
 اإلسالميةية العلوم كل

 اإلسالميقسم العقيدة والفكر 

 (األول)الكورس  2023-2022للدراسات الصباحية للعام الدراسي  ) المرحلة الثانية( ياألسبوعجدول الدروس 

 (9مكان المحاضرة لاعة رلم )

 اليوم

 وقت المحاضرة

0099 0099 00099 
00099 0099 0099 

 االحد
 محمود خلف صالحد. 

 إسالميةنظم 

 

 م . ياسر منصور دمحم 
 اصول الدعوة

 

 إبراهيمد. دمحم خليل 
 اإللهيات

 

 احمد علي سلماند. 
 السماوية األديان

  

 االثنين
 م. دمحم فارس حميد 
 احاديث عميدة

 م . ياسر منصور دمحم 
 الدعوة أصول

 

 م مرهوند. رحيم سلو
 المنطك

 
 م. دمحم فارس حميد 
 احاديث عميدة

 

  

 الثالثاء
 م. دمحم فارس حميد 
 احاديث عميدة

 

 د. دمحم خليل إبراهيم
 اإللهيات

 د. احمد علي سلمان
 األديان السماوية

 محمود خلف صالحد. 
 إسالميةنظم 

 
  

 األربعاء
 د. رحيم سلوم مرهون

 المنطك

 

 إبراهيمد. دمحم خليل 
 اإللهيات

 عبدهللا اسود خلفد. 
 تفسير لرآن

 
  

 الخميس
 خضير عباسد. علي 

 النحو

 

 عبدهللا اسود خلفد. 
 تفسير لرآن

 

 د. علي خضير عباس
 النحو

 
   



 

 اإلسالميةية العلوم كل

 اإلسالميقسم العقيدة والفكر 

 (األول)الكورس  2023-2022للدراسات الصباحية للعام الدراسي  (ثالثة) المرحلة الي األسبوعجدول الدروس 

 (4مكان المحاضرة لاعة رلم )

 اليوم

 وقت المحاضرة

0099 0099 00099 
00099 0099 0099 

 االحد
 نظمية كريم جمعةد. 

 النبوات
 

 د. دمحم احمد مصلح
 فمه المعامالت

 

 د. خميس محروس
 حديث تحليلي

 

 د. دمحم احمد مصلح
 فمه المعامالت

 

  

 االثنين
 طرائك تدريس 

 د. محمود علي فرحان
 د. خميس محروس
 حديث تحليلي

 نظمية كريم جمعةد. 
 النبوات

 

 د. فالح حسن دمحم
 البالغة) علم المعاني(

 د. دمحم احمد مصلح
 فمه المعامالت

 

 الثالثاء
 د.محمود خلف صالح

 حفظ وتالوة
 

 هبه كريم عبدهللاد. 
 إسالميفكر 

 

 د.محمود خلف صالح
 حفظ وتالوة

 

 نظمية كريم جمعةد. 
 النبوات

 
  

 االربعاء
 هبه كريم عبدهللاد. 

 إسالميفكر 

 

 د. فالح حسن دمحم
 البالغة) علم المعاني(

 .محمود خلف صالح د
 حفظ وتالوة

 

 
  

 الخميس
 هبه كريم عبدهللاد. 

 فكر إسالمي
 

 طرائك تدريس 
 د. محمود علي فرحان

 طرائك تدريس 
    د. محمود علي فرحان



 اإلسالميةية العلوم كل

 قسم العقيدة والفكر اإلسالمي

 (األول)الكورس  2023-2022للدراسات الصباحية للعام الدراسي  ) المرحلة الرابعة( ياألسبوعجدول الدروس 

 مكان المحاضرة )لاعة المطالعة(

 اليوم
 وقت المحاضرة

0099 0099 00099 00099 0099 0099 

 األحد
 د. خيال صالح حمد

 السمعيات
 د. عثمان خضير مزعل

 أصول فمه

 فارس عبد  أنورد. 
 محدثينمناهج 

 

   اللغة اإلنكليزية

 االثنين
 د. عثمان خضير مزعل

 أصول فمه

 فارس عبد  أنورد. 
 مناهج محدثين

 

 د.ليث خالد
 علم الكالم المعاصر 

 د. عثمان خضير مزعل
 أصول فمه

  

 اإلنكليزيةاللغة  الثالثاء
 د. خيال صالح حمد

 السمعيات

 

 د.ليث خالد
 علم الكالم المعاصر

 
  

 األربعاء
 علي خضير عباس د.

 النحو

 

  د. عيدان هليل صبح
 االستشراق

 

 د. خيال صالح حمد
 السمعيات

 

 
  

 الخميس
  د. عيدان هليل صبح

 االستشراق

 د. علي خضير عباس
 النحو

 

  د. عيدان هليل صبح   
 االستشراق

 
 

 

  

 


