
 كلية العلوم االسالمية

 قسم الحديث وعلومه 

 .2222-2222للعام الدراسي  للدراسة الصباحية جدول محاضرات المرحلة االولى الكورس االول

 02022المحاضرة الرابعة  00022المحاضرة الثالثة  02022المحاضرة الثانية  0022المحاضرة االولى  اليوم

 تاريخ تدوين الحديث االحد
 

 م.م.مهدي تالوة وحفظ د.احمد علوان مصطلح الحديث د.احمد علوان مصطلح الحديث د.اديب

 د.اديب تاريخ تدوين الحديث االثنين
 

 د.احمد علوان مصطلح الحديث م.م.مهدي تالوة وحفظ د.اديب تاريخ تدوين الحديث

 م.م.اشجان علوم القرآن الثالثاء
 

 م.م.وليد ياس النحو ياس م.م.وليد منهج البحث د.نجيب الفقه االسالمي

 م.م.وليد ياس النحو االربعاء
 

 م.م.وليد ياس منهج البحث م.م.اشجان علوم القرآن م.م.دالل انكليزي

 د.نجيب الفقه االسالمي الخميس
 

     م.م.دالل انكليزي

 

 

 

 

 

 



 كلية العلوم االسالمية

 قسم الحديث وعلومه 

 .2222-2222للعام الدراسي  للدراسة الصباحية الكورس االول الثانيةجدول محاضرات المرحلة 

 02022المحاضرة الرابعة  00022المحاضرة الثالثة  02022المحاضرة الثانية  0022المحاضرة االولى  اليوم

مناهج شراح  د.احمد علوان غريب الحديث االحد
 الحديث

 جمالد. السيرة النبوية جمالد. السيرة النبوية د.قعقاع

 د.قعقاع مناهج شراح الحديث االثنين
 

 د.احمد علوان غريب الحديث د.احمد علوان غريب الحديث م.م.وليد ياس الحاسبات

 د.غازي مناهج المحدثين د.نجيب احاديث االحكام الثالثاء
 

   د.نجيب اصول الفقه

 د.غازي مناهج المحدثين االربعاء
 

 د.غازي المحدثينمناهج  م.م.  انكليزي م.م. الحاسبات

 جمالد. السيرة النبوية الخميس
 

 د.نجيب اصول الفقه م.م.دالل انكليزي د.نجيب احاديث االحكام

 

 

 

 

 

 



 كلية العلوم االسالمية

 قسم الحديث وعلومه 

 .2222-2222للعام الدراسي  للدراسة الصباحية الكورس االول الثالثةجدول محاضرات المرحلة 

 02022المحاضرة الرابعة  00022المحاضرة الثالثة  02022المحاضرة الثانية  0022االولى المحاضرة  اليوم

 دراسة االسانيد االحد
 

 دراسة االسانيد د.مهند
 

 د.سياس طرائق التدريس د.جمال حديث التحليلي د.مهند

 د.مهند دراسة االسانيد .د.جمال حديث التحليلي د.ساهرة النحو د.جمال حديث التحليلي االثنين

 د.جليل مختلف الحديث د.جليل مختلف الحديث د.ساهرة النحو د.غازي مناهج المحثين الثالثاء
 

 د.جليل مختلف الحديث االربعاء
 

 د.سياس طرائق التدريس .غازي مناهج المحثين .غازي مناهج المحثين

 د.امال علم النفس التربوي م.م.دالل انكليزي الخميس
 

 د.امال علم النفس التربوي
 

 م.م.دالل انكليزي

 

 

 

 

 

 



 كلية العلوم االسالمية

 قسم الحديث وعلومه 

 .2222-2222للعام الدراسي  للدراسة الصباحية الكورس االول الرابعةجدول محاضرات المرحلة 

 02022المحاضرة الرابعة  00022المحاضرة الثالثة  02022المحاضرة الثانية  0022المحاضرة االولى  اليوم

 د.مهند مدارس حديثية د.ساهرة  النحو د.ضرغام المستشرقون د.ضرغام الجرح والتعديل االحد
 

 د.مهند مدارس حديثية االثنين
 

 د.مهند مدارس حديثية د.ضرغام  الجرح والتعديل
 

  

 د.نجيب فقه الحديث د.ساهرة  النحو الثالثاء
 

   د.احمد مظهر علم العلل

 علم العلل د.احمد مظهر علم العلل م.م.دالل انكليزي االربعاء
 

 د.احمد مظهر
 

 م.م.دالل انكليزي

 د.نجيب فقه الحديث   د.ضرغام الجرح والتعديل الخميس
 

 د.ضرغام المستشرقون

 

 


