
ر اا ارادةر اا ارادةر اا ارادةر اا ارادة

9 00\10 30: د محمود عودةمدخل فقھ:
6vboe6c

فقھ العبادات
د عبد الباسط

m3icbkvد عبد الجبارالعقیدة
Znor2re

التالوة 

والحفظ
د  ایمن

yzdlozi

11 00\12 30: علوم الحدیث:
uvs5ri6د زیاد

م.م. معتزالنحو والصرف
mslkgte

د. خلیلمنھج بحث
opxpdgy

د عامراصول الفقھ
Gx53f3k

1 00\2 30: :

9 00\10 30: د قدورالمنطق:

F3px6rp

د سامرانكلیزي

Wfx2wqr

بالغة

د عبد مجید

yirbuwm
اسالیب 

التفسیر
د عبد الرحمن

W46rhps

11 00\12 30: دیمقراطیة :

وحقوق
د ناھض

5quzmh
م.م. معتزالنحو والصرف

mslkgte
د. عامرفقھ معامالت

Xbnezbs
د خلیلالمشاھدة

6a5pazr
1 00\2 30: :

9 00\10 30: النحو والصرف:
د عبد الباسط

lth3i25علم نفس النمو
م.م. محمود 

lojtfkdعكاش
م.م. معتز نحو

qbvmbwd
د صالحفقھ جنایات

wsilfrf

11 00\12 30: د سامراللغة االنكلیزیة:

Cd66pea

د زیادالبالغة

qgovzfu

م.م. معتز نحو

qbvmbwd

القیاس 

والتقویم
م.م. ناصر

Uy4xzrz
1 00\2 30: :

9 00\10 30: د.اسماعیلالتالوة والحفظ:
Zpyq6im

د محمود عودةالتالوة والحفظ
Y26e7hm

الحفظ والتالوة
د عبد 

7xf5lcdالرحمن
د صالحفقھ جنایات

wsilfrf

11 00\12 30: النحو والصرف:
د عبد الباسط

lth3i25
مباحث علوم 

anesalrالقران
د صالحمناھج التفسیر

Uvlx7ev

مناھج 

محدثین
د اسماعیل

T2raotj
1 00\2 30: :

9 00\10 30: م.م. عفتاناسس التربیة:
Gu36xj3

د ایمنعلم التفسیر
4tlwwyd

د اسماعیلالحدیث التحلیلي
Rlqtpc4

د معتزالنحو
Lubjdoz

11 00\12 30: مدخل علوم :

القران
د عبد الجبار

Niqk3c7

د محمود عودةالتالوة والحفظ

Y26e7hm

د. عامرفقھ معامالت

Xbnezbs

النظم 

االسالمیة
د قدور

Y7vgut3

1 00\2 30: :

اء

ارء

ا

كلیة التربیة القائم / قسم علوم القرآن / الدراسات الصباحیة

اا
ا ااا اا اما اول

ا

ا



ر اا ارادةر اا ارادةر اا ارادةر اا ارادة

9 00 10 30: kc5nemqد. ح�امال��� الف�ي bcyxyv3م.د. أحمد صفاءنحوvlor6rr5م.م. ھمام نصوص قدیمة 234yf3gأ.د. ف�ق� مه��ن��1: /

11 00 12 30: / :ا  دب ايا  .دcprgjmaأ.م.د. �اس�لغة إن�ل���ةpplgmi3 5د. ع�اب م�اهج ال��ر��ipc3ar

1 00 2 30: / :

9 00 10 30: jymitbnأ.د. خ��� ف�اع فقه اللغة x247oqzم.د. أح�� م���داألدب ال��اسيebpal7w1أ.م.د. ن��� جاس�الع�وض والقا��ة335ripx1م.م. ز��� بالغة1: /

11 00 12 30: 7jfjaadم. ناص� ال��اس وال�ق���3h4z4qmد. ح�ام سع��ال�ق� األدبي الق���f7rkqow1د. أح�� جاس�ال�ع�� الع��يo7r5g7jأ.م.د. ع�� ال�زاقأس� ت���ة: /

1 00 2 30: / :

9 00 10 30: cnokxqm.د. خ��� ف�اععل� اللغةpnrqzr21م.م. س�� ن��go6qfc73د. أح�� جاس�مهارات لغ��ة1: /

11 00 12 30: / : إم  .د..أbyaz54pما ) 3از ..bakhlez1مدب اا ..lppxucu

1 00 2 30: / :

9 00 10 30:  ..fmea7up ا اد اfbazr7eم.د. أح�� صفاءت�ل�ل ن� ق�آنيjzrxhsj1د. أح�� جاس�ص�فy7agzd53د. ع�� م���عل�م الق�آن وال��ی� ال���� : /

11 00 12 30: urocud2أ..د. مv45e6wz7 أ..د.  إمvr2o322م.م.س�� األدب اإلسالميwud23ef1م.م. أح�� راكعحق�ق إن�ان(ساعة واح�ة: /

1 00 2 30: / :

9 00 10 30: 6v3h3dcأ.م.د. أح�� م���د األدب ال��ی�ucgh65v1د. ع�� م���عل�م الق�آن وال��ی� ال���� : /

11 00 12 30: 6pw27drأ.م.د. �اس� لغة إن�ل���ة ..ui6yh2pىoiaiktl أ..د.  ازاق م ..qbibh4a  ص�ف1: /

1 00 2 30: / :

ا

ا

اء

ارء

ا

كلیة التربیة القائم / قسم اللغة العربیة / الدراسات الصباحیة

اا
ا ااا اا اما اول



ر اا ارادةر اا ارادة

12 00 1 30: / jpszkj2م.م. ھمام نصوص قدیمة ouzrq57أ.د. ف�ق� مه��ن��1:

2 00 3 30: / :ا  دب ايا  .دv2sb7daأ.م.د. �اس�لغة إن�ل���ةbgv2vfb

4 00 5 30: / :

12 00 1 30: / l4im4u7أ.م.د. ن��� جاس�الع�وض والقا��ةvy27ado1م.م. ز��� بالغة1:

2 00 3 30: / ndljunaد. أح�� جاس�ال�ع�� الع��يrfusjirأ.م.د. ع�� ال�زاقأس� ت���ة:

4 00 5 30: / :

12 00 1 30: / w6dihitم.م. س�� ن��etcm64t3د. أح�� جاس�مهارات لغ��ة1:

2 00 3 30: / : إم  .د..أrdmcckpما ) 3از ..qcdjh37
4 00 5 30: / :

12 00 1 30: / izoa7hcم.م.س�� األدب اإلسالميjmpgs5d1د. ع�� م���عل�م الق�آن وال��ی� ال���� :

2 00 3 30: / 7jkwym5د. أح�� جاس�ص�ف76eqrfw3م.م. أح�� راكعحق�ق إن�ان (ساعة واح�ة:

4 00 5 30: / :

12 00 1 30: / ovo6xl5د. ع�� م���عل�م الق�آن وال��ی� ال���� uzgxo2oم.م. ھمام صرف1:

2 00 3 30: / : م زاقا  .د..أtmkiz37

4 00 5 30: / :

اء

ارء

ا

كلیة التربیة القائم / قسم اللغة العربیة / الدراسات المسائیة

اا
ا اما اول

ا

ا
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