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امس  

 التدريس 

  رمز الصف 

 املادة 

امس  

 التدريس 

 رمز الصف 

 2tc6aew ليث   د.  منظامت  Zjfrfiz     9 حذيفة  قضاء اداري  zzqlbx7 9 عبد   د.  اداري  ygo3wwd  9 رايض   د.  مدخل  9 الاحد 

 sjkmdch    معت  تأ ري  10
  

 bx6zwvd اخالص          دويل خاص  Zjfrfiz      10 حذيفة  قضاء  اداري        zzqlbx7 10 عبد   د.  اداري         10

     bx6zwvd اخالص        دويل خاص  bzbsbrp 11 د. فاضل  عقوابت خاص  cvestdw 11 د. معاذ  عقوابت عام  sjkmdch 11 معت  تأ ري  11

    bzbsbrp 12 د. فاضل  عقوابت خاص  cvestdw  12 د. معاذ  عقوابت عام  12    12

1    1    1    1    

 cwkx22j محمود د.  اصول فقه  qeob77f 9 رعد .د  حماكامت   أ صول  bdbl35r4mp 9 .عباس   د  مالية  4xrp6bh 9 انس   . د  دس توري  9 االثني 

 دس توري  10

 

 cwkx22j د. محمود  اصول فقه      qeob77f 10 . رعد د  حماكامت   أ صول  bdbl35r4mp 10 عباس   د.  مالية  4xrp6bh 10 . انس د 

 rn4btmn سعد   د.  عينية  bzbsbrp 11 د. فاضل  عقوابت خاص  yzazapk 11 د. عالء  جتاري  dld74va  11 محمود     . د  رشيعة  11

   rn4btmn      د. سعد  عينية  gzbztyi 12 د.نوفل  عقود  yzazapk  12  د. عالء             جتاري  dld74va 12 محمود   .   د  رشيعة  12

1    1    1    1    

 6uklmrc د. عيس  دويل انسان  y37gs2f 9 د. اراكن  عام   دويل  xyzqwwl 9 زايد مطلب  حاس بات  4apvvn6 9 وديع  دميقرطية  9 الثالاثء 

 bx6zwvd اخالص  دويل خاص  y37gs2f 10 اراكن    د.  دويل عام  qb6srge 10 محمد حامد  انلكزيي  ygo3wwd 10 د. رايض  مدخل  10

 rn4btmn سعد   د.  عينية  h3s75mu 11 د. ابراهي  مرافعات  cvestdw 11 معاذ   د.  عقوابت عام  ygo3wwd 11 رايض   د.  مدخل  11

 aab7ilh ورود  تنفيذ  h3s75mu  12 د. ابراهي  مرافعات  th4w7b 12 5 محمد جامل  احوال  12    12

1    1    1    1    

  7nbrxal 9 زايد .   د  اجرام  9 الاربعاء 

 التام 

 sty7jkp محمد وهاب   د.  اوراق جتارية  gzbztyi 9 د. نوفل      عقود  je66xpd 9 الباسط   عبد   د. 

 sty7jkp محمد وهاب   د.  اوراق جتارية  gzbztyi 10 د. نوفل  عقود  je66xpd 10 الباسط   عبد   د.  التام  7nbrxal 10 زايد   . د  اجرام  10

طب  حتقيق و  cl45cke 11 وديع  حبث   أ صول  zjflnl6 11 امحد   د.  نظم  4xrp6bh 11 د. انس  دس توري  11

 عديل 

 5bd7t6f زايد   د. 

    h3s75mu 12 د. ابراهي  مرافعات  zzqlbx7 12 د. عبد  اداري  12    12

1    1    1    1    

 2r66k5n ميثاق  معل وضامن  evxvmbb 9 ارشد  انلكزيي  th4w7b 9 5 محمد جامل  احوال  kc2h5ie 9 حامد   محمد  انلكزيي  9 امخليس 

زياد   حاسبات  10
 مطلب

3pobmsw 10  5 محمد جامل  احوال th4w7b 10  اراكن   د.  دويل عام y37gs2f 10  2 ميثاق  معل وضامنr66k5n 

 ywpcj0f ارشد  انلكزيي  Jiy6pbc    11 محمد جامل  رشاكت  je66xpd 11 د. عبد الباسط  التام          V2jpujz 11 عدانن   . د  عرب  11

    je66xpd    12    12 د. عبد الباسط  التام  12    12

1    1    1    1    



 
 
 
 
 

 

                                              

 


