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 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانية األولىالمرحلة  الوقت األيام

 د.عبد أحاديث أحكام د. زياد مناهج محدثين د.عبد الباسط فقه أحوال د.عبد علوم القران 9 االحد

 تركيد. نظم إسالمية د. عبدالرزاق طرائق تدريس ا.ايمن حفظ وتالوة عبد الرحمند.  علوم الحديث 10

 د.عبدالرزاق مشاهدة د.قدور عقائد د. عبد الرحمن السيرة النبوية ا . عفتان حقوق إنسان 11

 د.قدور حفظ وتفسير د. زياد مناهج محدثين ا.ايمن حفظ وتالوة د. عذاب أسس التربية 12

 د.قدور حفظ وتفسير   خليل فكر اسالمي   1

 د.صالح فقه جنايات د. زياد مناهج محدثين ا.ايمن حفظ وتالوة د. عبد الجبار حفظ وتالوة 9 ثنيناال

 د.قدور حفظ وتفسير د. عبدالرزاق طرائق تدريس د. عامر مناهج مفسرين د.عبد علوم القران 10

 د.هناء قياس د.صالح أصول الفقه الرحمند. عبد  السيرة النبوية   11

 د. زياد أسانيد وعلل د. قدور عقائد د.هناء علم النفس د. عبد الرحمن علوم الحديث 12

 د. عامر أصول الفقه     عفتانا. حقوق إنسان 1

 د. محمد الهيتي النحو د.احمد مطلك حفظ وتفسير د. عامر مناهج مفسرين د. عذاب أسس التربية 9 لثالثاءا

 د. زياد أسانيد وعلل د.محمد العيساوي فقه معامالت د. محمد الهيتي النحو والصرف د.عبد علوم القران 10

 د. عامر اصول الفقه د. محمد الهيتي النحو   ا.احمد جاسم النحو والصرف 11

 د.صالح فقه جنايات د. زياد مناهج محدثين د. عبد الجبار عقائد   12

   د.صالح أصول الفقه خليل فكر اسالمي د.احمد مطلك فقه عبادات 1

 د. زياد أسانيد وعلل د.احمد مطلك حفظ وتفسير د. عبد الجبار عقائد د. عبد الرحمن علوم الحديث 9 ربعاءاال

 د.عبد أحاديث أحكام ا.احمد جاسم دراسات ادبية د.هناء علم النفس ا.احمد جاسم النحو والصرف 10

 د. محمد الهيتي النحو د.محمد العيساوي فقه معامالت د. عامر مناهج مفسرين د. عبد الجبار حفظ والتالوة 11

 د.هناء قياس د . صالح اصول الفقه د. محمد الهيتي النحو والصرف د.احمد مطلك فقه عبادات 12

 د.محمد العيساوي أسباب اختالف       1

   د. محمد الهيتي النحو د.عبدالباسط فقه احوال د.احمد مطلك عباداتفقه  9 خميسال

 د.تركي نظم اسالمية د.احمد مطلك حفظ وتفسير د. محمد الهيتي النحو والصرف د. عبد الجبار حفظ وتالوة 10

 د. محمد الهيتي النحو د.محمد العيساوي فقه المعامالت د. عبد الجبار عقائد ا.احمد جاسم النحو والصرف 11

 د.محمد العيساوي أسباب اختالف ا.احمد جاسم دراسات ادبية د.عبد الباسط فقه أحوال   12
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