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 الرابع ب الرابع أ الثالث ب الثالث أ الثاني ب الثاني أ األول ب األول أ األحد

9:00  
سيرة            

 طالب
  نبالغة القرآ

 عصام عكلة
 

مدخل القراءات  
 محمود عقيل

 حديثمصطلح ال
 عصام خليل

التالوة والحفظ 
 محمد مطني

     آيات أحكام
 احمد عبيد

10:00 
نحو             

 اثير طارق
  

 القصص القرآني
 بشير حميد

مصطلح الحديث 
 عصام خليل

              فقه
 احمد عبيد

معاني القرآن    
 فراس يحيى

التالوة والحفظ محمد 
 مطني

 مياسس تربية  11:00
نحو             

 اثير طارق
     علم النفس 

 خليل والء
بالغة القرآن  

 عصام عكلة
             فقه 

 احمد عبيد
النحو القرآني   

 العزيز عامر عبد
أصول قراءات  

 سمير عبد
معاني القرآن    

 فراس يحيى

 استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة 12:00

1:00 
سيرة            

 طالب
           اسس تربية

 احمد مي
 القصص القرآني

 بشير حميد
علم النفس      

 خليل والء
النحو القرآني   
 عامر عبد العزيز

مدخل القراءات  
 محمود عقيل

آيات أحكام احمد 
 عبيد

أصول قراءات  
 سمير عبد

 الرابع ب الرابع أ الثالث ب الثالث أ الثاني ب الثاني أ األول ب األول أ االثنين

9:00 
حاسبات         

 عبد ابراهيم
سيرة            

 طالب
منطق          

 محمد طارق
    النحو القرآني
 اثير طارق

أصول الفقه 
 اسماعيل خليل

مدخل القراءات  
 محمود عقيل

  

10:00 
الصرف عثمان 

 خيري
 حفظ هاشم

    النحو القرآني
 اثير طارق

السيرة         
 خلدون نور

  مدخل القراءات
 محمود عقيل

مصطلح الحديث 
 عصام خليل

القياس والتقويم 
 والء

معاني القرآن    
 فراس يحيى

11:00 
سيرة            

 طالب
الصرف        

 عثمان خيري
السيرة         

 خلدون نوري
التالوة والحفظ 
 محمود عقيل

مصطلح الحديث 
 عصام خليل

اإلعجاز القرآني 
 خليل رجب

آيات أحكام احمد 
 عبيد

 القياس والتقويم والء

 استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة 12:00

 حفظ هاشم 1:00
حاسبات         

 عبد ابراهيم
التالوة والحفظ 
 محمود عقيل

منطق          
 محمد طارق

اإلعجاز القرآني 
 خليل رجب

أصول الفقه 
 اسماعيل خليل

    معاني القرآن
 فراس يحيى

 آيات أحكام احمد
 عبيد

 الرابع ب الرابع أ الثالث ب الثالث أ الثاني ب الثاني أ األول ب األول أ الثالثاء

9:00 
سيرة            

 طالب
مدخل الى التفسير 

 فاضل محمد
الصرف        

 عثمان خيري
بالغة القرآن  

 عصام عكلة
اإلعجاز القرآني 

 خليل رجب
فقه             

 احمد عبيد
التالوة والحفظ 
 محمد مطني

 

10:00 
حاسبات         

 عبد ابراهيم
ديمقراطية       

 ماجد محمد
التالوة والحفظ 
  محمود عقيل

الصرف        
 عثمان خيري

فقه             
 احمد عبيد

         عقيدة 
 عثمان

 
التالوة والحفظ محمد 

 مطني

11:00 
التفسير مدخل الى 

 فاضل محمد
حاسبات         

 عبد ابراهيم
بالغة القرآن  

 عصام عكلة
         منطق  

 محمد طارق
التفسير التحليلي 

 محمد مطني
اإلعجاز القرآني 

 خليل رجب
آيات أحكام احمد 

 عبيد
تحليلي          

 احمد مخلف

 استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة 12:00

1:00 
ديمقراطية       

 ماجد محمد
سيرة            

 طالب
          منطق 

 محمد طارق 
التالوة والحفظ 
 محمود عقيل

          عقيدة
 عثمان

التفسير التحليلي 
 محمد مطني

تحليلي          
 احمد مخلف

آيات أحكام احمد 
 عبيد

 الرابع ب الرابع أ الثالث ب الثالث أ الثاني ب الثاني أ األول ب األول أ االربعاء

9:00 
الصرف        

 عثمان خيري
مدخل الى التفسير 

 فاضل محمد
 السيرة  خلدون

مناهج مفسرين          
 دماجد محم

عقيدة         
 عثمان احمد

 
          تحليلي

 مخلف احمد
 

10:00 
مدخل الى التفسير 

 فاضل محمد
حاسبات         

  عبد ابراهيم
 مفسرينمناهج 

 ماجد محمد
أخالق القرآن   

 احمد مخلف
 

عقيدة         
 عثمان احمد

    وتقويم قياس
 والء

أصول قراءات  
 سمير عبد

11:00 
حاسبات         

 عبد ابراهيم
 مي تربية اسس

أخالق القرآن   
 احمد مخلف

    النحو القرآني
 اثير طارق

التالوة والحفظ  
 بشير

أصول الفقه 
 خليلاسماعيل 

أصول قراءات  
 سمير عبد

رآن    قمعاني ال
 فراس يحيى

 استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة استراحة 12:00

1:00 
           اسس تربية

 احمد مي
الصرف        

 عثمان خيري
    النحو القرآني
 اثير طارق

 السيرة  خلدون
أصول الفقه 
 اسماعيل خليل

والحفظ  التالوة 
 بشير

معاني القرآن    
 فراس يحيى

تحليلي          
 احمد مخلف

 الرابع ب الرابع أ الثالث ب الثالث أ الثاني ب الثاني أ األول ب األول أ الخميس

9:00 
ديمقراطية       

 ماجد محمد
  حفظ هاشم

أخالق القرآن   
 احمد مخلف

النحو القرآني   
 عامر عبد العزيز

  التالوة والحفظ
 بشير

 
التالوة والحفظ محمد 

 مطني

10:00 
نحو             

 اثير طارق
 عملي حفظ هاشم

مناهج مفسرين          
 ماجد محمد

 
التالوة والحفظ  

 بشير
    مناهج وطرائق

 والء
التالوة والحفظ 
 محمد مطني

تحليلي          
 احمد مخلف

 حفظ هاشم 11:00
ديمقراطية       

 ماجد محمد
القرآن    أخالق

 احمد مخلف
        القصص
 بشير

التفسير التحليلي 
 محمد مطني

   النحو القرآني
 عامر عبد العزيز

أصول قراءات  
 سمير عبد

قياس وتقويم    
 والء

 عملي حفظ هاشم 12:00
نحو             

 اثير طارق
       القصص 
 بشير 

 مفسرينمناهج 
 ماجد محمد

مناهج وطرائق   
 والء

التحليلي التفسير 
 محمد مطني

تحليلي          
 احمد مخلف

أصول قراءات  
 سمير عبد

 

 أ.م. د. اثير طارق نعمان
 رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن


