
الجدول االسبوعي 

االستاذاسم امادةاالستاذاسم امادةاالستاذاسم امادةاالستاذاسم امادة

د محمود الحديثي.م.ااقتصاد اسالميد نجم عبد ناصر.م.اايات احكامد احمد حميد .م.أاصول فقهم عبد هللا كركان.معلوم القران 01:40

د احمد يعقوب .م.أقضايا فقهية معاصرةم ليث.منظم اسالميةم مروان عامر نصيف.معلم نفسد نجم عبد ناصر.م.افقه عبادات 02:10

م ليث.مفقه جناياتم عبد هللا كركان.مفقه االسرةد عبد.مبالغة م افتخار رشيد .ممدخل لدراسة القانون 02:40

د عبد.مبالغة د احمد حميد .م.أاصول فقهم ليث.مالسيرة النبويةم عبد هللا كركان.مالمكتبة ومنهج البحث03:10

م عبد هللا كركان.مفقه االسرةم ليث.معلم كالم03:40

م حاتم كريم .ممناهج فقهاءد نجم عبد ناصر.م.اايات احكامم ليث.مالسيرة النبويةم عبد هللا كركان.مالمكتبة ومنهج البحث01:30

م ليث.مفقه جناياتم عبد هللا كركان.مفقه االسرةم حاتم كريم .مفقه معامالتد نجم عبد ناصر.م.افقه عبادات 02:00

م ليث.مفقه جناياتم حاتم كريم .ممنهج البحث الفقهيم مروان عامر نصيف.معلم نفسم افتخار رشيد .ممدخل لدراسة القانون 02:30

د محمود الحديثي.م.ااقتصاد اسالميم حاتم كريم .ماصول دعوةم ليث.معلم كالمم عبد هللا كركان.معلوم القران 03:00

م ليث.منظم اسالميةم حاتم كريم .مفقه معامالت03:30

د احمد يعقوب .م.أقضايا فقهية معاصرةم حاتم كريم .ممنهج البحث الفقهيد احمد حميد .م.أاصول فقهد نجم عبد ناصر.م.افقه عبادات 01:30

م حاتم كريم .ممناهج فقهاءد احمد حميد .م.أاصول فقهد عبد.مبالغة02:00

د اسماعيل حبيب.ااصول الفقهد محمود الحديثي.م.ااقتصاد اسالميم حاتم كريم .مفقه معامالتد محمود عبد الستار.م.أمدخل الشريعة02:30

د عبد.مبالغةم حاتم كريم .ماصول دعوة03:00

03:30

د محمود عبد الستار.م.أقواعد فقهيةاسس تربيةم رواء عز الدين .منحو د محمد علي مطر.متالوة وتجويد01:30

د اسماعيل حبيب.ااصول الفقهم رواء عز الدين .مفقه اللغةد محمد علي مطر.معلم الحديثم رواء عز الدين .منحو 02:00

د محمد علي مطر.متالوةد محمود الحديثي.م.ااقتصاد اسالميم رواء عز الدين .منحو د محمود عبد الستار.م.أمدخل الشريعة02:30

د احمد حميد .م.أاصول فقهد محمد علي مطر.مالحفظ والتالوةم رواء عز الدين .منحو 03:00

03:30

د محمود عبد الستار.م.أقواعد فقهيةاسس تربيةم رواء عز الدين .مصرفد محمد علي مطر.متالوة وتجويد01:30

د مهند .م.أالمشاهدة والتطبيقم رواء عز الدين .منحو د محمد علي مطر.معلم الحديثم رواء عز الدين .منحو 02:00

د مهند .م.أالمشاهدة والتطبيقم رواء عز الدين .منحو د محمد علي مطر.مالحفظ والتالوةد محمود عبد الستار.م.أمدخل الشريعة02:30

د محمد علي مطر.متالوةم رواء عز الدين .مصرف03:00

03:30
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