
 
 

 
 
 

 
 
 
 

جامعة تكريت             

كلية العلوم اإلسالمية          

     قسم التفسير وعلوم القر آن

 جدول الكورس األول الدراسة األولية العام الدراسي

2222  ـ  2222  

 الكورس األول

صبايح الاوىلجدول املرحةل    

01:21ـ  9:00ـ  9:40 اميوم 00:11ـ  01:31  9:50  01:01ـ  00:21  0:11ـ   12:20  

 امنحو الاحد

 د. ضياء حامد محود 

 اخالق امقرآ ن

 د. دحام حمي مرعي

 امتالوة واحلفظ

اكعم م.م. رعد  

 احلاسوب

يدعبدامل م. مصطفى   

 

 الانلكزيي االجنني

 م. م رمي

 الانلكزيي

 م. م رمي

 عمل امنفس امرتبوي

 م.م. ميادة فيصل

 عمل امنفس امرتبوي

 م.م. ميادة فيصل

 

 احلاسوب امثالاثء

يدعبدامل م. مصطفى   

 احلاسوب

يدعبدامل م. مصطفى   

 اخالق امقرآ ن

 د. دحام حمي مرعي

 اترخي امقرآ ن

 م.م. عروبة عبدهللا حسني

 

 امتالوة واحلفظ الاربعاء

 م.م. رعد اكعم

نحوام   

 د. ضياء حامد محود

 

نحوام   

 د. ضياء حامد محود

 

 حقوق الانسان

 م. ًزنة دمحم سعدون

 

 حقوق الانسان امخليس

 م. ًزنة دمحم سعدون

 امتالوة واحلفظ

 م.م. رعد اكعم

 اترخي امقرآ ن

 م.م. عروبة عبدهللا حسني

 اترخي امقرآ ن

 م.م. عروبة عبدهللا حسني

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

جامعة تكريت             

كلية العلوم اإلسالمية          

     قسم التفسير وعلوم القر آن

 جدول الكورس األول الدراسة األولية العام الدراسي

2222  ـ  2222  

 الكورس األول

 
 

صبايح امثانيةجدول املرحةل   

01:21ـ  9:00ـ  9:40 اميوم 00:11ـ  01:31  9:50  01:01ـ  00:21  0:11ـ   12:20  

 عووم امقرآ ن الاحد

 د. عالء جامس دمحم

 امتالوة واحلفظ

 د. آ محد ايس

 امتالوة واحلفظ

 د. آ محد ايس

  

اهمنوعمل امنفس  االجنني  

 م.م. ميادة فيصل

 عمل امنفس اهمنو

 م.م. ميادة فيصل

 انوغة الانلكزًية

انيج ًزدانم.م.   

 انوغة الانلكزًية

دانيج ًزدانم.م.   

 

 اصول امتفسري امثالاثء

 د. آ راكن فضيل ذايب

 امنحو

 د. دمحم عبدامقادر حامت

 امبالغة

 د. فالح حسن

 مناجه املفرسين

 م.م. دمحم جامس

 

 امبالغة الاربعاء

 د. فالح حسن

 اصول امتفسري

 د. آ راكن فضيل ذايب

 عووم امقرآ ن

 د. عالء جامس دمحم

 عووم امقرآ ن

 د. عالء جامس دمحم

 

 مناجه املفرسين امخليس

 م.م. دمحم جامس

 امنحو

 د. دمحم عبدامقادر حامت

 امنحو

 د. دمحم عبدامقادر حامت

 امتالوة واحلفظ

 د. آ محد ايس

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

جامعة تكريت             

كلية العلوم اإلسالمية          

     قسم التفسير وعلوم القر آن

 جدول الكورس األول الدراسة األولية العام الدراسي

2222  ـ  2222  

 الكورس األول

 
صبايح امثامثةجدول املرحةل   

01:21ـ  9:00ـ  9:40 اميوم 00:11ـ  01:31  9:50  01:01ـ  00:21  0:11ـ   12:20  

 مكتبة ومهنج حبث الاحد

 م.م. منصور دمحم ابراهمي

 الانلكزيي

 م.م.انيج ًزدان

 

 امعقائد

 د. عيدان هويل

 عووم احلدًث

 د. دمحم ابراهمي

 

 الانلكزيي االجنني

 م.م.انيج ًزدان

 امعقائد

د. عيدان هويل   

 عووم احلدًث

 د. دمحم ابراهمي

  

ءامثالاث . سعدامنحو د  د. سعد امنحو   

 

د. عالء جامس امفقه الاساليم  

 

  

 اصول امفقه الاربعاء

 د.صاحي غامن

 امفقه الاساليم

 د. عالء جامس

ة  مناجه تربًو

 م. قتيبة محيد

  

ة امخليس  مناجه تربًو

 م. قتيبة محيد

 اصول امفقه

غامند.صاحي   

 مكتبة ومهنج حبث

 م.م. منصور دمحم ابراهمي

  



 
 

 
 
 

 
 
 
 

جامعة تكريت             

كلية العلوم اإلسالمية          

     قسم التفسير وعلوم القر آن

 جدول الكورس األول الدراسة األولية العام الدراسي

2222  ـ  2222  

 الكورس األول

 
 

صبايح امرابعةجدول املرحةل   

01:21ـ  9:00ـ  9:40 اميوم 00:11ـ  01:31  9:50  01:01ـ  00:21  0:11ـ   12:20  

 امتفسري املوضوعي الاحد

 د. صاحل همدي حسن

 امنحو

 د. سعد

 امنحو

 د. سعد

  

 الانلكزيي االجنني

 م. م رمي

 الانلكزيي

 م. م رمي

 امتفسري املوضوعي

 د. صاحل همدي حسن

  

 دراسات قرآ نية معارصة امثالاثء

 د. فرمان اسامعيل ابراهمي

 امتفسري امتحوييل

 د. امحد ايس

 دراسات قرآ نية معارصة

 د. فرمان اسامعيل ابراهمي

 امتفسري امتحوييل

 د. امحد ايس

 

ة الاربعاء  تطبيقات تربًو

 م. 

 امقصص امقرآ ين

اراكن فضيلد.   

 حفظ وتالوة 

 م.م. رعد اكعم

  

 امقياس وامتقومي امخليس

 م.قتيبة محيد دمحم

 امقصص امقرآ ين

 د. اراكن فضيل

 امقياس وامتقومي

 م.قتيبة محيد دمحم

  



 
 

 
 
 

 
 
 
 

جامعة تكريت             

كلية العلوم اإلسالمية          

     قسم التفسير وعلوم القر آن

 جدول الكورس األول الدراسة األولية العام الدراسي

2222  ـ  2222  

 الكورس األول

 
 

 

 

 


