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 (( 1شعبة    )) ((   2شعبة ))    الساعة اليوم

 الفني التدريسي القاعة المادة الفني التدريسي القاعة المادة

 
 

 االحد

 ست هدى اءست زهر ,2 محفوظات  د.آمال 21 قراءات 93,0 - 83,0

 ,2 محفوظات 21 قراءات 203,0 -  93,0

عامر عبد  أ . غانم 21 تقارير 223,0 -  203,0
 الرزاق

  د.آمال 21 قراءات

 21 قراءات 21 تقارير 213,0 – 223,0

عامر عبد  أ . غانم 21 تقارير  ست هدى ست زهراء ,2 محفوظات 23,0 -213,0
 21 تقارير  ,2 ظاتمحفو 13,0 – 23,0 الرزاق

أ. علي  21 لغة انكليزية 3,0, – 13,0

 نعمة

   

 
 
 

 االثنين

 حسن مطشر أ .علي كاظم ,2 عالقات  د آمال 21 قراءات 93,0 - 83,0

 ,2 عالقات 21 قراءات 203,0 -  93,0

 ست هدى ست زهراء 21 محفوظات  د. بسمان  ,2 ادارة 223,0 - 203,0

 21 محفوظات ,2 ادارة 213,0 – 223,0

  د. بسمان ,2 ادارة ست هدى ست زهراء 21 محفوظات 23,0 -213,0

 ,2 ادارة 21 محفوظات 13,0 – 23,0

  أ. علي نعمة 21 لغة انكليزية     3,0, – 13,0

 
 

 الثالثاء

عامر عبد  أ . غانم 21 تقارير علي خضير  أ. علي 21 تقانات 93,0 - 83,0
 الرزاق

 21 تقارير  21 تقانات 203,0 -  93,0

عامر عبد  أ . غانم 21 تقارير 223,0 - 203,0
 الرزاق

  د. بسمان  ,2 ادارة

 ست مثال أ. اياد مختبر ت. حاسوب 21 تقارير 213,0 – 223,0

  د. آمال ,2 قراءات ست مثال ا. اياد مختبر ت. حاسوب 23,0 -213,0

 ,2 قراءات  د. بسمان 21 ادارة 13,0 – 23,0

  أ. علي نعمة ,2 لغة انكليزية     3,0, – 13,0

 
 

 االربعاء

 ست مثال ست بشرى مختبر ت. حاسوب حسن مطشر د . علي 21 عالقات 93,0 - 83,0
 

 مختبر ت. حاسوب 21 عالقات 203,0 -  93,0

 مثال ست ست بشرى مختبر ت. حاسوب 223,0 - 203,0
 

  د. بسمان 21 ادارة

 21 ادارة مختبر ت. حاسوب 213,0 – 223,0

 علي خضير أ. علي 21 تقانات  سماند . ب ,2 ادارة 23,0 -213,0

 21 تقانات ,2 ادارة 13,0 – 23,0

 
 

 الخميس
 

 

 حسن مطشر د. علي 21 عالقات علي خضير أ .علي  ,2 تقانات 93,0 - 83,0

 ست هدى ست زهراء 21 محفوظات ,2 تقانات 203,0 -  93,0

 أ. علي 21 تقانات  أ. عدنان 21 حقوق 223,0 - 203,0
 

 علي خضير

 21 تقانات 21 حقوق 213,0 – 223,0

  أ. عدنان ,2 حقوق حسن مطشر د. علي  21 عالقات 23,0 -213,0

 ,2 حقوق ست هدى ست زهراء 21 محفوظات 13,0 – 23,0


