

أسماء األساتذة والمقررات لدورة إعادة شهر يونيو  /طالبات
العام الدراسي  2018 / 2017م
تخصص (الدراسات اإلسالمية)
المقرر

النحو والصرف ()1

أستاذ المقرر
د .مجاهد منصور

علوم الحديث وتخريجه

أ.د .حمزة عبدهللا المليباري

اللغة اإلنجليزية ( ) 1

د .ريكا خان

التوحيد ( اإللييت والنووا )

د .صالح إبراهيم

تتريخ الخليج العربي

د .محمد فاضل ولد الحطاب

السيرة النووية

د .محمد فاضل ولد الحطاب

الحتسوب ( ) 2

د .رشا النقيب

القرآن الكريم تالوة وحفظت ً ( ) 2

د .سلور إشريتش

المدخل إلى الفقه اإلسالمي

أ.د .محمد أحمد الخولي

علوم القرآن

أ.د .ولي الدين الندوي

منيجية الوحث

د .عبدالسالم أبو سمحة

السيرة النووية والخالفة الراشدة

د .عبدالرحمن حفظ الدين

أصول الفقه ()1

د .أحمد جاسم الراشد

فقه العوتدا ()1

د .هاشم نور

اللغة اإلنجليزية ()3
القرآن الكريم تالوةً وحفظتً()3

د .ريكا خان
د .حمزة حسن سليمان

قواعد ونظريت فقيية

د .إبراهيم ربابعة

النحو والصرف ()2

د .فاطمة المخيني

النحو وتطويقتته()4

د .عبدالكريم مدلج

تطويقت في اللغة اإلنجليزية

أ.مجدولين الحمد

أصول الفقه()2
القرآن الكريم تالوةً و حفظت ً ()4

د .أحمد جاسم الراشد
د .شريف عبدالعليم

اللغة اإلنجليزية ()4

د .ريكا خان

فقه العوتدا ()2

د .هاشم نور

قواعد الفقه الكلية

د .إبراهيم ربابعة



منتهج المفسرين
فقه الجنتيت
أصول الفقه ()3
اللغة اإلنجليزية ()5

د .شريف عبد العليم
أ.د .محمد أحمد الخولي
د .محي الدين إبراهيم
أ.مجدولين الحمد

النحو وتطويقتته()4

د .عبدالكريم مدلج

تتريخ الخالفة

د .محمد فاضل ولد الحطاب

فقه المعتمال المتلية

د .أحمد جاسم الراشد

وصتيت وأوقتف

د .محي الدين إبراهيم

الوالغة

أ.د .رسول حمود الدوري

التفسير (()3تفسير آيت األحكتم)

د .حمزة حسن سليمان

الدعوة و الخطتبة
القرآن الكريم تالوةً و حفظتً()6

د .صالح إبراهيم

فقه األسرة

د .شريف عبدالعليم
د .أحمد جاسم الراشد

قضتيت فقيية معتصرة

د .محي الدين إبراهيم

اللغة االنجليزية ()6

أ.مجدولين الحمد

اإلعجتز الوالغي في القرآن

أ.د .رسول حمود الدوري

االقتصاداإلسالميوالمصارفاإلسالمية 

أ.د .محمد أحمد الخولي

الحديث التحليلي

د .عبدالسالم أبو سمحة

الفقه المقترن

أ.د .يوسف حسين

اللغة اإلنجليزية ()7

أ.عائشة بيبي

الملل والنحل

د .عمر وفيق الداعوق

أصول الفقه ()4

د .أحمد جاسم الراشد

الحديث الموضوعي

د .عبد السالم أبو سمحة

الفكراإلسالميوالتياراتالمعاصرة 

د .صالح إبراهيم

القرآن الكريم تالوةً وحفظتً()8

د .حمزة حسن سليمان

اللغة اإلنجليزية()8

أ.عائشة بيبي

بحث التخرج

د .عبدالسالم أبو سمحة

فقه المواريث

أ.د .يوسف حسين



أسماء األساتذة والمقررات لدورة إعادة شهر يونيو  /طالبات
العام الدراسي  2018 / 2017م
تخصص (اللغة العربية وآدابها)
المقرر

أستاذ المقرر

اللغة اإلنجليزية ()1

د .ريكا خان

المصتدر األدبية واللغوية

د .لطيفة الحمادي

النحو وتطويقتته()1

أ.د .يوسف دفع هللا

مقدمة في تتريخ األدب العربي

د .فلاير عبدهللا

السيرة النووية

د .محمد فاضل ولد الحطاب

الحتسوب ()1

أ.رشا النقيب

العروض والقوافي

د .عبدهللا طاهر الحذيفي

منيجية الوحث
القرآن الكريم تالوةً و حفظتً()2

د .لطيفة الحمادي
د .سلور إشريتش

النحو وتطويقتته()2

د .فاطمة المخيني

تتريخ الخليج العربي

د .محمد فاضل ولد الحطاب

التتريخ اإلسالمي

د .محمد فاضل ولد الحطاب

الحتسوب

أ.رشا النقيب

الحتسوب ( ) 2

أ.رشا النقيب

اللغة اإلنجليزية ( ) 2

د .ريكا خان

علم األصوا

أ.د .خليفة بو جادي

نصوص األدب الجتهلي ( شعر ونثر )

د .فلاير عبدهللا

اللغة اإلنجليزية()3

د .ريكا خان

نصوصأدبصدراإلسالموالعصراألموي
(شعرونثر) 

د .أحمد موسى النوتي

علوم الوالغة
القرآن الكريم تالوةً وحفظتً()3

د .شريف عبد العليم

الصرف()1

د .عبدالكريم مدلج

الصرف
القرآن الكريم تالوةً و حفظت ً ()4

د .عبدالكريم مدلج
د .سلور إشريتش

اللغة اإلنجليزية()4

د .ريكا خان

النقد األدبي القديم وقضتيته

د .أحمد عقون

أ.د .رسول حمود الدوري



تطويقت في اللغة اإلنجليزية

أ.مجدولين الحمد

النحو وتطويقتته ( ) 4

أ.د .يوسف دفع هللا

اللغة اإلنجليزية ()5

أ.مجدولين الحمد

النحو و تطويقتته ()5

أ.د .يوسف دفع هللا

نصوص العصر العوتسي (شعر)

د .عبدهللا طاهر الحذيفي

اللستنيت

د .فاطمة المخيني

النقد األندلسي والمغربي

د .أحمد عقون

علم النفس التربوي

د .حسين فريجات

األدب الحديث

أ.د .عمر بوقرورة

اإلعجتز الوالغي في القرآن

أ.د .رسول حمود الدوري

الحديث الشريف وعلومه
القرآن الكريم تالوةً و حفظتً()6

أ.د .حمزة عبدهللا المليباري
د .شريف عبد العليم

اللغة االنجليزية ()6

أ.مجدولين الحمد

النحو و تطويقتته()6

أ.د .خليفة بو جادي

نصوص العصر العوتسي (نثر)

د .عبدهللا طاهر الحذيفي

التفسير

د .حمزة حسن سليمان

اللغة اإلنجليزية ()7

أ.عائشة بيبي

المدارس اللستنية وتطويقتتيت

أ.د .أحمد حساني

النحو و تطويقتته ()7

د .مجاهد منصور

النقد الحديـث

أ.د .ثابت عبدالرزاق

تحليل نصوص أدبية

أ.د .عمر بوقرورة

مدخل إلى التربية

أ.سمية الحمد

أدب الخليج

د .لطيفة الحمادي

األدب العربي المعتصر

أ.د .محمد عبد الحي

األدب المقترن
القرآن الكريم تالوةً وحفظتً()8

أ.د .محمد عيالن
د .حمزة حسن سليمان

اللغة اإلنجليزية()8

أ.عائشة بيبي

النحو و تطويقتته ()8

د .مجاهد منصور

النقد المعتصر

أ.د .محمد عبد الحي

تطويقت نحوية وصرفية

أ.د .يوسف دفع هللا



إحصائية بمقررات دورة إعادة شهر يونيو  /طالبات
العام الدراسي  2018 / 2017م
تخصص (الدراسات اإلسالمية  -الساعات المكتبية )

أستاذ المقرر

المقرر

المدخل إلى الفقه اإلسالمي

أ.د .محمد الخولي

العدد
2

النحو وتطويقتته ( ) 4

أ.د .يوسف دفع هللا

2

تتريخ الخليج العربي

د .محمد فاضل ولد الحطاب

1

اإلجمالي

5



كليةالدراساتاإلسالميةوالعربية–دبي 
إدارةالقبولوالتسجيل 
إحصائية بمقررات دورة إعادة شهر يونيو  /طالبات
العام الدراسي  2018 / 2017م
تخصص (اللغة العربية وآدابها – الساعات المكتبية )

أستاذ المقرر

المقرر

علم األصوا

أ.د .خليفة بوجادي

المدارس اللستنية وتطويقتتيت

د .عصام عيد مغيث
اإلجمالي

العدد
3
2
5

