
   2023ـــــــ  2022في قسم علوم القران والتربية اإلسالمية للعام الدراس ي  جدول الدروس األسبوعي

 الرابعة االستاذ/ة الساعة الثالثة االستاذ/ة الساعة الثانية االستاذ/ة الساعة األولى االستاذ/ة الساعة 

 
 
 األحد

    مناهج التفسير د. محمد جبار 9:20  - 8:30 علم التفسير د. محمود عبد الحسين 9:20  - 8:30 التالوة والحفظ  د. محمد عامر  9:20  - 8:30

 التالوة والحفظ د. محمد عامر 10:20 – 9:30 مناهج التفسير د. محمد جبار 10:20 – 9:30 علم التفسير د. محمود عبد الحسين 10:20 – 9:30 حقوق اإلنسان  د. حال عبد الكريم  10:20 – 9:30

 التالوة والحفظ د. محمد عامر  11:20  – 10:30 النحو والصرف د. رضاته حسين  11:20  – 10:30 علم نفس النمو م. م ضحى فالح 11:20  – 10:30 حقوق اإلنسان  د. حال عبد الكريم  11:20  – 10:30

اإلسالميةالنظم  م, م زينب خلف 12:20  – 11:30 طرائق التدريس د. بهاء شبرم 12:20  – 11:30 علم نفس النمو م. م ضحى فالح 12:20  – 11:30 علوم القران د. محمود عبد الحسين  12:20  – 11:30  

اإلسالميةالنظم  م, م زينب خلف 1:20  – 12:30    النحو والصرف د. رضاته حسين 1:20  – 12:30 علوم القران د. محمود عبد الحسين  1:20  – 12:30  

       النحو والصرف د. رضاته حسين 2:20  – 1:30   

 
 

 االثنين

 املشاهدة الصفية د. محمود عبد الحسين 9:20  - 8:30 النحو والصرف د. رضاته حسين 9:20  - 8:30 فقه العبادات م.  قاسم عبد الزهرة 9:20  - 8:30 مصطلح الحديث  د. محمد جبار  9:20  - 8:30

 املشاهدة الصفية د. محمود عبد الحسين 10:20 – 9:30 النحو والصرف د. رضاته حسين 10:20 – 9:30 فقه العبادات عبد الزهرةم.  قاسم  10:20 – 9:30 مصطلح الحديث  د. محمد جبار  10:20 – 9:30

 االنكليزي  م.م زينب عالء 11:20  – 10:30 فقه املعامالت م.  قاسم عبد الزهرة 11:20  – 10:30 النحو والصرف د. رضاته حسين 11:20  – 10:30   

    التالوة والحفظ م.م. رغد إسماعيل 12:20  – 11:30 االنكليزي  م.م زينب عالء 12:20  – 11:30 النحو  د. رضاته حسين  12:20  – 11:30

 علم األديان م.  قاسم عبد الزهرة 1:20  – 12:30 االنكليزي  م.م زينب عالء 1:20  – 12:30 التالوة والحفظ  م.م. رغد إسماعيل 1:20  – 12:30 النحو د. رضاته حسين  1:20  – 12:30

 علم األديان م.  قاسم عبد الزهرة 2:20  – 1:30       االنكليزي  م.م. زينب عالء  2:20  – 1:30

 
 

 الثالثاء

 أصول الفقه د. محمد جبار 9:20  - 8:30 فقه املعامالت م.  قاسم عبد الزهرة 9:20  - 8:30 البيان والبديع م. م رغد إسماعيل 9:20  - 8:30 التالوة والحفظ  د. محمد عامر  9:20  - 8:30

 أصول الفقه د. محمد جبار 10:20 – 9:30 فقه املعامالت م.  قاسم عبد الزهرة 10:20 – 9:30 البيان والبديع م. م رغد إسماعيل 10:20 – 9:30 التالوة والحفظ  د. محمد عامر  10:20 – 9:30

رضاته حسين د. 11:20  – 10:30 أصول البحث د. محمد جبار 11:20  – 10:30 العقيدة اإلسالمية د. إياد نعيم 11:20  – 10:30 املدخل إلى الفقه  م. قاسم عبد الزهرة  11:20  – 10:30  النحو 

 النحو د. رضاته حسين 12:20  – 11:30 أصول البحث د. محمد جبار 12:20  – 11:30 العقيدة اإلسالمية د. إياد نعيم 12:20  – 11:30   

    التالوة والحفظ م. م رغد إسماعيل 1:20  – 12:30 التعليم الثانوي  م. م ضحى فالح 1:20  – 12:30 املدخل إلى الفقه  م. قاسم عبد الزهرة  1:20  – 12:30

    التالوة والحفظ م. م رغد إسماعيل 2:20  – 1:30   2:20  – 1:30   

 
 

 األربعاء
 

 الفقه الجنائي م.  قاسم عبد الزهرة 9:20  - 8:30 علم املعاني م. م رغد إسماعيل 9:20  - 8:30 الحاسبات م. م حيدر عبد الكريم 9:20  - 8:30 علم النفس  د. بهاء شبرم  9:20  - 8:30

 الفقه الجنائي م.  قاسم عبد الزهرة 10:20 – 9:30 علم املعاني م. م رغد إسماعيل 10:20 – 9:30    علم النفس  د. بهاء شبرم  10:20 – 9:30

 بحث التخرج  11:20  – 10:30    التالوة والحفظ م. م رغد إسماعيل 11:20  – 10:30   

 التالوة والحفظ د. محمد عامر 12:20  – 11:30 الحديث التحليلي م. م  علي جلوب 12:20  – 11:30 التالوة والحفظ م. م رغد إسماعيل 12:20  – 11:30 الحاسبات  م.م. حيدر عبد الكريم  12:20  – 11:30

    الحديث التحليلي م. م  علي جلوب 1:20  – 12:30 التعليم الثانوي  فالحم. م ضحى  1:20  – 12:30 التالوة والحفظ  د. محمد عامر  1:20  – 12:30

 
 

 ميسخال

والقياسالتقويم  د. نجم عبد هللا 9:20  - 8:30 اإلرشاد النفس ي د. بهاء شيرم 9:20  - 8:30 الحاسبات م. م حيدر عبد الكريم 9:20  - 8:30 مبادئ املنطق  د. اياد نعيم  9:20  - 8:30  

 التقويم والقياس د. نجم عبد هللا 10:20 – 9:30 طرائق التدريس د. بهاء شيرم 10:20 – 9:30 الحاسبات م. م حيدر عبد الكريم 10:20 – 9:30 الحاسبات م.م. حيدر عبد الكريم  10:20 – 9:30

 بحث التخرج  11:20  – 10:30 الثقافة اإلسالمية م. م  علي جلوب 11:20  – 10:30 السيرة النبوية هاديم.م حامد   11:20  – 10:30 مبادئ املنطق  د. اياد نعيم   11:20  – 10:30

    الثقافة اإلسالمية م. م  علي جلوب 12:20  – 11:30 السيرة النبوية م.م حامد هادي 12:20  – 11:30 الحاسبات  م.م. حيدر عبد الكريم  12:20  – 11:30

 أساليب التفسير م. م  علي جلوب 1:20  – 12:30 اإلرشاد النفس ي د. بهاء شيرم 1:20  – 12:30    أسس التربية  م.م. ضحى فالح  1:20  – 12:30

 أساليب التفسير م. م  علي جلوب 2:20  – 1:30 طرائق التدريس د. بهاء شيرم 2:20  – 1:30    أسس التربية  م.م. ضحى فالح  2:20  – 1:30

 


