
 جامعة تكريت / كلية العلوم اإلسالمية 
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 2222ـ 2222الدكتوراه الكورس األول 

 اليوم
 الولت
 

 02002ـ  0022

 الولت
 

 05،21ـ  00،11

 الولت
 

 5،21ـ  0،11

اسانيد وعلل   األحد

 
براهمي خليلا.د.   دمحم ا 

علم الكالم  

 
 خيال صاحل محدا. د. 

مناهج محدثين  

 
 أ نور فارس عبدا.د . 

فكر إسالمي   األثنين

 
 دمحم هادي شهابا.د. 

مناهج مفسرين  

 
 عبدهللا اسود خلفا.د. 

االنكليزي  

 
حسان مرض  محمود ا.م.د. ا 

 2222ـ 2222 الثاني الدكتوراه الكورس

 اليوم
 الولت
 

 02002ـ  0022

 الولت
 

 05،21ـ  00،11

 الولت
 

 5،21ـ  0،11

 األحد

 

الفرق الكالمية 
 

 ا.د. رحمي سلوم مرهون

 

 

المراءات المرآنية 
 

براهميا.د. فرمان  سامعيل ا   ا 

االعجاز المرآني 
 

 ا.د. عالء جامس دمحم

 

 األثنين

تفسير تحليلي 
 

 ا.د. سعدي حسني عيل

السيرة النبوية 

 مخيس حمروس عيلد.  

 يات العميدة في كتب التفسيرآ
 

براهمي  ا.م.د. حمد خليل ا 

 



 جامعة تكريت / كلية العلوم اإلسالمية 
 واألمن الفكري جدول الدراسات العليالسم العميدة والفكر اإلسالمي 

 الكورس األول والثاني 
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 2222ـ 2222الكورس األول  الماجستير

 اليوم
 الولت
 

 02002ـ  0022

 الولت
 

 05،21ـ  00،11

 الولت
 

 5،21ـ  0،11

 األحد
عمائد 

براهمي  ا.م.د. حمد خليل ا 

دراسات 

 استشرالية 

 ا.د. دمحم هادي شهاب

 

منهج بحث وتحميك المخطوطات 

 
 ا.م.د. عيل خضري عباس

 

 األثنين
مصطلح حديث 

 مخيس حمروس عيلد.  

علوم المرآن 

  دحام حمي مرعيا. د. 
اللغة االنكليزية 

حسان مرض  محمود ا.م.د. ا 

 2222ـ 2222 الثانيالكورس الماجستير 

 اليوم
 الولت
 

 02002ـ  0022

 الولت
 

 05،21ـ  00،11

 الولت
 

 5،21ـ  0،11

 األحد
مناهج مفسرين 

 ا.م.د. صاحل همدي صاحل

 أحاديث األحكام

 حامت رسهيدحمي .د. م ا

أديان 

 ا.د. كفاح صابر رش يد

 

 األثنين
 تيارات فكرية

 ا.م.د. وميض فارس صعب 

مناهج محدثين  
 أ نور فارس عبدا.د . 

اعجاز لرآني 
 فالح حسن دمحم.د. م ا
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 2222ـ 2222الكورس األول  األمن الفكري

 اليوم
 الولت
 

 02002ـ  0022

 الولت
 

 05،21ـ  00،11

 الولت
 

 5،21ـ  0،11

األمن الفكري  األحد
 ا.د. جامل لطيف حسني 

 مجتمعيتنمية وأمن  
 م. مروان عامر نصيف 

الوسطية واالعتدال    
براهميا.م.د.     عيدان هليل ا 

فمه الجنايات  األثنين
   دمحم أ محد مصلحا.د. 

 علم النفس األمني  
 ا.م.د. محمود عيل فرحان

االنكليزي  
  

 2222ـ 2222 الثانيالكورس  األمن الفكري

 اليوم
 الولت
 

 02002ـ  0022

 الولت
 

 05،21 ـ 00،11

 الولت
 

 5،21ـ  0،11

دراسات في الفكر  األحد

اإلسالمي المعاصر 
 ا.د. دمحم هادي شهاب

منهج البحث وتحميك 

النصوص 
 ا.م.د. عيل خضري عباس

 

علم االجتماع الديني 
 

 ا.د. دحام حمي مرعي

تأهيل مجتمعي وبناء  األثنين

السالم 
 خيال صاحل محدا. د.   

دراسات في الفر ق 

االسالمية 
 ا.د. رحمي سلوم مرهون

 

سلم مجتمعي 
 

 ا.د. امحد محيد حامدي


