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 الصباحية/الكورس االول -قسم الحديث وعلومه –المرحلة االولى  –جدول الدروس االسبوعي 

 
 الساعة         

 اليوم
         1          2          3          4 

 النحو األحد
 محمد عبدالقادر.د

 اللغة االنكليزية
 مروه. م

 حفظ القرآن
 عيدان. م

 مصطلح الحديث
 احمد علوان. د

 حفظ القرآن االثنين
 عيدان. م

 اللغة االنكليزية
 مروه. م

 مصطلح الحديث
 احمد علوان. د

 علوم القرآن
 دحام. د

 فقه الثالثاء
 مزاحم. د

 النحو
 محمد عبدالقادر.د

 تاريخ السنة
 ضرغام. م

 علوم القرآن
 دحام. د

 فقه األربعاء
 مزاحم. د

 منهج بحث ساعة ارشاد  
 حسين. د

 منهج بحث
 حسين. د

 تاريخ السنة        الخميس
 ضرغام. م    

 تاريخ السنة
 ضرغام. م

 مصطلح الحديث
 احمد علوان. د

   
 ساعة ارشاد  
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 وعلومهقسم الحديث / المرحلة    الثانية       / جدول الدروس األسبوعي 
 
 

 اليوم
 
 

 1محاضرة 
 

 5محاضرة  4محاضرة  3محاضرة  2محاضرة 

 األحد
 
 

 اصول التفسير
 دحام. د

 السيرة النبوية
 حسين اعبيد. د

 علم الرواية
 احمد علوان. د

 اصول التفسير
 دحام. د

 ساعة ارشاد

 نحو اإلثنين
 ساهره.د

 نحو
 ساهره.د

 مناهج محدثين
 غازي.د

 علم الرجال
 غازي.د

 مناهج محدثين
 غازي.د

 البالغة النبوية الثالثاء
 عبد خلف.د

 

 البالغة النبوية
 عبد خلف.د

 

 اللغة االنكليزية
 شيماء.د

 اللغة االنكليزية
 شيماء.د

 احاديث االحكام
 صالح.م

 غريب الحديث األربعاء
 محمد علي مطر.د

 السيرة النبوية
 حسين.د

 اصول فقه
 محمود عبدالستار.د

 اصول فقه
 محمود عبدالستار.د

 احاديث االحكام
 صالح.م

 علم الرجال الخميس
 غازي.د

 
 

 علم الرواية
 احمد علوان.د

 غريب الحديث
 محمد علي مطر.د

 مناهج شراح الحديث
 جليل.د

 مناهج شراح الحديث
 جليل.د
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 قسم الحديث وعلومه/        الثالثةالمرحلة    / جدول الدروس األسبوعي 

 اليوم

 

 

 1محاضرة 
 

 5محاضرة  4محاضرة  3محاضرة  2محاضرة 

 األحد

 

 

 طرائق تدريس

 محمود علي.د

 العقيدة االسالمية

 محمد خليل.د

 النحو

 عبدالعزيز.د

 النحو

 عبدالعزيز.د

 ساعة ارشاد

 طرائق تدريس اإلثنين

 محمود علي.د

 النظم االسالمية

 حسين. د

 الحديث التحليلي

 سعد. د

 علم الرجال

 احمد علوان.د

 ساعة ارشاد

 نقد متن الحديث الثالثاء

 مهند. د

 العقيدة االسالمية

 محمد خليل.د

 مختلف الحديث

 جليل.م.م

 الفقه االستداللي

 نجيب. د

 الفقه االستداللي

 نجيب.م.م

 االسالميةالنظم  األربعاء

 حسين. د

 علم النفس

 امال جدوع احمد.د

 مختلف الحديث

 جليل.م.م

 التحليليالحديث 

 سعد. د

 ساعة ارشاد
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 علم الرجال الخميس

 احمد علوان.د

 علم النفس

 امال جدوع احمد.د

 نقد متن الحديث

 مهند. د

 اصول التخريج

 محمود عيدان.د

 اصول التخريج

 محمود عيدان.د

 

 

 قسم الحديث وعلومه/        الرابعةالمرحلة    / جدول الدروس األسبوعي 

 اليوم

 

 

 1محاضرة 
 

 5محاضرة  4محاضرة  3محاضرة  2محاضرة 

 األحد

 

 

 اصول فقه

 اسماعيل.د

 البالغة النبوية

 غسان.د

 القياس والتقويم

 دحام.د

 الحفظ والتالوة

 عيدان.م

 

 مشروع البحث

 القياس والتقويم اإلثنين

 دحام.د

 الحفظ والتالوة

 عيدان.م

 البالغة النبوية

 غسان.د

  مشروع بحث

 ساعة ارشاد

 الحديث التحليلي الثالثاء

 ضرغام.م

 غريب حديث

 جليل.د

 نقد متن الحديث

 مهند.د

 الحديث التحليلي

 ضرغام.م

 ساعة ارشاد

 اصول فقه غريب حديث فقه نقد متن الحديث فقه األربعاء
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 اسماعيل.د جليل.د نجيب.د مهند.د نجيب.د

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاهدة الخميس

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح.م

 


