
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 
   جامعة ذي لار / كلٌة التربٌة للبنات / لسم علوم المرآن

 وللدراستٌن لكل المراحل   0202-0 -0202العام الدراسً العملً جدول المحاضرات األسبوعً 

   لدراسة الصباحٌة لكل المراحل 0202 -0202جدول العملً للعام الدراسً 

 المالحظات  الكروب  المرحلة األستاذ المادة الولت الٌوم 

       السبت

       االحد

 االثنٌن

  Aكروب  األولى م.ب. سلمى عبد هللا فضالة  حاسبات / عملً 9:02 – 8:02

  Bكروب  األولى م.ب. غسك رشٌد حاجم  لواعد التالوة / عملً   22:02 – 8:02

22:02- 22:02 

 

  Bكروب  األولى م.ب. سلمى عبد هللا فضالة  حاسبات / عملً

  Aكروب  األولى م.ب. غسك رشٌد حاجم  لواعد التالوة / عملً   2:02 – 22:02

 الثالثاء

  Aكروب  الثانٌة . سلمى عبد هللا فضالة م.ب حاسبات / عملً  9:02 – 8:02

  Bكروب  الثانٌة دمحم م.ب. كافً كرٌم لواعد التالوة / عملً   22:02 – 8:02

  Bكروب  الثانٌة م.ب. سلمى عبد هللا فضالة  حاسبات / عملً  22:02 – 22:02

  Aكروب  الثانٌة دمحم م.ب. كافً كرٌم لواعد التالوة / عملً   2:02 – 22:02

  Aكروب  الثالثة م.ب. ٌتول عذٌب دمحم التالوة والحفظ / عملً 22:02 -8:02

  Bكروب  الثالثة م.ب. ٌتول عذٌب دمحم التالوة والحفظ / عملً 2:22 -22:22 

  Aكروب  الرابعة م.ب. سجى كاظم معتوق التالوة والحفظ / عملً  22:02 – 8:02 األربعاء

  Bكروب  الرابعة م.ب. سجى كاظم معتوق التالوة والحفظ / عملً  2:22 -22:22 
 

 

 

 

 



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 
   جامعة ذي لار / كلٌة التربٌة للبنات / لسم علوم المرآن

 وللدراستٌن لكل المراحل   0202-0 -0202العام الدراسً العملً جدول المحاضرات األسبوعً 
 

 

 

 

 

 

 

  لكل المراحل المسائٌة لدراسة  0202 -0202جدول العملً للعام الدراسً 

 المالحظات المرحلة  األستاذ المادة الولت الٌوم 

      السبت

      االحد

 االثنٌن
 
 
 
 

  األولى مروة عبد الحسن  م.ب . التالوة والحفظ/ عملً  0:22 -0:22

  األولى  حاسبات / عملً 0:22 -0:22

  الثانٌة م.ب. اثمار رحمن اسماعٌل لواعد التالوة / عملً   0:22 -0:22 الثالثاء

  الثانٌة م.ب. سلمى عبد هللا فضالة  حاسبات / عملً  0:22 -0:22

  الثالثة م.ب. حوراء جاسم دمحم التالوة والحفظ / عملً 0:22 -0:22

  الرابعة م.ب. حوراء جاسم دمحم التالوة والحفظ / عملً  0:22 -0:22 األربعاء


