
الجدول االسبوعي 

االستاذاسم امادةاالستاذاسم امادةاالستاذاسم امادةاالستاذاسم امادة

د ياسين حسن.افقه جناياتد نجم عبد ناصر.م.اايات احكامد يوسف حسن.أفقه معامالتزينب ابراهيم حسن. مالمكتبة ومنهج البحث9:45 - 9:00

زينب ابراهيم حسن. ممنهج البحث الفقهيد محمد امين خلف.م.أتالوة وتجويد10:40 - 9:55

د اسماعيل حبيب.ااصول الفقهد احمد حميد .م.أاصول فقهد نجم عبد ناصر.م.افقه عبادات 11:35 - 10:50

د احمد حميد .م.أاصول فقهم عمر سبتي.مالسيرة النبويةد عالء جاسم.م.اعلوم القران 12:30 - 11:45

د محمود الحديثي.م.ااقتصاد اسالميد عالء جاسم.م.ااصول دعوةم مروان عامر نصيف.معلم نفس1:25 - 12:40

د محمد امين.م.امناهج فقهاءد نجم عبد ناصر.م.اايات احكامد احمد حميد .م.أاصول فقهد نجم عبد ناصر.م.افقه عبادات 9:15 - 8:30

د ياسين حسن.افقه جناياتد احمد حميد .م.أاصول فقهاحمد ياس. مالحفظ والتالوةد ساهرة حمادة سالم.م.أصرف10:10 - 9:25

احمد ياس. منظم اسالميةد محمد خليل.معلم كالم11:05 - 10:20

د محي حاتم.متالوةد ساهرة حمادة سالم.م.أنحو 12:00 - 11:15

د محي حاتم.مفقه االسرةم مروان عامر نصيف.معلم نفس12:55 - 12:10

د احمد يعقوب .م.أقضايا فقهية معاصرةزينب ابراهيم حسن. ممنهج البحث الفقهيشيماء. ماالنكليزي د نجم عبد ناصر.م.افقه عبادات 9:15 - 8:30

د محي حاتم.مفقه االسرةشيماء. ماالنكليزي د ساهرة حمادة سالم.م.أنحو 10:10 - 9:25

د عبد خلف .مبالغة د عبد الصمد .منحو د  عبد الصمد .م.أنحو د عالء جاسم.م.اعلوم القران 11:05 - 10:20

د محي حاتم.متالوةد عالء جاسم.م.ااصول دعوةد محمد خليل.معلم كالمزينب ابراهيم حسن. مالمكتبة ومنهج البحث12:00 - 11:15

احمد ياس. منظم اسالميةاحمد ياس. مالحفظ والتالوةد محمود عبد الستار.م.أمدخل الشريعة12:55 - 12:10

د محمود عبد الستار.م.أقواعد فقهيةد احمد حميد .م.أاصول فقهد يوسف حسن.أفقه معامالت9:15 - 8:30

د ياسين حسن.افقه جناياتد محمود الحديثي.م.ااقتصاد اسالميد محمد علي مطر.معلم الحديثد ساهرة حمادة سالم.م.أنحو 10:10 - 9:25

د احمد يعقوب .م.أقضايا فقهية معاصرةد عبد الصمد .منحو د احمد حميد .م.أاصول فقهد محمود عبد الستار.م.أمدخل الشريعة11:05 - 10:20

م امال.مالمشاهدة والتطبيقد محي حاتم.مفقه االسرةد عبد خلف .مبالغةم افتخار رشيد .ممدخل لدراسة القانون 12:00 - 11:15

د اسماعيل حبيب.ااصول الفقهم امال.ماسس تربيةد  عبد الصمد .م.أنحو 12:55 - 12:10

د محمود الحديثي.م.ااقتصاد اسالميم عمر سبتي. مالسيرة النبويةد محمد امين خلف.م.أتالوة وتجويد9:15 - 8:30

د عبد خلف .مبالغة د محمود الحديثي.م.ااقتصاد اسالميد محمد علي مطر.معلم الحديث10:10 - 9:25

د محمد امين.م.امناهج فقهاءد عبد الصمد .مفقه اللغةد  عبد الصمد .م.أصرفم افتخار رشيد .ممدخل لدراسة القانون 11:05 - 10:20

د محمود عبد الستار.م.أقواعد فقهيةم امال.ماسس تربية12:00 - 11:15

م امال.مالمشاهدة والتطبيقد عبد خلف .مبالغةد محمود عبد الستار.م.أمدخل الشريعة12:55 - 12:10
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