
 
 
 
 

                                             

 رابعالصف ال الساعة الصف الثالث الساعة الصف الثاين الساعة الصف الاول الساعة اليوم

  رمز الصف امس التدرييس املادة

 املادة

  رمز الصف امس التدرييس

 املادة

  رمز الصف امس التدرييس

 املادة

 رمز الصف امس التدرييس

  um4jiwd د.جبار انكميزي  9 الاحد
    tfs4f46 9 م. ايسر فكر اسالمي 9    9

    3pkwtqs 01  د. جبار انكميزي  4opjqe6 01    01 م. عمي حقهق االنسان 01
 faad3rs د. عدنان عربي 00

    beas6be 00 د. عبدالعزيز اسيا وافريقيا 00    00
 g6vuqxn م. ايمن حاسهب 01

01    01    01    
    0    0    0    

    bixm3qi 9 م. ساهر عالقات اقتصادية 9    9   اقتصاد 9 االثنني
 b76mo2f م. عبير مدخل قانهن  01 

 

    beas6be 01 د. عبدالعزيز اسيا وافريقيا 01    01

     4piglw4 00  د. مازن  منظمات دولية 4opjqe6 00    00 م. عمي حقهق االنسان 00 
 01    01    01    01    

 vnnmqsk د. جبار انكميزي  ig6t62b 9    9 د. حميد فجر عراق معاصر  9    9 الثالاثء
  mkvsub4 د. رسهل  قانهن دولي 01    01

 fjozrkr د. مؤيد فكر اسالمي 01    01
  د. بشير امريكا واوربا taa2iby 00    00 د. جبار انكميزي   00    00
 374rbl6 د. شاكر رزيج دبمهماسية 01    01    01    01

 
0    0    0    0    

 374rbl6 د. شاكر رزيج دبمهماسية 9      9    د. احمد مشعان  حكهمات محمية 9    9 الاربعاء
 

 2uaewow   د. سالم نظم عربية 01    01
 xvt4x5p . معتزد نظم اقميمية 01    01

  د. عماد منهج بحث mkvsub4 00    00 د. رسهل قانهن دولي 00    00
   د. عماد منهج بحث taa2iby 01    01 جبارد.  انكميزي  01    01
0    0     0    0    

 2uaewow د. سالم نظم عربية 9   اقتصاد 9 امخليس
 vnnmqsk د. جبار انكميزي  tfs4f46 9 م. ايسر فكر اسالمي 9

  um4jiwd د. جبار انكميزي  01
 xvt4x5p د. معتز نظم اقميمية 4piglw4 01 د. مازن  منظمات دولية 01   حاسهب 01

 faad3rs د. عدنان عربي 00
  د. بشير امريكا واوربا bixm3qi 00 م. ساهر عالقات اقتصادية 00  د. احمد مشعان حكهمات محمية 00

 b76mo2f م. عبير مدخل قانهن  01
 

 ig6t62b د. حميد فجر عراق معاصر 01
 fjozrkr د. مؤيد فكر اسالمي 3pkwtqs 01 د. جبار انكميزي  01

0    0    0        
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