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2lfb5j31د . عبداداريy3qzul41د. احمددستوري1االحد
قضاء 

ادلري
ogumutlد. محمد وھاباوراق تجاریةf724hpq1حذیفة

2lfb5j32د. عبداداريec3gu4d2میثاقتأریخ2
قضاء 

اداري
ogumutlد. محمد وھاباوراق تجاریةf724hpq2حذیفة

jhjhob5ھناءدولي خاصc4fdjuy3الھامأصول بحثrcsocbb 3د. معاذعقوبات عامec3gu4d3   میثاقتاریخ3

rcsocbb 44د. معاذعقوبات عام44
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rlsv4r22ھناء    احوالet46h5n2د. ریاضمدخل2
أصول 

محاكمات
w2kujxpد. سعدعینیةplhtw512د. رعد

jhjhob5ھناءدولي خاصb2xud7g3د.نوفلعقود56exwcy3د. عليتجاريet46h5n3د. ریاضمدخل3

jhjhob5ھناءدولي خاصb2xud7g4د.نوفلعقود56exwcy4د. عليتجاري44

3khvqozد. نوفلأصول فقھjugscyy  1     ارشدانكلیزيrcsocbb1د. معاذعقوباتet46h5n1د. ریاضمدخل1

tazhfi22سارة   حاسباتkpblcnl 2د. عدنانشریعة2
عقوبات 

خاص
3khvqozد. نوفلأصول فقھksbypdn2د. فاضل

w2kujxpد. سعدعینیة2glhelg3اسماعیلدولي عامjmcelsl3معتز      مالیةkpblcnl3د. عدنانشریعة3

4444

ldze7r2د. زیادتحقیق وطب عدليb2xud7g1د.نوفلعقودqt6ibs7 1د. عبد الباسطy3qzul41د. احمد عودةدستوري1

التزام

qt6ibs7 2د. عبد الباسطالتزامy3qzul42د. احمد عودةدستوري2
عقوبات 

خاص
ldze7r2د. زیادتحقیق وطب عدليksbypdn2د. فاضل

xk33zn53د. احمد عودةنظمehch4wc3د .زیاداجرام3
عقوبات 

خاص
njozdtnمیثاقعمل وضمانksbypdn3د. فاضل

مرافعات2lfb5j34د. عبداداريehch4wc4د. زیاداجرام4
د. عبد 

الباسط
lchlwyu4میثاقعمل وضمانnjozdtn
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zb4rantارشدانكلیزي2glhelg  2اسماعیلدولي عامqt6ibs72د. عبد الباسط      التزامtytn6iv2محمد حمادانكلیزي2

مرافعاتrlsv4r23ھناءأحوالlfaevxc 3ودیعدیمقراطیة3
د. عبد 

الباسط
lchwyu  352طارقتنفیذpnpch

مرافعاتcmtewfc4محمد حمادانكلیزي44
د. عبد 

الباسط
lchwyu  4
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I5sgohr9م. ایسرالفكر الوسیطskvc7cm9م. عبیرمدخل قانون9االحد
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وافریقیا
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عبدالعزیز
7okmr2k9د احمد عليفكر غربيkw35rkj

loog5ffد احمد  نجمسیاسة خارجیةgfdcu7f10د. بشیراستراتیجیةylcru7t10د. اركانعالقات دولیةfaad3rs10د. عدنانعربي10
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3mys4qvد. جبارانكلیزيm5cbrcw12د. مؤیدفكر غربيdao4ow312د. رسولقانون دوليg6vuqxn12م. ایمنحاسوب12

3pwinihد. عبدالعزیزامریكا واورباhmnvnzo1م. ارشدانكلیزيtdq44vt1د. سالمنظم عربیةyp43kg61د. بشیرنظم سیاسیة1
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vvlggw4م. مازناحزاب ورأيfy4ld5d10م. شاكرسیاساتtdq44vt10د. سالمنظم عربیةIqa2mdg10م. صبحياقتصاد10
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ojeaxokد. مصطفىمنھج بحثgfdcu7f12د. بشیراستراتیجیةikkzd7f12د. عماداجتماع سیاسي5mfqdmq12د. احمد نجمتاریخ العالقات12

loog5ffد. احمد نجمسیاسة خارجیةjls33qv1د. رسولمنظماتtopw5ga1د. حمیدعراق معاصرskvc7cm1م. عبیرمدخل قانون1

3mys4qvد. جبارانكلیزيm5cbrcw9د. مؤیدفكر غربيI5sgohr9م. ایسرفكر وسیط4kh527q9د محمد دحاممدخل سیاسة9

fjozrkrد. مؤیدفكر اسالميfy4ld5d10م. شاكرسیاساتb42sx2410م. مازنحكومات محلیة4rtrcka10م. عليحقوق انسان10
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hnmkznl1د. جبارانكلیزيg6vuqxn1م. ایمنحاسوب1
عالقات 

اقتصاد
fbaqiydم. شاكردبلوماسیةp4cwapb1د.مھند
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ojeaxokد. مصطفىمنھج بحثgfdcu7f12د. بشیراستراتیجیةikkzd7f12د. عماداجتماع سیاسي5mfqdmq12د. احمد نجمتاریخ العالقات12
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2tc6aewد. لیثمنظماتZjfrfiz    9حذیفةقضاء اداريzzqlbx79د. عبداداريygo3wwd 9د. ریاضمدخل9االحد

zzqlbx710د. عبد      اداريsjkmdch10معتزتأریخ10
     قضاء  

اداري
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عقوبات 

خاص
2r66k5nمیثاقعمل وضمانbzbsbrp11د. فاضل

cvestdw 12د. معاذعقوبات عام1212
عقوبات 

خاص
bzbsbrp12د. فاضل

1111

9999االثنین

cwkx22jد. محمود   اصول فقھqeob77f10د. رعدأصول bdbl35r4m10د. عباسمالیة4xrp6bh10د. انسدستوري10

yzazapk11د. عالءتجاريdld74va 11د.  محمودشریعة11
عقوبات 

خاص
rn4btmnد. سعدعینیةbzbsbrp11د. فاضل

rn4btmnد. سعدعینیةgzbztyi12د.نوفلعقودyzazapk12          د. عالءتجاريdld74va12د . محمودشریعة12

1111

6uklmrcد. عیسىدولي انسانيy37gs2f9د. اركاندولي عامxyzqwwl9زیاد مطلبحاسبات4apvvn69د. ماھردیمقرطیة9

bx6zwvdاخالصدولي خاصy37gs2f10د. اركاندولي عامqb6srge10محمد حمادانكلیزيygo3wwd10د. ریاضمدخل10

11111111

aab7ilhورودتنفیذh3s75mu 12د. ابراھیممرافعاتth4w7b12 5محمد جمالاحوال1212
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sty7jkpد. محمد وھاباوراق تجاریةgzbztyi9   د. نوفلعقودje66xpd9د. عبد الباسط7nbrxal9د .زیاداجرام9

التزام

sty7jkpد. محمد وھاباوراق تجاریةgzbztyi10د. نوفلعقودje66xpd10د. عبد الباسطالتزام7nbrxal10د. زیاداجرام10

5bd7t6fد. زیادتحقیق وطب عدليcl45cke11ودیعأصول بحثzjflnl611د. احمدنظم4xrp6bh11د. انسدستوري11
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