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 ألاحد

 علم الرجال د. إدريس إرشاد  عالء د. حفظ عبدالستار د. منهج البحث د. أحمد نحو  ألاولى أ

 إرشاد أحمدد.  نحو  عبدالستار منهج البحث د.  عالء د. حفظ الرجال د. إدريسعلم  ألاولى ب

 خلدون  رجال د. عصام بالغة د.  ثامر غريب د. أحمد نحو د. مازن  منهج شراح د. الثانية أ

   مازن  .د شراح منهج أحمد نحو د. ثامر غريب د. خلدون  رجال د. الثانية ب

 إرشاد  عبدالستار نقد د. محمد محسن  عقيدة د.  رجال د. إدريس ثامر .د مختلف الثالثة أ

  عبدالستار نقد د. ثامر .د مختلف رجال د. إدريس  محمد محسن عقيدة د.  قيصر .د فقه أصول  الثالثة ب

 منهج بحث مكتبية  إمامية د. مازن  حفظ د. خلدون  إرشاد الرابعة أ

 إمامية د. مازن  منهج بحث حفظ د. خلدون  ساعة بحثية ساعة بحثية الرابعة ب

 

 

 

 إلاثنين

 فقه العبادات د. عبدهللا إرشاد  عالء. د حفظ عبد إبراهيم م. حاسبات  ألاولى أ

 حفظ د. عالء إرشاد عبد إبراهيم  م. حاسبات فقه العبادات د. عبدهللا  نحو د. أحمد ألاولى ب

  عبدهللا أحاديث أحكام د. قيصر  أصول فقه د.  د. عالءسيرة  عصام رواية د. الثانية أ

 أصول تفسير د. أحمد  عصام رواية د. عبدهللا أحاديث أحكام د. قيصر  أصول فقه د. عالءسيرة د.  الثانية ب

 قيصر أصول فقه د. أيمننظم إسالمية د.  إرشاد محمد محسن  عقيدة د.  والء علم النفس د. الثالثة أ

 أيمن. د إسالمية نظم قيصر أصول فقه د. محمد محسن عقيدة د. إرشاد ساعة بحثية ب الثالثة

 إمامية د. مازن  تطبيق ومشاهدة د. والء محمد جرح وتعديل د. إمامية د. مازن  مطاعن د. شعيب  الرابعة أ

 د. والءقياس وتقويم  مطاعن د. شعيب  إرشاد  محمد جرح وتعديل د. إمامية د. مازن  الرابعة ب

 

 

 

 الثالثاء

 إرشاد  حقوق د. علي  إرشاد د. أحمد  نحو  ألاولى أ

 علوم الحديث د. سعدي   عليحقوق د.  إرشاد ألاولى ب

 أحمد أصول تفسير د. عصام رواية د.  ثامر غريب د. عبدهللا أحاديث أحكام د. قيصر أصول فقه د. الثانية أ

  عبدهللا أحاديث أحكام د. ثامر  .د غريب قيصر  أصول فقه د. عصام  بالغة د. عصام رواية د. الثانية ب

  حازم تخريج د. شعيب .د تحليلي عبدالستار نقد د. أصول فقه د. قيصر  عبدهللا فقه استداللي د. الثالثة أ

 مكتبية  عبدهللا ستداللي د.افقه  شعيب  .د تحليلي حازم  تخريج د.  عبدالستار نقد د. الثالثة ب

 منهج بحث مكتبية مكتبية محمد جرح وتعديل د. مطاعن د. شعيب  الرابعة أ

 منهج بحث  محمد جرح وتعديل د. مكتبية  مطاعن د. شعيب حازم مناهج د. الرابعة ب

 

 

 

 ألاربعاء

 فقه العبادات د. عبدهللا إرشاد عبد إبراهيم م. حاسبات صرف م. جاسم سعدي علوم الحديث د. ألاولى أ

 عبد إبراهيم م. حاسبات  يسعد علوم الحديث د. فقه العبادات د. عبدهللا  صرف م. جاسم ألاولى ب

  مازن  منهج شراح د.  عصام بالغة د. علي مناهج د. أحمد أصول تفسير د. الثانية أ

 أحمد  أصول تفسير د. علي مناهج د.  مازن  منهج شراح د. عصام  بالغة د.  أحمد .د نحو الثانية ب

 شعيب تحليلي د. عبدهللا  ستداللي د.افقه  عامر  نحو د. حازم تخريج د. أيمننظم إسالمية د.  الثالثة أ

 عامر نحو د. شعيب  تحليلي د. حازم  تخريج د. أيمننظم إسالمية د.   عبدهللا ستداللي د.فقه ا الثالثة ب

 حازم مناهج د. قياس وتقويم د. والء مطاعن د. شعيب  خلدون  حفظ د.  حازم مناهج د. الرابعة أ

 إمامية د. مازن  مناهج د. حازم خلدون  حفظ د. ساعة بحثية مطاعن د. شعيب  الرابعة ب

 

 

 

 الخميس

   سعدي علوم الحديث د. حفظ د. عالء حقوق د. علي  علم الرجال د. إدريس ألاولى أ

  عالء د. حفظ إدريسعلم الرجال د.   حقوق د. علي ألاولى ب

  علي مناهج د. خلدون  رجال د. سيرة د. عالء أحمد نحو د. الثانية أ

  خلدون  رجال د. علي مناهج د. إرشاد سيرة د. عالء  الثانية ب

   رجال د. إدريس إرشاد عامر  نحو د. . ثامرمختلف د الثالثة أ

  عامر  نحو د. . ثامر مختلف د رجال د. إدريس والء علم النفس د. الثالثة ب

  مكتبية قياس وتقويم د. والء  خلدون  .د حفظ مكتبية الرابعة أ

  قياس وتقويم د. والء ساعة بحثية تطبيق ومشاهدة د. والء خلدون  حفظ د. الرابعة ب
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