
 2023-2022للكورس األول للعام الدراسي  -الدراسات الصباحية  - قسم الفقه وأصوله -جدول الدروس األسبوعي 

 التوقيت اليوم
 الكورس األول  /الرابعة المرحلة الكورس األول المرحلة الثالثة/  الكورس األول  / /الثانية المرحلة الكورس األول  /االولى المرحلة

 األستاذ المادة اسم األستاذ المادة اسم األستاذ المادة اسم األستاذ المادة اسم

 ا.م.د علي خضير  النحو م.د. إيمان موسى  أصول الفقه محمد امينأ.د. حفظ القران الكريم نور سعد دم. مدخل لدراسة القانون  9:00 األحد 

 م.د عطية غالب  اصول الفقه ا.د نجم عبد ناصر حفظ القران الكريم م.م محكمات عدنان  علم الكالم ا.م.د فالح حسن  النحو 00: 10 

 افتخار رشيد أ.م. المرافعات المدنية صالح قدوري  د.م. نظم إسالمية محمد أمين  أ. د ففه االحوال الشخصية ا.م.د فالح حسن  الصرف 00: 11 

 م.م نجالء عبد الباسط مقاصد الشريعة  م.م دلي عبد  تفسير آيات األحكام  م.م مصطفى احمد  الحاسوب  صالح قدوري  د.م. مكتبة ومنهج بحث 00: 12 

 علي  سياس دم. القياس والتقويم محمد احمد عطية م م. تربية  أسس     1.. :  

 أ.د.نجم عبد ناصر فقه مقارن  م.د عبد خلف  البالغة محمد أمين  أ. د فقه االحوال الشخصية فالح حسن  أ.م.د النحو  9:00 االثنين 

 افتخار رشيد أ.م. المرافعات المدنية ا.د.أحمد يعقوب قواعد فقهية  م.م محكمات عدنان  علم الكالم ا.م.د فالح حسن  الصرف 00: 10 

 م.د عطية غالب  اصول الفقه م.د. إيمان موسى  أصول الفقه عبد خلف  د النحو صالح قدوري  د.م. مكتبة ومنهج بحث 00: 11 

 ا.م.د علي خضير  النحو صالح قدوري  د.م. نظم إسالمية محمود    م.م مصطفى احمد الحاسوب  نور سعدد م. مدخل لدراسة القانون  00: 12 

 م.د عطية غالب  اصول الفقه م.د عبد خلف  النحو     1.. :  

 أ.د. عبدالملك عبدالمجيد  فقه الجنايات م.د عبد خلف  البالغة احمد حميد  ا.د أصول الفقه أ.د. ياسين حسن فقه عبادات 9:00 الثالثاء

 أ.د.نجم عبد ناصر فقه مقارن  م.د. إيمان موسى  أصول الفقه محمد أمين  أ. د فقه االحوال الشخصية ا.م.د محي حاتم  مدخل شريعة 00: 10 

 أ.د. عبدالملك عبدالمجيد  فقه الجنايات ا.د.أحمد يعقوب قواعد فقهية  محمود م.م. مصطفى احمد  E م.م دلي عبد حسن  التالوة والتجويد  00: 11 

 علي  سياس دم. القياس والتقويم م.د عبد خلف  النحو محمد أمين  أ. د فقه االحوال الشخصية ا.م.د محي حاتم  مدخل شريعة 00: 12 

  : ..1   E  .مصطفى احمد محمود م.م     

 أ.م.د أحمد حميد  التخريج األصولي ا.د يوسف حسن فقه معامالت م. عمر سبتي  السيرة النبوية أ.د. ياسين حسن فقه عبادات 9:00 األربعاء 

 أ.د. عبدالملك عبدالمجيد  فقه الجنايات م.د عبد خلف  النحو محمد امينأ.د. حفظ القران الكريم ا.م.د محي حاتم  مدخل شريعة 00: 10 

 م.م نجالء عبد الباسط مقاصد الشريعة  م.م دلي عبد حسن  تفسير آيات األحكام  احمد حميد  ا.د أصول الفقه أ.د. ياسين حسن فقه عبادات 00: 11 

 
 علوم قرآن  00: 12

م حامد مهدي  م.
 صالح

 أ.د. عبدالملك عبدالمجيد  فقه الجنايات م محمد احمد عطية م. تربية  أسس عبد خلف  د النحو

  : ..1         

 الخميس 
 علوم قرآن  9:00

م حامد مهدي  م.
 صالح

 أ.م.د أحمد حميد  التخريج األصولي ا.د يوسف حسن فقه معامالت عبد خلف  د النحو

 أ.د.نجم عبد ناصر مقارن فقه  م.د عبد خلف  البالغة احمد حميد  ا.د أصول الفقه م.م دلي عبد حسن  التالوة والتجويد  00: 10 

 ا.م.د علي خضير  النحو ا.د يوسف حسن فقه معامالت م. عمر سبتي  السيرة النبوية   00: 11 
 12 :00         



 


