الكتابة  
 دمريم  Sec cالعلمية 

   3اللغة العربية 
 Sec c أ.حفصة

وسائل االعالم  
Sec C 
 د.طاهر  

اللغة االنجليزية  
3   

Sec C   أ.عاتكه 

DM 
008  

يوم  
 االربعاء  

اللغة العربية  
3   

 Sec أ.حفصة
c 

سنة  حجية ال
Sec c  

 أ.ريما  

 1Secالحديث النبوي  
c   أ.عائشة 

أساسيات الكتابة  
 Sec A العلمية 

 د.أمة الرفيع  

اللغة  
 3االنجليزية 

Sec A   

 أ.عاتكه  

 وسائل االعالم  
Sec A 

د.عبد القادر  
 هارون  

DM 
007  

يوم  
 االثنين 

 حجية السنة 
Sec B 

 اسماعيل  د. 

أساسيات  
الكتابة العلمية  

 د.مريم  
 Sec B 

 تاريخ االمويين 
11  :15-1:10 B  

    د.خالد

 3اللغة العربية 
 Sec B أ.حفصة  

اللغة  
 3االنجليزية 

Sec B    .أ

 عاتكه 

 وسائل االعالم 
Sec B   أ.أمير

 عثمان 

DM 
007  

يوم  
 الثلثاء 

أساسيات  
الكتابة العلمية  

Sec c  مريم. 

أساسيات  
 الكتابة العلمية 

Sec B  د.مريم 

   3اللغة العربية 
 Sec B أ.حفصة  

 1الحديث النبوي  
Sec B  

 أ.ريما  

اللغة  
  3االنجليزية 

Sec B 

 أ.عاتكه  

 وسائل االعالم 
Sec B   أ.أمير

 عثمان 

DM 
007  

يوم  
 االربعاء  

 Sec تاريخ االمويين  
C  د.سجاد 

1:15-2:55 

 وسائل االعالم   
Sec c  

د.طاهر  
 صديق  

اللغة االنجليزية  
3   

Sec c   أ.عاتكه 

B-
101 

A 

يوم  
 االثنين 

 Sec D حجية السنة  
 أ.ريما  

 وسائل االعالم  
Sec D   د.محمدي 

اللغة  
  2االنجليزية 

 د. ساره ظفر  
Sec D    

 2اللغة العربية 
    Sec D  أثوبيه 

B-
101 

A 

يوم  
 الثلثاء 

أساسيات الكتابة   
  Sec D العلمية 

 د.تيمية

 1Secالحديث النبوي  
D 

 عائشة   .أ

اللغة  
 2االنجليزية 

Sec D   

 د.ساره ظفر  

 2اللغة العربية 
    Sec D  أثوبيه 

B-
101 

A 

يوم  
 االربعاء  

 Sec تاريخ االمويين   .ب   
D  د.سجاد 
11  :30-1:15 

أساسيات  
الكتابة العلمية   

 د.تيمية
 Sec D 

 وسائل االعالم  
Sec D 

 د.محمدي  



 اسالم آباد  –الجامعة االسالمية العالمية 

 كلية اصول الدين  

 21-2020جدول الدراسي للعام الجامعي  

 

 

 المجموعة الخامسة 
  1 2 3 4 5 6 
  8:30-9:45 10:00-11:15 11:30-12:45 1:15-2:30   2:45-4:00 4:15-5:30   

DM 
006 

يوم  
 األربعاء

المدخل إلى  
علم التخريج   

Sec A  

 د.مسعود  

 آداب الحوار 
Sec A    د.رابعة 

 التفكير النقدي
Sec A    

 د.أمة الرفيع  

المدخل إلى علم  
 Sec A الكالم 

 د.عارف  

  5اللغة العربية 
Sec A 

 أ.ريحانه  

 األحوال الشخصية  
Sec A 

 .ثوبيه  أ

DM 
008 

يوم  
 الخميس  

 آداب الحوار 
Sec B  

 د.رابعة 

 التفكير النقدي 
Sec B  

 د.منزه  

المدخل إلى علم  
 Sec Bالتخريج 

 د.مسعودة  

 التفكير النقدي 
Sec A 

 د.أمة الرفيع 

  5اللغة العربية 
Sec A 

 أ.ريحانه  

 األحوال الشخصية  
Sec A 

 أ.ثوبيه  

DM 
008 

يوم  
 الجمعة  

األحوال  
 خصية الش

Sec B 

  5اللغة العربية 
Sec B 

المدخل إلى علم  
 Sec B الكالم 

 د.عبد الوهاب  

 التفكير النقدي 
Sec B 

 د.منزه  

 5اللغة العربية 
Sec B    

 أ.ريحانه  

 األحوال الشخصية
Sec B    

 أ.ثوبيه  

DM 
007 

يوم  
 الخميس  

 آداب الحوار 
Sec D  

 د.طاهر  

 التفكير النقدي 
Sec D  

 د.تيميه 

  5لغة العربية ال
Sec D 

   د.سلمى  

  5اللغة العربية 
Sec C   د.غزاله 

 التفكير النقدي 
Sec C 

 د.تيميه 

 األحوال الشخصية  
Sec C 

 أ.مريم  

DM 
007 

يوم  
 الجمعة  

المدخل إلى  
 علم الكالم 

Sec D 
 د.عبد الباسط 

األحوال  
 Sec الشخصية 

D   أ.مريم 

المدخل إلى علم  
 Sec Dالتخريج 

 أ.عائشة  

 لتفكير النقدي ا
Sec D 

 د.تيميه 

 5اللغة العربية 
Sec D    

 د.سلمى  

 األحوال الشخصية
Sec D    

 أ.مريم  

B-110   يوم
 االربعاء  

المدخل إلى علم  
 Secالتخريج  

C   د.مسعودة 

المدخل إلى علم  
 SecC الكالم 

 د.عبد الباسط   

 التفكير النقدي
Sec C   د.تيميه 

 

  5اللغة العربية 
Sec C زاله  د.غ 

 آداب الحوار   
 د. خليل   

 األحوال الشخصية  
Sec C 

 أ.مريم  



 اسالم آباد  –الجامعة االسالمية العالمية 

 كلية اصول الدين  

 21-2020جدول الدراسي للعام الجامعي  

 

 

  1 2 3 4 5 6 
  8:30-9:45 10:00-11:15 11:30-12:45 1:15-2:30   2:45-4:00 4:15-5:30   

BS Tafseer 

يوم  
 الثلثاء 

B-101 
A 

  د.تاج  علم القراءات نظريا  

يوم  
 االربعاء  

B-101 
A 

علم القراءات   تاج  د.  علم القراءات تطبيقيا
 د.تاج  نظريا 

 

يوم  
 الخميس  

B-101 
A 

 علوم القرآن    د.تاج  المدخل إلى علم القراءات 
 د. فاطمة  

 التفسير التحليلي  
 د. عفت  

 التفسير الفقهي  
 د.أمة العزيز 

 

يوم  
 الجمعة  

B-101 
A 

 توجيه القراءات  
 د.تاج  

علوم القرآن  د.  
 فاطمة 

 التفسير التحليلي  
 د.عفت  

لتفسير وعلوم  ا
القرآن في شبه  
 القارة الهندية  

التفسير وعلوم  
القرآن في شبه  
 القارة الهندية  

 MS/PhD Tafseer   
يوم  

 االربعاء  
B-002   التفسير

 التحليلي 
 د.هارون  

 الفسير الفقهي  
 د.جنيد  

 الدخيل في التفسير  
 د . عبد الوهاب راسخ  

 

يوم  
 الخميس  

B-002   التفسير
 التحليلي 
 د.هارون  

   قواعد التفسير د. امة العزيز  

يوم  
 الجمعة  

B-002    مناهج البحث   علوم القرآن د. فاطمة 
 د.سومية  

  



 اسالم آباد  –الجامعة االسالمية العالمية 

 كلية اصول الدين  

 21-2020جدول الدراسي للعام الجامعي  

 

 

 

  1 2 3 4 5 6 
  8:30-9:45 10:00-11:15 11:30-12:45 1:15-2:30   2:45-4:00 4:15-5:30   

Bs Hadith  

B-14    يوم
 االربعاء

 تاريخ السنة  
 د.مسعودة  

 السنة  تاريخ 
 د.مسعودة  

الحديث  
 الموضوعي 

 د.أمة السميع   

 التخريج 
 د.مسعودة   

 مصطلح الحديث  
 أ.عائشة   

  2الحديث النبوي  
 أ.عائشة  

B-
007 

يوم  
 الخميس  

   3الحديث النبوي      
 أ.سجاد الهي  

B-14    يوم
 الجمعة  

الوضع في    
 الحديث أ.ريما  

 التخريج 
 د.مسعودة  

 2الحديث النبوي  
 شة  أ.عائ 

 

 MS /PhD 

B-
007 

يوم  
 االربعاء

 علل الحديث )نظريا( 
 د.سهيل  

 األحاديث الضعيفة  
 د.نورة  

  

B-
007 

يوم  
 الخميس  

 علوم الحديث  
 د.سهيل  

الحديث النبوي  
1  MS  

 د.أمة السميع  

علم الرجال و قواعد الجرح و  
 التعديل د.نورة زواي  

 مناهج البحث  
 د.عبد الصمد  

b-002  

B-
007 

يوم  
 الجمعة  

المراسيل و ىراء العلماء في  
 االحتجاج بها  د.امة السميع  

الحديث النبوي  
2 ’MS  
 د. نورة   

الحديث النبوي  
1  MS  

 د.أمة السميع  

  



 اسالم آباد  –الجامعة االسالمية العالمية 

 كلية اصول الدين  

 21-2020جدول الدراسي للعام الجامعي  

 

 

  1 2 3 4 5 6 
  8:30-

9:45 

10:00-11:15 11:30-

12:45 

1:15-2:30   2:45-4:00 4:15-5:30   

Bs Seerah  

B-101 
B 

اريخ السياسي  الت    يوم االثنين 
 د,يوسف  لالسالم 

التاريخ االقتصادي  
 لالسالم د.يوسف  

B-101 
B 

السر و المغازي    يوم الثلثاء  
 إلى القرن الثالث  

 د.ابراهيم 

 مصادر السيرة  
 د.آمنة 

 الجوانب التربوية 
 د.آمنة   

تاريخ العالم عند ظهور االسالم د. سجاد  
 الهي  

b-101 
B  

السر و   يوم االربعاء  
ازي إلى  المغ

 القرن الثالث  
 د.ابراهيم 

 مصادر السيرة  
 د.آمنة 

 علم التاريخ عند المسلمين
 د.حماد عبد الرحمن  

التاريخ االقتصادي  
 لالسالم  
 د.يوسف  

التاريخ السياسي  
 لالسالم د.يوسف  

 MS 

B-002   مناهج المستشرقين د.يوسف   فلسفة التاريخ د. خالد    يوم الثلثاء 

B-102 
b 

علم الرجال وقواعد الجرح و    بعاء  االريوم 
   د.آمنة  التعديل

  

PhD  

B-002  اطلس السيرة النبوية د.آمنة  تحليل الرواية التاريخية د.يوسف   يوم االثنين   

b-002   انتشار الدعوة في أسيا وافريقيا  يوم الثلثاء 
 د.خالد  

   



 اسالم آباد  –الجامعة االسالمية العالمية 

 كلية اصول الدين  

 21-2020جدول الدراسي للعام الجامعي  

 

  1 2 3 4 5 6 
  8:30-

9:45 

10:00-11:15 11:30-12:45 1:15-2:30   2:45-4:00 4:15-5:30   

 comparative 

B-
102 b 

يوم  
 االثنين 

 مناهج البحث  
 د.أمة الرفيع  

الدين و االديان في   اللغة االجنبية د. منزه  
 القرآن د.مريم  

 اليهودية  
 د.جشتي  

B-
102 b 

الدين و    يوم الثلثاء  
االديان في  

 القرآن د.مريم  

 أديان شرق آسيا  
 د.عائشة  

 يان شرق آسيا  أد
 د.عائشة  

 الهندوسية  
 د. عبد المالك  

 اليهودية  
 د.جشتي  

MS  

B-
002 

يوم  
 االثنين 

 المناهج المعاصرة لدراسة الدين  
 د. أكرم  

 فلسفة الدين  
 د.منزه  

 سيمينار حول الدين  
 د.بالل  

B-
102 A  

  

 اللغة : دراسة نصية   يوم الثلثاء  
 د.جشتي  

 

PhD  

B-
111 

 االسالم والعلم والفلسفة والدين   ء  يوم الثلثا
 د.أمة الرفيع  

 الحوار بين االديان 
 د.تيمية 

 النظرية والدين  
 د.عائشة  

B-
111 

يوم  
 االربعاء  

   

 



 اسالم آباد  –الجامعة االسالمية العالمية 

 كلية اصول الدين  

 21-2020جدول الدراسي للعام الجامعي  

 

 

 

  1 2 3 4 5 6 
  8:30-9:45 10:00-11:15 11:30-12:45 1:15-2:30   2:45-4:00 4:15-5:30   

Bs Aqeedah  

B-
102 

b 

يوم  
 الخميس  

 المنطق  
 د.هدايت  

 الفلسفة االسالمية  
 دعبد الوهاب 

 د.عارف   1علم الكالم 

B-
102 

b 

يوم  
 الجمعة  

 الفلسفة الغربية الحديثة  
 د.عبد الباسط  

 و االديان    مالجدل الديني بين االسال
 أ.ساجدة  

 دراسة نصية لكتب العقيدة  
 د.هدايت  

 MS Aqeedah  

b-
101 

b 

يوم  
 الخميس  

   1التوحيد  الوهاب   الفكر االسالمي د.عبد
 د.زيد العبالن  

 الفلسفة االسالمية  
 د. عبد الباسط  

B-
102 

b 

يوم  
 الجمعة  

 العقيدة االسالمية قضايا و النوازل  
 د. هدايت  

 منهج البحث و التحقيق  أ.ساجدة  



 اسالم آباد  –الجامعة االسالمية العالمية 

 كلية اصول الدين  

 21-2020جدول الدراسي للعام الجامعي  

 

 

  1 2 3 4 5 6 
  8:30-9:45 10:00-11:15 11:30-12:45 1:15-2:30   2:45-4:00 4:15-5:30   

Bs Dawah  

b-14   يوم
 االثنين 

 إعداد الدعاة  
 د. عبد الحميد

 تاريخ الدعوة  
 د.رابعة  

التيارات الفكرية    مستقبل االسالم د.سليمان  
 د.امير عثمان

المدخل الى التنصير  
 و االستشراق  

 د.خليل 

b-14   يوم
 الثلثاء 

 إعداد الدعاة  
 د. عبد الحميد  

الوضع في  
 الحديث  

 د.مير أكبر  

التيارات الفكرية    د.عبد القادر هارون ئل الحديثة الوسا
 د.امير عثمان

المدخل الى التنصير  
 و االستشراق  

 د.خليل 

 MS 

b-14   يوم
 الخميس   

 اصول الحسبة ونظامها د.خليل   االسالم والعلم د.مير اكبر   قضايا دعوية معاصرة د.رابعة  

b-14   يوم
 الجمعة  

   مناهج البحث د.طاهر  

PhD  

B-
007 

يوم  
 االثنين 

 مقاصد الشريعة   فلسفة القيم  د. عبد القادر هارون  
 د. سليمان  

 اللغة االجنبية  
 د.شبير  

 

B-
007 

يوم  
 الثلثاء 

    ر الحضارات د.خليل  حوا


