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 الرابع ب       الرابع أ        الثالث ب          الثالث أ        الثاني ب        الثاني أ         االول ب     االول أ       

 سعد دويالت د . فهمي عراق م لطيف. د عباسي د.ستار تحديث د. حمد اندلس     د.عبدالهادي عرب  2 االحد 

 د.معاذ عالم د.اسراء دويالت  د .ستار تحديث د.فوازز حضارة   د. مؤيد اموي د.وائل سيرة د.علي ح اوربا 01

    د.قتيبة بالد ع   د.صباح مناهج   د. حمد اندلس د.سعد عرب  د.وائل سيرة 00

 د. ستار بالد ع د.معاذ عالم   د. لطيف عباسي د. مؤيد اموي   د.علي ح اوربا د عبد الجبار منهج 08

 د.معاذ عالم            د عبد الجبار منهج د.عبد الهادي عرب  0

 د. ستار بالد ع د.اسماعيل قياس  دفهمي  عراق ح     د. مؤيد اموي د.علي ح اوربا د.عبد الهادي عرب  2 االثنين

 د.فهمي عراق م د.اسماعيل قياس  د.فوازز حضارة د.لطيف عباسي د. مؤيد اموي د. حمد اندلس د.سعد عرب د.صفاء ع النفس 01

   د.اسراء دويالت د.ستار تحديث د. قتيبة عراق ح د. حمد اندلس د.ع الناصر جفرافية د.صفاء علم النفس د.علي ح اوربا 00

   د.اسراء دويالت     د.ع الناصر جفرافية   ح علي.د اوربا   08

   د.فهمي عراق م         د.وائل سيرة د.عيد حقوق  0

 د . فهمي عراق م د.معاذ عالم  د. قتيبة اسيا د.قتيبة عراق ح  د.انمار وطن ق د.حمد اندلس د.وائل سيرة د.انمار عراق ق 2 الثالثاء 

 م. عالء  انكليزي د.قتيبة بالد ع د.جبار فلسفة د .ستار تحديث د.حمد اندلس م.م.اوهام انكليزي د عبد الجبار منهج  د.علي ح اوربا 01

 م.عالء انكليزي   د.فهمي عراق  ح د.اسراء فلسفة د.مروان عالم ق م.م.اوهام انكليزي م.محمد  انكليزي د عبد الجبار منهج  00

 د.اسماعيل قياس  م. عالء  انكليزي   د. فهمي اسيا اوهام.م. انكليزي د.انمار وطن ق د.علي ح اوربا م.محمد انكليزي 08

 د.اسماعيل قياس  م.عالء  انكليزي     م.اوهام انكليزي د.مروان عالم ق د.انمار عراق  د.عبد الهادي د.عرب 0

 علي ناجح االمريكيتين د.معاذ عالم    د.صباح ناهجم د.حسين اوربا .د.صفاء علم نفس د.سعد عرب  وائل.د سيرة 2 االربعاء

       د.صباح مناهج د.مروان عالم ق د.صفاء ع النفس وائل.د سيرة م.مثنى اسس  01

 د.معاذ عالم  ن علي.د االمريكيتين د.صباح مناهج   د.صفاء علم نفس د.مروان عالم ق م.محمد انكليزي الهادي عبد.د عرب  00

     د.صباح مناهج   صفاء.د علم نفس د.حسين اوربا د.انمار عراق ق  .عالءم انكليزي 08

 د. صباح  مشاهدة  د. صباح  مشاهدة      د.اياد ح وطن .م.اياد وطن ح م.مثنى اسس  د.انمار عراق ق  0

 د.سعد دويالت   يند.حس اوربا د.اسراء فلسفة د.مروان عالم ق د.حسين اوربا د.اوس جغرافية ح علي.د اوربا 2 الخميس

   ن علي.د االمريكيتين د. قتيبة اسيا د.حسين اوربا د.حسين اوربا م.م.اياد وطن ح د.اوس جغرافية د.انمار عراق ق 01

  علي ناجح االمريكيتين  د.جبار فلسفة د.حسين اوربا د.ع الناصر جغرافية د.مروان عالم ق د.انمار عراق ق د.محمد عربية  00

 د.فهمي عراق م د. فتيبة بالد ع د.حسين اوربا د. فهمي اسيا م.م.اياد وطن ح د.عبد الناصر جغرافية د.محمد عربية  د.اوس ية جغراف 08

   د.فهمي عراق م         د.عيد حقوق  د.اوس جغرافية 0 

 

 


