
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
   كلية التربية للبنات / قسم علوم القرآنجامعة ذي قار / 

 وللدراستين  0202-0202العام الدراسي النظري جدول المحاضرات األسبوعي 
  لدراسة المسائٌة 0200 -0202جدول المرحلة األولى للعام الدراسً   لدراسة الصباحٌة 0200 -0202جدول المرحلة األولى للعام الدراسً   

 المالحظات نوع الحضور األستاذ المادة الولت نوع الحضور األستاذ المادة الولت الٌوم 

  الكترونً م . علً عواد دوٌج2م علم المنطك 0022 -0022 الكترونً دوٌجم . علً عواد 2م علم المنطك 02022 – 0022 السبت

  الكترونً د. دمحم ناصر حسون اللغة اإلنكلٌزٌة 0022 -0022 الكترونً د. دمحم ناصر حسون اللغة اإلنكلٌزٌة 00022 -02022

     0022 – 0022 الكترونً م حوراء علً غازي2م أسس تربٌة 0022 -00022

  الكترونً د. احمد حسن لاسم مدخل لدراسة الفمه 0022 -0022 الكترونً م علً سامً مجٌد2م علم الحدٌث 02022 – 0022 االحد

  الكترونً م.م. احمد عبد الزهرة مدخل إلى علوم المرآن 0022 -0022  الكترونً م.م. احمد عبد الزهرة مدخل إلى علوم المرآن 00022 -02022

     0022 – 0022 الكترونً د. حسن عبد هللا شاكر التالوة والحفظ/ نظري 0022 -00022

     0022 -0022    02022 – 0022 االثنٌن

 ٌوم العملً    0022 -0022    00022 -02022

00022- 0022    0022 – 0022     

  الكترونً د. حسن عبد هللا شاكر التالوة والحفظ/ نظري 0022 -0022 الكترونً م.م. أسماء ٌوسف دٌان النحو والصرف 00022 – 0022 الثالثاء

  الكترونً م.م. أسماء ٌوسف دٌان النحو والصرف 0022 -0022 الكترونً م نور الهدى دمحم2م حاسبات /نظري  0022 -00022

         

         

         

         

  الكترونً م نور الهدى دمحم2م حاسبات/ نظري  0022 -0022 الكترونً . علً ناصر كاطعم.م علم النفس التربوي 02022 – 0022 األربعاء

  الكترونً م علً سامً مجٌد2م علم الحدٌث 0022 -0022 الكترونً د. احمد حسن لاسم مدخل لدراسة الفمه 00022 -02022

  الكترونً م.م. علً ناصر كاطع علم النفس التربوي 0022 – 0022 الكترونً د.هدٌر شالل شناوة حموق االنسان 0022 -00022

         

         

  الكترونً د.هدٌر شالل شناوة حموق االنسان 0022 -0022    02022 – 0022 الخمٌس

  الكترونً م حوراء علً غازي2م أسس تربٌة 0022 -0022    00022 -02022

  الكترونً م.م. علً ناصر كاطع التربويعلم النفس  0022 – 0022    0022 -00022

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
   كلية التربية للبنات / قسم علوم القرآنجامعة ذي قار / 

 وللدراستين  0202-0202العام الدراسي النظري جدول المحاضرات األسبوعي 
 

 لدراسة المسائٌة 0200 -0202جدول المرحلة الثانٌة للعام الدراسً  لدراسة الصباحٌة 0200 -0202جدول المرحلة الثانٌة  للعام الدراسً 

 المالحظات نوع الحضور األستاذ المادة الولت نوع الحضور األستاذ المادة الولت الٌوم 

  الكترونً د. دمحم ناصر حسون  اللغة اإلنكلٌزٌة  0022 -0022 الكترونً د. دمحم ناصر حسون  اللغة اإلنكلٌزٌة  02022 – 0022 السبت

  الكترونً م . احمد عبد الزهرة2م فمه العبادات 0022 -0022 الكترونً م . احمد عبد الزهرة2م فمه العبادات 00022 -02022

  الكترونً   0022 – 0022 الكترونً م.م. مهند حمٌد ثجٌل علم التفسٌر  0022 -00022

  الكترونً م.م. علً سامً مجٌد  لواعد التالوة /نظري  0022 -0022 الكترونً م.م. هند كامل خضٌر  بالغة لرآنٌة  02022 – 0022 االحد

  الكترونً م.م. علً ناصر كاطع   علم النفس النمو  0022 -0022 الكترونً م. انسام زٌد محً 2ا علوم المران  00022 -02022

  الكترونً م.م. هند كامل خضٌر  بالغة لرآنٌة  0022 – 0022    0022 -00022

  الكترونً م.م. حوراء علً غازي  اإلدارة والتعلٌم الثانوي  0022 -0022 الكترونً م.م. نور الهدى دمحم  حاسبات / نظري  02022 – 0022 االثنٌن

  الكترونً د. مٌثم عزٌز ثجٌل  السٌرة النبوٌة  0022 -0022 الكترونً م.م. حوراء علً غازي  اإلدارة والتعلٌم الثانوي  00022 -02022

     0022 – 0022 الكترونً د. مٌثم عزٌز ثجٌل  السٌرة النبوٌة  0022 -00022

         02022 – 0022 الثالثاء

02022- 00022    0022- 0022     

  يوم العملي    0022 -0022    0022 -00022

    0022 – 0022     

         

  الكترونً د. دمحم عبد علً دمحم النحو الصرف  0022 -0022 الكترونً د. دمحم عبد علً دمحم النحو الصرف  00022 – 0022 األربعاء

     0022 -0022 الكترونً . علً ناصر كاطع  م.م علم النفس النمو  0022 -00022

  الكترونً م.م. نور الهدى دمحم  حاسبات / نظري  0022 – 0022 الكترونً م.م. علً سامً مجٌد  لواعد التالوة /نظري  0022 -0022

         

         

  الكترونً م. انسام زٌد محً 2ا علوم المران  0022 -0022    02022 – 0022 الخمٌس

  الكترونً م.م. مهند حمٌد ثجٌل علم التفسٌر  0022 -0022    00022 -02022

  الكترونً م.م. نور الهدى دمحم  حاسبات / نظري  0022 – 0022    0022 -00022

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
   كلية التربية للبنات / قسم علوم القرآنجامعة ذي قار / 

 وللدراستين  0202-0202العام الدراسي النظري جدول المحاضرات األسبوعي 
 

 لدراسة المسائٌة 0200 -0202الدراسً  جدول المرحلة الثالثة  للعام   لدراسة الصباحٌة 0200 -0202جدول المرحلة الثالثة  للعام الدراسً 

 المالحظات نوع الحضور األستاذ المادة الولت نوع الحضور األستاذ المادة الولت الٌوم 

  الكترونً م.م. مهند حمٌد ثجٌل تفسٌر آٌات االحكام  0022 -0022 الكترونً م.م. مهند حمٌد ثجٌل تفسٌر آٌات االحكام  02022 – 0022 السبت

  الكترونً م.م. لصً حسن حمٌد  فمه المعامالت  0022 -0022 الكترونً م.م. لصً حسن حمٌد  فمه المعامالت  00022 -02022

00022- 0022    0022 – 0022     

  الكترونً م. انسام زٌد محً 2ا ممارنة ادٌان  0022 -0022 الكترونً م. انسام زٌد محً 2ا ممارنة ادٌان  02022 – 0022 االحد

االرشاد والصحة  0022 -0022 الكترونً م.م. جٌن ٌاسر حسٌن االرشاد والصحة النفسٌة  00022 -02022
 النفسٌة 

  الكترونً م.م. جٌن ٌاسر حسٌن

00022- 0022    0022 – 0022     

  الكترونً د. احمد حسن لاسم  العمٌدة اإلسالمٌة  0022 -0022 الكترونً د. احمد حسن لاسم  العمٌدة اإلسالمٌة  02022 – 0022 االثنٌن

  الكترونً د. مٌثم عزٌز ثجٌل  مكتبة والبحث العلمً  0022 -0022 الكترونً د. مٌثم عزٌز ثجٌل  مكتبة والبحث العلمً  00022 -02022

00022- 0022    0022 – 0022     

     0022 -0022    02022 – 0022 الثالثاء

  يوم العملي    0022 -0022    00022 -02022

00022- 0022    0022- 0022     

    0022 – 0022     

         

مناهج وطرائك  0022 -0022 الكترونً م.م. أحمد مطشر ساجت مناهج وطرائك التدرٌس  02022 – 0022 األربعاء
 التدرٌس 

  الكترونً م.م. أحمد مطشر ساجت

  الكترونً ا.م.د. عبد الرضا إبراهٌم  أصول الفمه 0022 -0022 الكترونً ا.م.د. عبد الرضا إبراهٌم  الفمه أصول 00022 -02022

  الكترونً م.م. علً عواد دوٌج  التالوة والحفظ / نظري  0022 – 0022 الكترونً م.م. علً عواد دوٌج  التالوة والحفظ / نظري  0022 -00022

         

  الكترونً       

  الكترونً م.د.رحٌم مجٌد راضً  النحو  0022 -0022 الكترونً م.د.رحٌم مجٌد راضً  النحو  02022 – 0022 الخمٌس

  الكترونً م.م. زمن دمحم مخٌسٌر بالغة  0022 -0022 الكترونً م.م. زمن دمحم مخٌسٌر بالغة  00022 -02022

00022- 0022    0022 – 0022     

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
   كلية التربية للبنات / قسم علوم القرآنجامعة ذي قار / 

 وللدراستين  0202-0202العام الدراسي النظري جدول المحاضرات األسبوعي 
 

 لدراسة المسائٌة 0200 -0202جدول المرحلة الرابعة  للعام الدراسً  لدراسة الصباحٌة 0200 -0202جدول المرحلة الرابعة  للعام الدراسً 

 المالحظات نوع الحضور األستاذ المادة الولت نوع الحضور األستاذ المادة الولت الٌوم 

  الكترونً ا.م.د. عبد الرضا إبراهٌم  أصول الفمه 0022 -0022 الكترونً . عبد الرضا إبراهٌم ا.م.د أصول الفمه 02022 – 0022 السبت

  الكترونً م.م. منتظر سلمان كطفان المٌاس والتموٌم 0022 -0022 الكترونً م.م. منتظر سلمان كطفان المٌاس والتموٌم 00022 -02022

00022- 0022    0022 – 0022     

  الكترونً م.د.رحٌم مجٌد راضً تحلٌل النص المرآنً  0022 -0022 الكترونً م.د.رحٌم مجٌد راضً تحلٌل النص المرآنً  02022 – 0022 االحد

  الكترونً م.م. جٌن ٌاسر حسٌن فمه الجناٌات  0022 -0022    00022 -02022

     0022 – 0022 الكترونً م.م. جٌن ٌاسر حسٌن فمه الجناٌات  0022 -00022

  الكترونً د. دمحم عبد علً دمحم النحو  0022 -0022 الكترونً د. دمحم عبد علً دمحم النحو  02022 – 0022 االثنٌن

     0022 -0022 الكترونً د. احمد حسن لاسم  مناهج المفسرٌن 00022 -02022

00022- 0022    0022 – 0022     

  الكترونً صبا سعد حسٌن  المشاهدة والتطبٌك 0022 -0022 الكترونً م.م. حسن عبد هللا شاكر  نظريالتالوة والحفظ /  0022 – 0022 الثالثاء

  الكترونً م.م. حسن عبد هللا شاكر  التالوة والحفظ / نظري 0022 -0022 الكترونً   00022 -02022

     0022 – 0022 الكترونً صبا سعد حسٌن  المشاهدة والتطبٌك 0022 -00022

         

         

     0022 -0022    02022 – 0022 األربعاء

02022- 00022    0022- 0022     

  يوم العملي    0022 – 0022    0022 -00022

         

         

  الكترونً . لصً حسن حمٌد م.م االعجاز المرآن  0022 -0022 الكترونً م.م. لصً حسن حمٌد  االعجاز المرآن  02022 – 0022 الخمٌس

  الكترونً د. احمد حسن لاسم  مناهج المفسرٌن 0022 -0022    00022 -02022

00022- 0022    0022 – 0022     

 


