
 الكورس األول  –الدراسة املسائية  –املرحلة االوىل –قسن احلديث وعلوهه  –جدول احملاضرات األسبوعي 

 2023-2022للعام الدراسي  

 انًحاضرة األونى انٍىو

  

 انًحاضرة 

 انثاٍَت

 انًحاضرة 

 انثانثت

 انًحاضرة انرابعت

  2000 – 2040 2045-:3025 3030-4010 4015-5000  

 يصطهح انحذٌث األحذ

 و.و. ورود ضٍاء

 تارٌخ تذوٌٍ انسُت

 َضال حسٍٍ عهً

 عهىو انقرآٌ

 ظاير رشٍذ نطٍف .و

 انفقه االساليً

 و. عائشت يجبم

 يصطهح انحذٌث االثٍٍُ

 و.و. ورود ضٍاء

 انُحى

 د. عهً خضٍر

 تارٌخ تذوٌٍ انسُت

 َضال حسٍٍ عهً

 

 انفقه االساليً انثالثاء

 و. عائشت يجبم

 تذوٌٍ انسُت تارٌخ

 َضال حسٍٍ عهً

 انُحى

 د. عهى خضٍر 

 يصطهح انحذٌث

 و.و. ورود ضٍاء

 تالوة وحفع األربعاء

 د. رعذ كاظى

 عهىو انقرآٌ

 ظاير رشٍذ نطٍفو. 

 اَكهٍسي

 د.زكً َاٌف

 يُهج انبحث انعهًً

 د. ايال جذول 

 تالوة وحفع انخًٍس

 د. رعذ كاظى

 اَكهٍسي

 د.زكً َاٌف

 يُهج انبحث انعهًً

 د. ايال جذول

 

                                                                           

 

 جًال حسٍٍ نطٍف.د. أ                                                                              

 رئٍس قسى انحذٌث وعهىيه                                                                            

                                                                             /9  /2022 

               
 



 الكورس األول  –الدراسة املسائية  –الثانيةاملرحلة  –قسن احلديث وعلوهه  –جدول احملاضرات األسبوعي 

 2023-2022للعام الدراسي  
 

 انىقت

 انٍىو

 

 انًحاضرة انرابعت انًحاضرة انثانثت انًحاضرة  انثاٍَت انًحاضرة األونى

2,00 – 2,40 2,45 – 3,25 3,30– 4,00 4,05 – 500 

 الحاسهب األحذ
 م. مرطفى 

 احاديث االحكام
 م. عائذة مجبل

 شراح الحديث مناهج
 م. ورود ضياء

 مناهج شراح الحديث

 م. ورود ضياء

 الحاسهب االثٍٍُ
 م. مرطفى

 مناهج محدثين
 م. نهرا فرهاد

 مناهج محدثين
 م. نهرا فرهاد

 

 اصهل الفقه انثالثاء
 م. عائذة مجبل

 مناهج محدثين
 م. نهرا فرهاد

 غريب الحديث
 نزال حدين عليم. 

 

 اصهل الفقه األربعاء
 عائذة مجبلم. 

 الديرة
 نجدتد. ثريا 

 الديرة
 نجدت د. ثريا

 االنكليزي 
 م. دالل

 احاديث االحكام انخًٍس
 م. عائذة مجبل

 الديرة
 نجدت د. ثريا

 غريب الحديث
 نزال حدين عليم. 

 االنكليزي 
 دالل

 

 جًال حسٍٍ نطٍفأ.د.                                                                             

 رئٍس قسى انحذٌث وعهىيه                                                                            

                                                                           / 9  /2022 



 الكورس األول  –الدراسة املسائية  – الثالثةاملرحلة  –قسن احلديث وعلوهه  –جدول احملاضرات األسبوعي 

 2023-2022للعام الدراسي  

 
 انىقت

 انٍىو

 

 انًحاضرة انرابعت انًحاضرة انثانثت انًحاضرة  انثاٍَت انًحاضرة األونى

2030 – 305 3010 – 345 3050 – 4025 4025 – 500 

 مختلف الحديث األحذ
 م. ثريا نجدت        

 دراسة األسانيد
 نظال حدين علي م. 

 حديث تحليلي 
 م. نظال حدين علي

 دراسة األسانيد
 م. نظال حدين علي

 مختلف الحديث االثٍٍُ
 م. ثريا نجدت

 حديث تحليلي
 م. نظال حدين علي

 مناهج محدثين   
 م. نهرا فرهاد

 مناهج محدثين
 م.م. نهرا فرهاد

 مختلف الحديث  انثالثاء
  م. ثريا نجدت

 حديث تحليلي
 نظال حدين عليم. 

 مناهج محدثين
  م. نهرا فرهاد

 دراسة األسانيد
 م. نظال حدين علي

 النحه األربعاء
 م. مروة طارق ابراهيم

 النحه
 م.م. مروة طارق ابراهيم

 انكليزي 
 م. دالل

 انكليزي 
  م. دالل

 علم النفس التربهي  انخًٍس
 د. امال جدوع 

 علم النفس التربهي 
 د. امال جدوع

 التدريس طرائق
 د. سياس علي

 طرائق التدريس 
 د. سياس علي 

                                                                      

 أ.د. جًال حسٍٍ نطٍف                                                                           

 رئٍس قسى انحذٌث وعهىيه                                                                            

                                                                              /9  /2022 


