
 0202/0200الدراسً علوم المرآن والتربٌة اإلسالمٌة لمسم الصباحً جدول المحاضرات االسبوعً 

 

 

 

 ة األولىــــالمرحل

 

 ة الثانٌةـــالمرحل

 

ة الثالثةــــالمرحل  

 

ة الرابعةــــــالمرحل  

 

 التدرٌسً ادةـالم التدرٌسً ادةـالم التدرٌسً دةـالما التدرٌسً ادةــالم الولت األٌام

 

 

 السبت

 

 

 

 م. م مروة برهان مشاهدة وتطبٌك م. م ندى حسن تفسٌر آٌات االحكام  م. م سٌف علً  مناهج محدثٌن  د. دمحم جري  نحو  22:22 - 9:22

 م. م مروة برهان مشاهدة وتطبٌك م. م ندى حسن تفسٌر آٌات االحكام م. م سٌف علً مناهج محدثٌن د. دمحم جري نحو  22:22 – 22:22

 د. دمحم جري  نحو  م. م سٌف علً  العمٌدة االسالمٌة  م. م انفال حٌدر سٌرة نبوٌة م. م سارة عبد هللا التالوة والحفظ  20:22 – 22:22

 د. دمحم جري نحو  م. م سٌف علً العمٌدة االسالمٌة م. م انفال حٌدر سٌرة نبوٌة م. م سارة عبد هللا والحفظ تالوةال 2:22 -20:22

 - - م. م زٌنب سالم انكلٌزي  - - - - 0:22 – 2:22

          

 

 

 األحد

 

 

 م. م مروة برهان المٌاس والتموٌم د. رحٌم عبد علً البالغة المرآنٌة د. دمحم جري  نحو  م. م فرلد لفته علوم المرآن  22:22 - 9:22

 م. م مروة برهان المٌاس والتموٌم د. رحٌم عبد علً البالغة المرآنٌة د. دمحم جري نحو م. م فرلد لفته علوم المرآن  22:22 – 22:22

 م. م مروة عبد فهد اصول فمه د. دمحم جري  نحو  د. رحٌم عبد علً البالغة المرآنٌة م. م انفال حٌدر  مدخل لدراسة الشرٌعة  20:22 – 22:22

 م. م مروة عبد فهد اصول الفمه د. دمحم جري نحو د. رحٌم عبد علً المرآنٌةالبالغة  م. م انفال حٌدر مدخل لدراسة الشرٌعة  2:22 -20:22

2:22 – 0:22 - -       

          

 

 االثنٌن

 

 م. م ندى حسن مناهج مفسرٌن م. م فرلد لفته مكتبة ومنهج بحث م. م مروة برهان علم نفس النمو  م. م جعفر منٌر  فمه عبادات 22:22 - 9:22

 م. م ندى حسن مناهج مفسرٌن م. م فرلد لفته مكتبة ومنهج بحث م. م مروة برهان علم نفس النمو  م. م جعفر منٌر فمه عبادات 22:22 – 22:22

 م. م فرلد لفته تحلٌل نص لرآنً   م. م زٌنب سالم انكلٌزي  م. م مروة عبد فهد علم النفس  20:22 – 22:22

 م. م فرلد لفته تحلٌل نص لرآنً م. م مروة برهان ارشاد وصحة نفسٌة م. م فاطمة صالح عمٌدة اسالمٌة  فهد م. م مروة عبد علم النفس 2:22 -20:22

 - - م. م مروة برهان ارشاد وصحة نفسٌة م. م فاطمة صالح عمٌدة اسالمٌة - - 0:22 – 2:22

          

 

 الثالثاء

 

 م. م زٌنب سالم انكلٌزي  م. م جعفر منٌر  فمه معامالت  م. م سارة عبد هللا تالوة وحفظ م. م فاطمة صالح اسس تربٌة 22:22 - 9:22

 م. م زٌنب سالم انكلٌزي م. م جعفر منٌر فمه معامالت م. م سارة عبد هللا تالوة وحفظ م. م فاطمة صالح اسس تربٌة 22:22 – 22:22

 م. م جعفر منٌر  فمه جناٌات م. م سارة عبد هللا تالوة وحفظ ا. احمد لصً حاسبات م. م سٌف علً  حموق االنسان 20:22 – 22:22

 م. م جعفر منٌر فمه جناٌات م. م سارة عبد هللا تالوة وحفظ ا. احمد لصً حاسبات م. م سٌف علً حموق االنسان 2:22 -20:22

2:22 – 0:22 - - - - - - - - 

          

 

 األربعاء

 م. م مروة دمحم اعجاز لرآنً  م. م انفال حٌدر ممارنة ادٌان م. م مروة برهان ادارة وتعلٌم ثانوي  ا. احمد لصً حاسبات 22:22 - 9:22

 م. م مروة دمحم اعجاز لرآنً م. م انفال حٌدر ممارنة ادٌان م. م مروة برهان ادارة وتعلٌم ثانوي ا. احمد لصً حاسبات 22:22 – 22:22

 م. م سارة عبد هللا تالوة وحفظ  م. م فاطمة صالح اصول فمه م. م ندى حسن  تفسٌر  دمحم م. م مروة مصطلح حدٌث 20:22 – 22:22

 م. م سارة عبد هللا تالوة وحفظ م. م فاطمة صالح اصول فمه م. م جعفر منٌر  فمه االحوال الشخصٌة م. م مروة دمحم مصطلح حدٌث 2:22 -20:22

 - - م. م شفاء غنً طرائك تدرٌس م. م جعفر منٌر االحوال الشخصٌة فمه م. م زٌنب سالم  انكلٌزي  0:22 – 2:22

          


