
االستاذقالمادةاالستاذقالمادةاالستاذقالمادةاالستاذقالمادةاالستاذقالمادةاالستاذقالمادة

ايمان. دحيويةايمان. دحيويةانتصارحقوقاالء. دافريقيااالء. دافريقياا

انتصارحقوقاالء. دافريقيااالء. دافريقاايمان. دحيوية ايمان. دحيويةب

ج

يحيىم6خرائطيحيىم6خرائطحسين. دم6جيمورحسين. دم6جيموركاظم.دم6طقسكاظم. دم6طقسا

حسين. دم4جيمورحسين. دم4جيموركاظم. دم4طقسكاظم.دم4طقسيحيىم4خرائطيحيىم4خرائطب

ج

حاسوبحاسوبحاسوبايمانEايمان. دحيوية ايمان. دحيويةا

ايمانEايمان. دحيويةايمان. دحيويةحاسوبحاسوبحاسوبب

ج

ايهنفسايهنفسمها. دتاريخمها. دتاريخا

ايةنفسايةنفسمها. دتاريخمها. دتاريخب

ج

ميساءاسسميساءاسسنجاةعربينجاةعربيابتسام. داقليم ابتسام. داقليما

نجاةعربينجاةعربيابتسام. داقليمابتسام. داقليمميساءاسسميساءاسسب

ج

االستاذقالمادةاالستاذقالمادةاالستاذقالمادةاالستاذقالمادةاالستاذقالمادةاالستاذقالمادة

طارق. دن4تقنيات طارق.دن4تقنيات حسين. دن4جيمور حسين. دن4جيمور بدورن4مناخبدورن4مناخا

حسين. دم4جيمورحسين . دم4جيموربدورم4مناخ بدورم4مناخطارق.دم4تقنياتطارق. دم4تقنيات ب

بدورم3مناخ بدورمناخطارق. دم3تقنيات طارق. دم3تقنيات حسين. دم3جيمور حسين. دم3جيمورج

صادق. دسكان صادق. دسكان ايمانEمحمد. دالريفمحمد. دالريفا

ايمانEمحمد. دالريفمحمد. داالريفصادق. دسكانصادق.دسكانب

محمد. دالريفمحمد. دالريفصادق. دسكانصادق. دسكانايمانEج

شكريةتنميةشكريهتنميةفارس. دنفط فارس. دنفطاسامه. داوراسيااسامه. داوراسياا

اسامة. داوراسيااسامه. داوراسياشكرية. دتنميةشكرية. دتنميةفارس. دنفطفارس. دنفطب

2021/2022جدول قسم الجغرافية للعام الدراسي 

المرحلة الثانية/ الجدول االسبوعي / قسم الجغرافية 

المرحلة االولى/ الجدول االسبوعي / قسم الجغرافية 

الشعبةاليوم
08:3009:3010:3011:3012:3001:30

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

الشعبةاليوم
08:3009:3012:3001:30

االحد

االثنين

الثالثاء

10:3011:30



فارس. دنفط فارس . دنفط اسامه.داوراسيا اسامه.داوراسياشكرية . دتنميةشكرية . دتنميةج

ايةنفسايةنفسشاكر. دتاريخشاكر. دتاريخا

شاكر. دتاريخشاكر. دتاريخايةنفسايةنفسب

ايةنفسايةنفسشاكر. دتاريخشاكر. دتاريخج

عمار. دخرائطعمار. دخرائطحمدان. دهيدروحمدان. دهيدروادارةادارةا

حمدان. دهيدرو حمدان. دهيدروزينبادارةزينبادارةعمار. دخرائطعمار. دخرائط ب

زينبادارةزينبادارةعمار . دخرائطعمار. دخرائط حمدان. دهيدروحمدان. دهيدروج

االستاذقالمادةاالستاذقالمادةاالستاذقالمادةاالستاذقالمادةاالستاذقالمادةاالستاذقالمادة

م6احصاءم6احصاءفارس. دم6منهجفارس. دم6منهجابتسام. دم6زراعيةابتسام. دم6زراعيةا

فارس. د22منهجفارس. د22منهجابتسام. د22زراعيةابتسام. د22زراعيةمهند.م.ا22احصاءمهند.م.ا22احصاءب

ج

Eكفاية. دصناعيةكفاية. دصناعيةصالح. دمدن/ جصالح. دمدن/ جا

Eصالح. دمدن/ جصالح. دمدن/ جكفاية. دصناعيةكفاية. دصناعيةب

ج

بشرى. دتربة/ جبشرى. دتربة/ جمحمدسياحةمحمد سياحةصفاء. دمواردصفاء. دمواردا

صفاء. دمواردصفاء. دمواردبشرى. دتربة/ جبشرى. دتربة/ جمحمدسياحةمحمدسياحةب

ج

ميساءطرائقميساءطرائقتاريختاريخا

تاريختاريخميساءطرائقميساءطرائقب

ج

االء. دامريكتين االء. دامريكتينرحاب. دارشادرحاب. دارشادبدورت/مناخبدورت/مناخا

رحاب. دارشادرحاب. دارشادبدورت/مناخبدورت/مناخاالء. دامريكتيناالء. دامريكتينب

ج

االستاذقالمادةاالستاذقالمادةاالستاذقالمادةاالستاذقالمادةاالستاذقالمادةاالستاذقالمادة

ميساء26تربيةاسعد. د26نقلاسعد. د26نقلا

اسعد. د36نقلاسعد. د36نقلميساء36تربيةب

ج

ظاهر. دم3سياسيةظاهر. دم3سياسيةايمان. دم3بيئةايمان. دم3بيئةا

االربعاء

الثالثاء

المرحلة الرابعة/ الجدول االسبوعي / قسم الجغرافية 

الخميس

المرحلة الثالثة/ الجدول االسبوعي / قسم الجغرافية 

الشعبةاليوم
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االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

12:3001:30

االحد

االثنين

الشعبةاليوم
08:3009:3010:3011:30



ايمان. دن4بيئةايمان. دن4بيئةظاهر. دن4سياسيةظاهر. دن4سياسيةب

ج

عباس. دخدماتعباس. دخدماترعد. دعراقرعد. دعراقرحمن. دوطنرحمن. دوطنا

رعد. دعراقرعد. دعراقرحمن. دوطنرحمن. دوطنعباس. دخدماتعباس. دخدماتب

ج

شكرية. داجتماعيةشكرية. داجتماعيةEنورقياسنورقياسا

Eنورقياسنورقياسشكرية. داجتماعيةشكرية. داجتماعيةب

ج

حمدان. دبحارحمدان. دبحارعمار. دنظمعمار. دنظمزهراء. دفكرزهراء. دفكرا

عمار. دنظمعمار. دنظمزهراء.دفكرزهراء. دفكرحمدان. دبحارحمدان. دبحارب

ج

الخميس

االثنين

الثالثاء

االربعاء







شكرية. د


