
 
 
 
 
 

                                             

 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

 yp43kg6 د. بشير نظم سياسية 9 الاحد
 ylcru7t د. اركان عالقات دولية 9

 3mys4qv د. جبار انكميزي  7okmr2k 9 د. عبدالعزيز اسيا وافريقيا 9
 ewoi5ci د. جبار انكميزي  01

 dao4ow3 د. رسهل قانهن دولي 01
 loog5ff   نجم  د احمد سياسة خارجية p4cwapb 01 د.مهند عالقات اقتصاد 01

 faad3rs د. عدنان عربي 00
 tdq44vt د. سالم نظم عربية 00

 fjozrkr د. مؤيد فكر اسالمي jls33qv 00 د. رسهل منظمات 00
 p56yn7o م. ايمن حاسهب  01    01

 3pwinih د. عبدالعزيز امريكا واوربا m5cbrcw 01 د. مؤيد فكر غربي 01
0    0    0    0    

 skvc7cm م. عبير مدخل قانهن  9 االثنني
 I5sgohr م. ايسر الفكر الهسيط 9

 vvlggw4 م. مازن  احزاب ورأي gfdcu7f 9 د. بشير استراتيجية 9
 4rtrcka م. عمي حقهق انسان 01

 topw5ga د. حميد  عراق معاصر   01
 Xvt4x5p د. معتز نظم اقميمية fy4ld5d 01 م. شاكر سياسات  01

 5mfqdmq د. احمد نجم تاريخ العالقات 00
 ikkzd7f د. عماد جتماع سياسيا 00

 fbaqiyd م. شاكر دبمهماسية c7ejbvs 00 د. مصطفى فكر اسالمي 00
01    01    01    01    
 I5sgohr م. ايسر فكر وسيط 0    0

0    0    
 yp43kg6 د. بشير نظم سياسية 9 الثالاثء

 b42sx24 م. مازن   محمية حكهمات 9
 fjozrkr د. مؤيد فكر اسالمي jls33qv 9 د. رسهل منظمات 9

 4kh527q د دمحم دحام مدخل سياسة 01
 hnmkznl د. جبار انكميزي  01

 loog5ff د. احمد نجم خارجية سياسة hmnvnzo 01 م. ارشد انكميزي  01
 dao4ow3 د. رسهل قانهن دولي 4ax5mry 00 م. ساهر اقتصاد 00

 ojeaxok د. مصطفى منهج بحث m5cbrcw 00 د. مؤيد فكر غربي 00
 ewoi5ci د. جبار انكميزي  01

01    01    01    
 fbaqiyd م. شاكر دبمهماسية 0    0    0    0

 skvc7cm م. عبير مدخل قانهن  9 الاربعاء
 topw5ga د. حميد عراق معاصر 9

 3mys4qv د. جبار انكميزي  c7ejbvs 9 د. مصطفى فكر اسالمي 9
 g6vuqxn م. ايمن حاسهب 01

 ylcru7t د. اركان عالقات دولية  01
 vvlggw4 م. مازن  احزاب ورأي hmnvnzo 01 م. ارشد انكميزي  01

 5mfqdmq د. احمد نجم تاريخ العالقات 00
 ikkzd7f د. عماد جتماع سياسيا 00

 kw35rkj احمد عميد. فكر غربي gfdcu7f 00 د. بشير استراتيجية 00
 l5sgohr م. ايسر فكر وسيط 01    01

 Xvt4x5p د. معتز نظم اقميمية 01    01
0    0    0    0    

 4kh527q دحام  دمحم د اسة يمدخل س 9 امخليس
 hnmkznl د. جبار انكميزي  9

 3pwinih د. عبدالعزيز امريكا واوربا fy4ld5d 9 م. شاكر سياسات  9
 tdq44vt د. سالم نظم عربية 4ax5mry 01 م. ساهر اقتصاد 01

 kw35rkj د.احمد عمي فكر غربي p4cwapb 01 د. مهند عالقات اقتصاد 01
 faad3rs د. عدنان عربي 00

 b42sx24 م. مازن    محمية حكهمات 00
 ojeaxok د. مصطفى منهج بحث 7okmr2k 00 د. عبدالعزيز اسيا وافريقيا 00

 4rtrcka م. عمي حقهق االنسان 01
 fbaqiyd م. شاكر دبمهماسية 01    01    01

0    0    0    0    
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