
 جامعة بغداد

بية للبنات  كلية التر

 0202-0202جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي 

بية االسالمية(/الدراسة االولية صباحي   قسم )علوم القران والتر

 المرحلة االوىل
ة اسم المادة الدراسية الوقت اليوم ت ي  رمز الصف اسم التدريسي  نوع المحاضر

ر
ون  االلكتر

 ukowi4g د.هند عباس نظري الرصف 93.8-03.8 األحد 1

 ohvmopy دمحم د.عباس نظري علوم القران 0339-11339 2

 fdfq4xk د.فرح غانم نظري اللغة العربية 11339-1339 3

بية 19339-0339 االثني    1  vjqw4ui د. احسان عمر نظري اسس التر

 lo47epu د. اشواق سعيد نظري فقه عبادات 19339-1399 2

 mrnvvkt أ.م.اسماء عبد الرزاق نظري حاسوب 1399-2399 3

ية 0339-0339 الثالثاء 1 ر  c36qw6n عدنان ست فائزة نظري اللغة االنكلت 

 QHR112 د. دمحم صفاء نظري مصطلح الحديث 0339-11339 2

بوي علم النفس 11339-1339 3 ي  نظري التر  wjtzas2 د. زينب ناح 

 3qw7723 د. رشا ياس  نظري النحو 19339-0339 األربعاء 1

 mhjoyld عباس د. عمار  نظري المنطق 19339-11339 2

االنسان  حقوق 11339-1339 3
 والديمقراطية 

 5xak7pv م. زينة داود نظري

 كاظم  د. امل نظري والحفظ قواعد التالوة 11339-0339 الخميس 1
ي 
ر
 د.آالء شوق

QRmR101 

يعة المدخل 11339-1339 2  sjrr6tw م. اسماء عباس نظري لدراسة الشر

 



 جامعة بغداد

بية للبنات  كلية التر

 0202-0202جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي 

بية االسالمية(/الدراسة االولية صباحي   قسم )علوم القران والتر

 لثانيةالمرحلة ا
ة لمادة الدراسيةاسم ا الوقت اليوم ت ي  الصف رمز  التدريسي اسم  نوع المحاضر

ر
ون  االلكتر

ر  نظري النحووالرصف  19339-0339 األحد 1  Sgtnnip د. ابتسام عبد الحسي 
ة النبوية 19339-12339 2  p2pu23r م.م سحر رسول نظري الست 

ية 12339-1339 3 ر  pgc3cvg د. نريمان جبار نظري اللغة االنكلت 

 QCS224 د. رقية شاكر نظري العقيدة اإلسالمية 19339-0339 االثني    1

ر  19339-12339 2  jjz4256 د. انوار زهت   نظري مناهج المحدثي 
 ldjtosb أ.م. اسماء عبد الرزاق نظري حاسوب 12339-1339 3

 4vtz4ex د. زهرة ماهود نظري  علم نفس النمو 19339-0339 الثالثاء 1
ر  نظري النحو 19339-11339 2  Sgtnnip د. ابتسام عبد الحسي 

التعليم الثانوي  11339-1399 3
بوي  اف التر  واالشر

 t7tg2n4 م.عائدة  عبد الكريم صالح نظري

بية الرياضية 1399-2399 4  7uv2bbz د.شاب اكرم ود.سهت  اكرم نظري التر

 nozfakh م. ايناس فليح نظري علم تفست   19339-0339 األربعاء 1

 6z7zmip د. اسماء ضياء الدين نظري الشخصيةفقه االحوال  19339-12339 2
 

وق نجاح نظري البالغة القرآنية 12339-2399 3  atizezv د. شر
 jk7vjh6 د. ايمان حاجم نظري قواعد التالوة والحفظ 11339-0339 الخميس 1

المنهج والكتاب  11339-1339 2
 المدرسي 

 jpuhnzk د. ندى فيصل نظري

 

 



 جامعة بغداد

بية للبنات  كلية التر

 0202-0202جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي 

بية االسالمية(/الدراسة االولية صباحي   قسم )علوم القران والتر

 ثالثةالمرحلة ال

ة الدراسيةلمادة اسم ا الوقت اليوم ت ي  الصف رمز  التدريسي اسم   نوع المحاضر
ر
ون  االلكتر

 w3wdfeo د3 شفق يوسف نظري النحو 19339-0339 األحد 1

ي  نظري تفست  آيات األحكام 19339-12339 2
ر
 ftdotn7 د. االء شوق

 jypn662 د. طالب احمد نظري فقه المعامالت 12339-2399 3

 sjq4dpd د. فاطمة طالب نظري اسالميةعقيدة  19339-0339 االثني    1

بوية  19339-12339 2 التقنيات التر
 وتكنولوجيا التعليم

 cigp2yg د. تماضر حميد نظري

 jpxghvt د. ندى فيصل  نظري طرائق تدريس 12339-2399 3
االرشاد النفسي  19339-0339 الثالثاء 1

بوي  والتوجيه التر
ر  نظري  x5gtwpm د. اسماء عبد الحسي 

ية 19339-11339 2 ر  fm7obpi د.ايمان موفق نظري اللغة االنكلت 

قواعد التالوة  11339-2399 3
 والحفظ

 ki2rzcg د.ميسون صباح نظري

المكتبة ومنهج  19339-0339 األربعاء 1
 البحث العلمي 

 د. بان حميد نظري
 م.ايناس فليح

leyxjcu 

 e33rn3y د. اشاء مؤيد نظري البالغة 19339-12339 2

 kfnnjde م. حنان علي  نظري اديان 19339-0339 الخميس 1
 د.ساجدة طه نظري اصول فقه 19339-12339 2

 م.م هدى دمحم
vqk32og 

 



 جامعة بغداد

بية للبنات  كلية التر

 0202-0202/العام الدراسي جدول الدروس االسبوعي 

بية االسالمية(/الدراسة االولية صباحي   قسم )علوم القران والتر

 رابعةالمرحلة ال

ة اسم المادة الدراسية الوقت اليوم ت  رمز الصف اسم التدريسي  نوع المحاضر

   رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب                    األحد 1

ية 0339-0339 االثني    1 ر  oojiyyo أ.م. ايمان عادل نظري اللغة االنكلت 

وق نجاح نظري مناهج المفشين 0339-11339 2  wu7tune د. شر
  

فت يوسف نظري نحو  11339-1339 3  nrpidap د. مت 

ي  19339-0339 الثالثاء 1
ر
 AQT436 د. بان حميد نظري االعجاز القرآن

 knfx4cv د. ساجدة طه نظري الجنايات فقه 19339-12339 2

ي تحليل نص  12339-2399 3
ر
 5bstlcu د. عمار عباس نظري القرآن

 
 w4hqpt5 د. صبا علي  نظري القياس والتقويم 19339-0339 األربعاء 1

 ekeppa7 د. اشاء ابراهيم نظري والتفسي  التالوة  19339-1339 2

اس محمود نظري اصول فقه 19339-0339 الخميس 1  u2drhu3 م.م نت 

بية  19339-1339 2 التر
العملية)المشاهدة 

 والتطبيق(

 lijaibm د.احسان عمر نظري

 

 

 



 جامعة بغداد

بية للبنات  كلية التر

 0202-0202جدول الدروس االسبوعي /العام الدراسي 

بية االسالمية(/الدراسة االولية   المسائيةقسم )علوم القران والتر

 رابعةالمرحلة ال

ةنوع  اسم المادة الدراسية الوقت اليوم ت  رمز الصف اسم التدريسي  المحاضر

   رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  األحد 1

ية 0.22-0.22 االثني    1 ر  T4i4n2y أ.دمحم رشيد نظري اللغة االنكلت 

 Kcehuq5 ست منر عادل نظري مناهج المفشين 0.22-0.02 2

ر  د.سماح نظري نحو  0.02-0.22 3  6fgc7z5 عبد الحسي 

ي  0.02-0.22 الثالثاء 1
ر
 71arovr ست فريال ناض نظري االعجاز القرآن

 26t6gxy ست هدى فائق نظري الجنايات فقه 0.02-0.22 2

ي  0.22-0.22 3
ر
ر  نظري تحليل نص القرآن  5fp3vw6 ست شهد ياسي 

 yhjpkql أ. ضاري خميس نظري القياس والتقويم 0.02-0.22 األربعاء 1

 wiwwmdj ست شيماء فالح نظري والتفست  التالوة  22. 0.02-0 2

ي  نظري اصول فقه 0.02-0.22 الخميس 1
 46u3eap د. زينة غنر

بية  0.02-0.02 2 التر
العملية)المشاهدة 

 والتطبيق(

 44tl2ei د. عبد هللا رعد نظري

 

 


