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 oyhlqgz  علً حبٌبم0م  لحدٌثعلوم ا  ..40-.203 السبت

 B3gbh43 م0م رسول بدر تارٌخ المران .503-..40

 zzgonco علًاسراء  دم0 اسس التربٌة ..70-.503

  rlzewnx م0اسٌل ناظم الحاسوب  ..40-.203 االثنٌن

 lkhn7ed م0م علً حبٌب علم المنطك .503-..40

  Freukvb م0م علً احمد اللغة االنكلٌزٌة .633-.503

 Zgm7afq م0م طٌبة ادرٌس النحو  ..40-.203 الثالثاء

 Aqd7qsn م0م رسول بدر كاظم الدٌممراطٌة وحموق االنسان .503-..40

 5x35sxx م0م وئام منعم جبار الصرف ..70-.503

     ..40-.203 االربعاء

 tgsl7x4 صخٌل م0م مصطفى هٌل علم النفس التربوي .503-..40

 tx2ibsj م0م عمار ماجد التالوة والحفظ ..70-.503
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 Vvjm3am م0م طٌبة ادرٌس طارق النحو المرآنً  ..40-.203 السبت

 F7pqtlv أ0م0د لصً سمٌر عبٌس الصرف المرآنً .503-..40

 2sqyezc  م0م دعاء شاكر كاظم السٌرة النبوٌة ..70-.503

 K6qlrhs علًم0د اسراء  علم نفس النمو  ..40-.203 االثنٌن

 2z3ky2b م0م البال ٌحٌى    علم االخالق .503-..40

 vcoyr7g عمار ماجد حمزةم0م  اصول التفسٌر  ..40-.203 الثالثاء

 x4vxvah م0م زهراء اسكندر البالغة المرآنٌة  .503-..40

 csbzhgf م0م وئام دمحم جواد اصول الفمه ..70-.503
 Sprkmps م0م علً احمد اللغة االنكلٌزٌة  .333-.203 االربعاء

 vjuzzkn م0م عمار ماجد حمزة التالوة والحفظ .503-..40

 fhrc4fr م عبٌدكٌم0م زٌنب ح علوم المران ..70-.503
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 xszrlha م0م وئام دمحم جواد اصول الفمه   ..40-.203 السبت
 qzvwgkv د0 علً شاكر النحو المرآنً .503-..40

 2wjtlvi م0م البال ٌحٌى حسٌن العمائد ..70-.503

 Ie2efp3  امل حسٌن نوارم0م0  )العبادات( الفمه االسالمً  ..40-.203 االثنٌن

 اللغة االنكلٌزٌة ..5-..40
 

  x2nypxk م0م علً احمد

 طرائك التدرٌس ..70-.503
  

 hzozkbx م0م مصطفى هٌل صخٌل

 gdq57vj م0م زهراء اسكندر كاظم تالوة وحفظ  ..40-.203 الثالثاء

 ygxaofk امل حسٌن نوارم0م  التفسٌر التحلٌلً .503-..40

 5gbjuw2  دعاء شاكر كاظمم0م  االعجاز ..70-.503 االربعاء

 jlsp4r4 م0م علً حبٌب سعٌد مدخل علم الحدٌث  ..40-.203

 ideqmpp كاظم م0م دعاء شاكر المكتبة ومنهج البحث .503-..40

 qzvwgkv م0د علً شاكر  المرآنًالنحو  .633-.503
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 xhawzju م0م وئام منعم جبار النحو المرآنً  ..40-.203 السبت

 tftbkom م0م وئام دمحم جواد فمه المعامالت .503-..40
503.-70..    

 Piyqmy3 م0م طٌبة ادرٌس طارق االعجاز  ..40-.203 االثنٌن

 eyniyxj م0م زهراء اسكندر كاظم التالوة والحفظ  .503-..40

 uyxzsni م0م امل حسٌن نوار التفسٌر الموضوعً  ..40-.203 الثالثاء

 ekp5eud مصطفى هٌل صخٌلم0م  المٌاس والتموٌم .503-..40

 oakmrpd م0م البال ٌحٌى حسٌن الحدٌث الشرٌف التحلٌلً ..70-.503

 2blgb4n م عبٌدٌم0م زٌنب حك الفكر االسالمً  ..40-.203 االربعاء

 xhawzju م0م وئام منعم جبار النحو المرآنً ..50-..40

 ekp5eud م0م مصطفى هٌل صخٌل المشاهدة والتطبٌك ..70-.503

 د0علً شاكر جواد المحنه

 علوم المرآن والحدٌث ممرر المسم


