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    انًردهت انرابعت    انًردهت انثانثت    انًردهت انثاَُت   انًردهت االونً انىلج انُىو

 
 السبت

03,8 – 08388 
 )دضىرٌ                                    دمحم جاصى. د: انُذى   

               ) 
                           نفخه  اَعاو .و.. و : ادادَث انعمُدة

       ( )دضىرٌ
  

 
 بحوث                              

08:81  - 003,1 
                       َصُر كرَى . د .و.أ:   عهىو انمرآٌ

 )حضوري(

 )دضىرٌ                                   دمحم جاصى. د: انُذى 
)            

    

                                            ادًد دضٍ . د ..و .أ:   يُاهج بذث       

  .                 الكود:                 
 

 بحوث

00318 –0308 

        
         جاسم فراس كرَى. د:  أصش فهضفت 

   ( )دضىرٌ

        َصُر كرَى. د.. و.أ: يبادي انخفضُر                    

 ( )دضىرٌ                             

                                 رسم يونس ياجد .د:  إَكهُزٌ

  الكود:            
 بحوث

 
 االحد

03,8 – 08388 Off Off  Off بحوث 

08:81  - 003,1 Off Off Off بحوث 

00318 –0308 Off Off Off بحوث 

 
 االثنين

03,8 – 08388 
 
Off    

               األمير عبد صالح. د: )حصدَماث( انًُطكعهى 

   :انكىد  

 دضٍُ صانخ  .د :دروس فٍ انضُرة 

 :انكىد 

                                   عهٍ دمحم .د .و .أ: يشاهدة
 (     )دضىرٌ

08:81  - 003,1 Off                               
   دضٍُ صانخ .د : عهى االجخًاع اندٍَُ

 :انكىد

                                  َصُر كرَى . د.و .أ : فمه إصاليٍ
                الكود:

 )دضىرٌ                            دمحم انكافٍ  .د : اصخشراق
)         

00318 –0308 
    

Off 
         َضري عهٍ .د: فمه اصاليٍ

      انكىد   

 د. دُدر جىاد كاظى .أ.و : طرائك حدرَش                 

    :انكىد                              

    دمحم انكافٍ .د:  فكرية احجاهاث

       ( )دضىرٌ

 الثالثاء

03,8 – 08388 
   د. عهٍ دمحم .و.أ : عهى انُفش انخربىٌ              

      الكود :                           
                      ادًد عبد انضادة .د. و .أ : عهى انكالو

       ( )دضىرٌ

                    .                                       دمحم جاصى. د: انُذى                   

 الكود:
 

08:81  - 003,1 
                                 باٌ  كاظى .و. و : عهىو انذدَث

 الكود:

 

                                   وصاو صبُخ .د : انخصىف   
         (             )دضىرٌ

                جاصى فراس كرَى. د: اخاللُاث انًهُت               

 انكىد:     

     

 عهٍ دمحم .د. و .أ: طرائك وحطبُماث

  :  انكىد 

00318 –0308 
                        رسم يونس ياجد .د: إَكهُزٌ  

    :انكىد 

                                   وصاو صبُخ. د: َىَاَُت   
 (         )دضىرٌ

جاسم                  كرَى . فراسد  انخفضُر انًىضىعٍ
 الكود:   

                                 دمحم جاصى .د: أصىل انفمه 

    انكىد:   

    

 
 االربعاء

03,8 – 08388 
                                           اَعاو نفخه .و .و :آيات العقيدة              

 .                     الكود:

 د. عهٍ دمحم  . و أ. : النمو عهى انُفش

 الكود:     
 )دضىرٌ                    دمحم  انكافٍ .د :فكر إصاليٍ يعاصر

   ) 
   

08:81  - 003,1 
                                 َىار بُىاٌ. و  .و: داصىب 

 الكود:
                                 رسم يونس ياجد .د: إَكهُزٌ

  الكود:            

 

                         االيُر    صالح عبد. د: انًمارٌ  دَاٌعهى اال 
 (  )دضىرٌ

                                 اَعاو نفخه  ..و .و:  َظى إصاليُت
        الكود:

00318 –0308 

                              دضٍُ صانخ .د :دًَمراطُت   
 الكود:

       

                     َصُر كرَى . د.و .انًمارٌ : أ دَاٌعهى اال
    الكود:

     

 

                           د. صالح عبد االمير :أصىل انفمه 
      (   )دضىرٌ

 

                       ادًد عبد .د .و.أ: يُاهج انًخكهًٍُ
 :   الكود

 

 
 الخميس

03,8 – 08388 
            مدخل لدراسة العقيدة : د. يسرى علي 

               )دضىرٌ(

Off 

 
                          وصاو صبُخ. د: فهضفت إصاليُت

      ( )دضىرٌ
 

08:81  - 003,1 
                وصاو صبُخ .د :يدخم ندراصت انفكر     

                                             ( )دضىرٌ
Off 

                      َضري عهٍ   .د (:َبىاث)عهى انكالو

 )دضىرٌ(    

        

   انضادة ادًد عبد .د .و .أ:  عهى انكالو

  )دضىرٌ(

00318 –0308 
                االيُر صالح عبد .د:  )حصىراث(ًُطكعهى ان

 حضوري()

 

Off 

                      انضادة ادًد عبد .د .و .أ:  يدارس كاليُت
 (       )دضىرٌ

                    َضري عهٍ .د : (صًعُاث)انكالوعهى 
     حضوري()


