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 مصطلح حديث الاحد

 د. زينب ا براهمي

 الهيودية

حامت م. جنان  

 فالسفة الهيود

 م.م. رائد زهو

 تفسري آ ايت العليدة والاداين

صفاء م. آ وراس  

 

 تفسري آ ايت العليدة والاداين االجنني

صفاء م. آ وراس  

 مصطلح حديث

 د. زينب ا براهمي

 فالسفة الهيود

 م.م. رائد زهو

 الانلكزيي

 م. م رمي

 الانلكزيي

 م. م رمي

 حاس بات  الثالاثء

 م. مصطفى جميد

 حاس بات 

مصطفى جميدم.   

لهيات  ال 

 د. آ سامة خلف

  

 حفظ وتالوة الاربعاء

 م.م. رعد اكعم

لهيات  ال 

 د. آ سامة خلف

 جغرافية ال داين

فارس د. وميض  

  

 جغرافية ال داين  امخليس

فارس د. وميض  

 حفظ وتالوة 

 م.م. رعد اكعم

 الهيودية

حامت م. جنان  
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 دراسات ال هوتية الاحد

 د. كفاح صابر

 آ صول الفله

 د. زينب ا براهمي

الاعالم ادليين   

 م.م. حامت خلف

 آ دب احلوار واملناعرة

 د. رحمي سلوم

 مناجه وطرائق تدريس

حامت م. جنان  

 آ صول الفله االجنني

 د. زينب ا براهمي

 دراسات ال هوتية

كفاح صابرد.   

 الاعالم ادليين

 م.م. حامت خلف

 آ دب احلوار واملناعرة

 د. رحمي سلوم

 

 الهيودية الثالاثء

 م.م. سفاهة همند

 النبوات

 د. آ سامة خلف

 البالغة

 د. فالح حسن

 الهيودية

 م.م. سفاهة همند

 

 البالغة الاربعاء

 د. فالح حسن

 السرية النبوية

 م. م. رائد محمود

 النبوات

خلفد. آ سامة   

  

 السرية النبوية امخليس

 م. م. رائد محمود

 مناجه وطرائق تدريس

حامت م. جنان  
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 الفكر اال ساليم الاحد

صفاء م. آ وراس  

 الفكر اال ساليم

صفاء م. آ وراس  

الهيوديةالفرق   

د. كفاح صابر   

  

 الانلكزيي االجنني

 م. م رمي

 الانلكزيي

 م. م رمي

 الفرق الهيودية

د. كفاح صابر   

  

 السمعيات الثالاثء

 د. آ سامة خلف

 الفرق املس يحية 

 م.م. سفاهة همند

 الفرق املس يحية 

 م.م. سفاهة همند

  

 السمعيات الاربعاء

خلف د. آ سامة  

 طرائق تدريس 

 د. كتيبة محيد

 حفظ وتالوة 

 م.م. رعد اكعم

  

 حفظ وتالوة  امخليس

 م.م. رعد اكعم

 طرائق تدريس 

 د. كتيبة محيد

   


