
 لسم علوم المرآن والتربٌة اإلسالمٌة                                                        2222/ 2222جدول المحاضرات االسبوعي للدراسة الصباحية                                  جامعة ذي لار                        

 كلٌة التربٌة للبنات / الشطرة 

  المرحلة الثانٌة                                                                                                    االولى  المرحلة                               

 الماعة التدرٌسً المادة الولت الٌوم الماعة التدرٌسً المادة الولت الٌوم

 االحد
 م.م نور الهدى  الحاسبات 11:30 -8:30

 االحد 

النبوٌة السٌرة 10:30 -8:30 عزٌز مٌثم. د   1 

 1 م.م مهند حمٌد  التفسٌر  12:30-¬10:30
 م.د تٌسر  والصرف النحو 2:30-¬11:30

 1 خالد علً. د المرآنٌة البالغة 12:30-2:30

 االثنٌن

التربٌة اسس 10:30 -8:30 علً حوراء م.م   

 االثنٌن 

 د. دمحم ناصر  اللغة االنكلٌزٌة  8:30-9:30

االنكلٌزٌة اللغة 11:30-¬10:30 1 م عمار دمحم.م   
9:30¬-11:30 

 والتعلٌم االدارة
 الثانوي

شهٌد حٌدر. د  

11:30- 12:30 
 االحوال فمه

 الشخصٌة
 عبد احمد م.م

 م.ب غسك رشٌد  عملً تالوة 12:30-¬11:30 الزهرة

 الثالثاء

8:30- 10:30 
علم النفس 
 التربوي 

 م.م علً ناصر   

 الثالثاء 

 م.ب كافً كرٌم  التالوة العملً  9:30 -8:30

 العبادات فمه 12:30-¬10:30 1
م.م احمد عبد 

 الزهرة 
عملً الحاسبات 11:30-¬9:30  م.م نور الهدى  

 الهدى نور م.م نظري حاسبات 12:30-¬11:30 م.م علً سامً  مصطلح الحدٌث  2:30-¬12:30

 األربعاء

8:30- 9:30 
 االنسان حموق

 والدٌممراطٌة
شالل هدٌر. د.م  

 األربعاء 

 م.د اركان حمٌد  علم نفس النمو  10:30 -8:30

 سامً علً م.م المحدثٌن مناهج 12:30-¬10:30 م.د احمد حسن  المنطك 10:30-¬9:30 1

10:30-12:30 
 لدراسة المدخل

 الشرٌعة
مرتضى عبد  م.م

 االمٌر 
12:30¬-2:30 

 االحوال فمه
 الشخصٌة

 عبد احمد م.م
 الزهرة

 الخمٌس
8:30- 10:30 

 التالوة لواعد
 والحفظ

حمٌد مهند د.م  
 الخمٌس 

 م.د رحٌم مجٌد  والصرف النحو 11:30 -8:30

1 
11:30¬-1:30 

 التالوة لواعد
 والحفظ

عبد  مرتضى م.م
 عواد علً م.م المرآن علوم 1:30-11:30 األمٌر 

 

 



 لسم علوم المرآن والتربٌة اإلسالمٌة                                                        2222/ 2222جدول المحاضرات االسبوعي للدراسة الصباحية                                  جامعة ذي لار                        

 كلٌة التربٌة للبنات / الشطرة 

  المرحلة الرابعة                             الثالثة                                                                                   المرحلة                          

 الماعة التدرٌسً المادة الولت الٌوم الماعة التدرٌسً المادة الولت الٌوم

 االحد

 م.د علً خالد  البالغة  10:30 -8:30

 االحد 2

8:30- 10:30 
 

 د. تٌسٌر  النحو 

3 
10:30¬-12:30 

 النص تحلٌل
 المرآنً

خالد علً. د االدٌان ممارنة 12:30-¬10:30 م.  عزٌز مٌثم. د   

12:30-2:30 
االرشاد والصحة 

 النفسٌة
علً حوراء م.م  

عملً تالوة 1:30-¬12:30  م.ب سجى كاظم  

 االثنٌن

الفمه اصول 10:30 -8:30  
 الرضا عبد د.م.أ

 ابراهٌم

 االثنٌن 2

  التخرج بحث 10:30 -8:30

3 10:30¬-12:30 
 وطرائك مناهج

عملً التدرٌس  
   .د اركان حمٌد م

علً حوراء م.م المٌاس والتموٌم  12:30-¬10:30  

12:30¬-1:30 
 وطرائك مناهج

 نظري التدرٌس
 .د اركان حمٌد  م

االنكلٌزٌة اللغة 1:30-¬12:30 م عمار دمحم.م    

 الثالثاء

 د. دمحم ناصر  اللغة االنكلٌزٌة  9:30 -8:30

 الثالثاء 2

8:30- 10:30 
 

ٌاسر جٌن م.م فمه الجناٌات   

3 

9:30¬-10:30 
 والبحث المكتبة
( نظري) العلمً  

شهٌد حٌدر. د  

والحفظ التالوة 12:30-¬10:30 علً سامً  م.م   10:30¬-11:30 
 والبحث المكتبة
(عملً)العلمً  

شهٌد حٌدر. د  

والحفظ التالوة 1:30-¬11:30 عواد علً م.م   

 االربعاء

8:30- 10:30 
 النحو

 
 م.د رحٌم مجٌد 

 االربعاء 2

8:30- 10:30 
الفمه اصول  
 

 الرضا عبد د.م.أ
 ابراهٌم

 

3 10:30¬-11:30 
 

 والتطبٌك المشاهدة
(نظري)  

شهٌد حٌدر. د  

 فمه المعامالت  12:30-¬10:30
م.م احمد عبد 

 1:30-¬11:30 الزهرة 
 والتطبٌك المشاهدة

(عملً)  
شهٌد حٌدر. د  

 الخمٌس

حسن احمد. د العمٌدة االسالمٌة  10:30 -8:30  

 الخمٌس 2

 االعجاز المرآنً  10:30-¬8:30
م.م مرتضى عبد 

 االمٌر 
االحكام اٌات تفسٌر 12:30-¬10:30 3 حمٌد مهند م.م   

المفسرٌن مناهج 12:30 -10:30  د. احمد حسن  
 م.ب بتول عذٌب  عملً تالوة 12:30-1:30

 



 لسم علوم المرآن والتربٌة اإلسالمٌة                       2222/ 2222  حاضرات االسبوعي للدراسة المسائية جدول الم                                       جامعة ذي لار                   

 كلٌة التربٌة للبنات / الشطرة 

  المرحلة الثانٌة             االولى                                                                                         المرحلة                               

 الماعة التدرٌسً المادة الولت الٌوم الماعة التدرٌسً المادة الولت الٌوم

 االحد

 م. د. تٌسٌر  والصرف النحو 6 -3

 االحد 

 1 م.م مهند حمٌد  التفسٌر  5 -3

   م.م  سمٌع الحاسبات   8-¬5

1 
 م.م عمار دمحم اللغة االنكلٌزٌة  7-¬6

1 
   م.م  سمٌع الحاسبات   7-8

 االثنٌن

 م.م حوراء علً  أسس التربٌة  5 -3

 االثنٌن 

االنكلٌزٌة اللغة 3-4 ناصر دمحم. د   

1 
5¬-7 

 النفس علم
 التربوي

 6-¬4 م.م علً ناصر   
 والتعلٌم االدارة

 الثانوي
شهٌد حٌدر. د  

 8-6   م.م  سمٌع الحاسبات   7-8
فمه االحوال 
 الشخصٌة 

 عبد احمد م.م
 الزهرة

 الثالثاء

عملً تالوة 4 -3  م.ب حوراء  

 الثالثاء 

النبوٌة السٌرة 5 -3 عزٌز مٌثم. د   

 العبادات فمه 6-¬4 1
م.م احمد عبد 

 الزهرة 
 خالد علً. د المرآنٌة البالغة 7-¬5

 م.د رحٌم مجٌد  النحو والصرف  8-7 م.م علً سامً  مصطلح الحدٌث  8-6

 األربعاء

3- 4 
 االنسان حموق

 والدٌممراطٌة
شالل هدٌر. د.م  

 األربعاء 

 سامً علً م.م المحدثٌن مناهج 5 -3

 م.د احمد حسن    المنطك  4-5 1
5- 6 

فمه االحوال 
 الشخصٌة 

 عبد احمد م.م
 الزهرة

 م.د اركان حمٌد   علم نفس النمو  8-¬6
5-7 

 لدراسة المدخل
 الشرٌعة

مرتضى عبد  م.م
 االمٌر 

 الخمٌس

3- 5 
 التالوة لواعد

 والحفظ
حمٌد مهند د.م  

 الخمٌس 

 حوراء     م.ب تالوة عملً  4 -3

1 
 م.د رحٌم مجٌد  النحو والصرف  6-¬4

  سمٌع م.م الحاسبات 6-¬5
6-8 

 التالوة لواعد
 والحفظ

مرتضى عبد  م.م
 عواد علً م.م المرآن علوم 8-6 األمٌر 

 



 لسم علوم المرآن والتربٌة اإلسالمٌة                       2222/ 2222  حاضرات االسبوعي للدراسة المسائية جدول الم                                       جامعة ذي لار                   

 كلٌة التربٌة للبنات / الشطرة 

  المرحلة الرابعة                             الثالثة                                                                                   المرحلة                          

 الماعة التدرٌسً المادة الولت الٌوم الماعة التدرٌسً المادة الولت الٌوم

 االحد

3- 5 
االرشاد والصحة 

 النفسٌة
علً حوراء م.م  

 االحد 2

3- 5 
 

تحلٌل النص 
 المرآنً 

خالد علً. دم.  

 خالد علً. دم.  البالغة 7-¬5 3

 م.م عمار دمحم اللغة االنكلٌزٌة  6-¬5

7-8 
 والبحث المكتبة
( نظري) العلمً  

شهٌد حٌدر. د  
 م.د تٌسٌر  النحو  6-8

 االثنٌن

الفمه اصول 5 -3  
 الرضا عبد د.م.أ

 ابراهٌم

 االثنٌن 2

  بحث التخرج  5 -3

 المعامالت فمه 7-¬5 3
م.م احمد عبد 

 الزهرة 
علً حوراء م.م المٌاس والتموٌم  7-¬5  

7¬-8 
 والبحث المكتبة
(عملً)العلمً  

شهٌد حٌدر. د  
  م.ب مروه التالوة عملً 8-¬7

 الثالثاء

االنكلٌزٌة اللغة 4 -3 ناصر دمحم. د   

 الثالثاء 2

3- 5 
 

 م.م جٌن ٌاسر  فمه الجناٌات 

 4¬-6 
لواعد التالوة 

 والحفظ 
 م.م علً عواد 

والحفظ التالوة 7-¬5 علً سامً  م.م   
 م.د مٌثم عزٌز  ممارنة األدٌان  6-8

 االربعاء

3- 6 
مناهج وطرائك 

 التدرٌس 
    م.د اركان حمٌد

 االربعاء 2

3- 5 
الفمه اصول  
 

 الرضا عبد د.م.أ
 ابراهٌم

 

3 5¬-6 
 

 والتطبٌك المشاهدة
(نظري)  

 م.د حٌدر شهٌد 

 م.د رحٌم مجٌد  النحو  8-¬6
6¬-8 

 والتطبٌك المشاهدة
(عملً)  

 م.د حٌدر شهٌد

 الخمٌس

حسن احمد. د العمٌدة االسالمٌة  5 -3  

 الخمٌس 2

 االعجاز المرآنً  5-¬3
م.م مرتضى عبد 

 االمٌر 
 م.م مهند حمٌد  تفسٌر اٌات االحكام 7-¬5 3

المفسرٌن مناهج 7 -5  د. احمد حسن  
 م.ب مروه التالوة عملً 7-8

 

 


