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ي2عمار.د/تسويقمختبروليد.د/تطبيقات 8:30 ز كات16عدي.د/نظام12كفاح/منشات 13عبدالكريم.د/تكاليف10علي نصيف/تسويق4بهاء.د/تطبيقات3فاطمة.د/محاسبة إنكلب  15علي/متخصصة8مهند.د/ادارية7عدي.د/تدقيق13محمد فرج/منشات11مهند هادي.د/تكاليف9ماهر/شر

ي2عمار.د/تسويقمختبروليد.د/تطبيقات 9:30 ز كات16عدي.د/نظام12كفاح/منشات 13عبدالكريم.د/تكاليف10تسويق4بهاء.د/تطبيقات3فاطمة.د/محاسبة إنكلب  15علي/متخصصة8مهند.د/ادارية7عدي.د/تدقيق13محمد فرج/منشات11مهند هادي.د/تكاليف9ماهر/شر

ي2عمار.د/تسويقمختبروليد.د/تطبيقات 10:30 ز كات16عدي.د/نظام1314عبدالكريم.د/تكاليف10تسويق4بهاء.د/تطبيقات3فاطمة.د/محاسبة إنكلب  15مهند.د/ادارية8حنان/تدقيق7علي/متخصصة12محمد فرج/منشات11مهند هادي.د/تكاليف9ماهر/شر

كات14عبدالكريم.د/تكاليف12كفاح/منشات10بهاء.د/تطبيقات4محمد فرج/حكومية3ماهر/متوسطة2وليد.د/تطبيقات1عمار.د/تسويق11:30 15مهند.د/ادارية8حنان/تدقيق7علي/متخصصة1112جمانة/نظام 9مهند هادي.د/تكاليف16منذر.د/شر

كات14عبدالكريم.د/تكاليف12كفاح/منشات10بهاء.د/تطبيقات4محمد فرج/حكومية3ماهر/متوسطة2وليد.د/تطبيقات1عمار.د/تسويق12:30 15حنان/تدقيق8علي/متخصصة7مهند.د/ادارية1112جمانة/نظام 9مهند هادي.د/تكاليف16منذر.د/شر

كات10بهاء.د/تطبيقات4محمد فرج/حكومية3ماهر/متوسطة2وليد.د/تطبيقات1عمار.د/تسويق13:30 ز.د/شر كات14عبدالكريم.د/تكاليف13عبدالحسي  15حنان/تدقيق8علي/متخصصة7مهند.د/ادارية12فيحاء/تحليل11جمانة/نظام 9مهند هادي.د/تكاليف16منذر.د/شر

ي16مروه/حكومية8:30 ز يبةعبدالكريم.د/تكاليف8كفاح/منشات 1013ندى/قانون11ماهر/متوسطة15عمار.د/تسويق12فاطمة.د/محاسبة إنكلب  علي/متخصصة7فيحاء/كلفة متقدمة8مهند.د/اداريةجمانة/نظام11مهند هادي.د/تكاليف9مصطفز/ضز

ي16مروه/حكومية9:30 ز يبةعبدالكريم.د/تكاليف8كفاح/منشات 1013ندى/قانون11ماهر/متوسطة15عمار.د/تسويق12فاطمة.د/محاسبة إنكلب  علي/متخصصة7فيحاء/كلفة متقدمة8مهند.د/اداريةجمانة/نظام11مهند هادي.د/تكاليف9مصطفز/ضز

ي10:3016 ز كات14عبدالكريم.د/تكاليف8كفاح/منشات10ماهر/متوسطة11عمار.د/تسويق15عمار.د/تسويق12فاطمة.د/محاسبة إنكلب  علي/متخصصة7فيحاء/كلفة متقدمة8مهند.د/ادرية جمانة/نظام11محمد/منشات9مهند هادي.د/تكاليفمنذر.د/شر

ي11:30 ز كات14عبدالكريم.د/تكاليف8كفاح/منشات10ماهر/متوسطة11عمار.د/تسويق1615مروه/حكومية12فاطمة.د/محاسبة إنكلب  مهند.د/ادارية87فيحاء/ كلفة متقدمةمحمد فرج/منشات11محمد/منشات9مهند هادي.د/تكاليفمنذر.د/شر

ي12:30 ز يبة14عدي.د/نظام 13عبدالكريم.د/تكاليف10ماهر/متوسطةمختبربهاء.د/تطبيقات15ندى/قانون16مروه/حكومية12فاطمة.د/محاسبة إنكلب  كات9جمانة/نظاممحمد/ضز مهند.د/ادارية7فيحاء/ كلفة متقدمةمهند هادي.د/تكاليف11ماهر/شر

ي13:30 ز يبة1314عبدالكريم.د/تكاليفمحتبربهاء.د/تطبيقات1511ندى/قانون1216فاطمة.د/محاسبة إنكلب  كات9جمانة/نظاممحمد/ضز مهند.د/ادارية87فيحاء/ كلفة متقدمةمهند هادي.د/تكاليف11ماهر/شر

ية108ماهر/متوسطة11عمار.د/تسويق12مروه/حكومية16زينب.د/قانون15مهند.د/متوسطة8:30 ز 13مهند.د/إدارية7عدنان.د/لغة إنكلب 
ية108ماهر/متوسطة1211مروه/حكومية16زينب.د/قانون15مهند.د/متوسطة9:30 ز 13مهند.د/إدارية7عدنان.د/لغة إنكلب 

ية10محمد فرج/حكومية11ماهر/متوسطة1612كهند.د/متوسطة15زينب.د/قانون10:30 ز 13مهند.د/إدارية87عدنان.د/لغة إنكلب 
ية10محمد فرج/حكومية11ماهر/متوسطة1612مهند.د/متوسطة15زينب.د/قانون11:30 ز 8713عدنان.د/لغة إنكلب 
يمختبروليد.د/تطبيثات12:30 ز ي11ماهر/متوسطة12ماهر/متوسطة16فاطمة.د/محاسبة إنكلب  ز ية7مهند.د/ادارية108فيحاء/محاسبة إنكلب  ز 13عدنان.د/لغة إنكلب 
ي13:30 ز ي12ماهر/متوسطة1516فاطمة.د/محاسبة انكب  ز ية7مهند.د/ادارية1110فيحاء/محاسبة إنكلب  ز عدنان.د/لغة إنكلب 

يمختبروليد.د/تطبيقات16مروه/حكومية15مهند.د/متوسطة8:30 ز كات10محمد فرج/حكومية11فيحاء/محاسبة إنكلب  ز.د/شر يبة169عبدالكريم.د/تكاليف14جمانة/تحليل12عبدالحسي  كات7مصطفز/ضز 8ماهر/شر

يمختبروليد.د/تطبيقات16مروه/حكومية15مهند.د/متوسطة9:30 ز كات10محمد فرج/حكومية11فيحاء/محاسبة إنكلب  ز.د/شر يبة169عبدالكريم.د/تكاليف14جمانة/تحليل12عبدالحسي  كات7مصطفز/ضز 8ماهر/شر

يمختبروليد.د/تطبيقات1516مهند.د/متوسطة10:30 ز كات11فيحاء/محاسبة إنكلب  ز.د/شر يبة9علي ماجد/تحليل16عبدالكريم.د/تكاليف14جمانة/تحليل13عبدالحسي  كات7مصطفز/ضز 8ماهر/شر

يندى/قانون12مروه/حكومية16مهند.د/متوسطة15مروه/حكومية11:30 ز كات13جمانة/تحليل10فيحاء/محاسبة إنكلب  ز.د/شر كات9علي ماجد/تحليل1216عبدالحسي  يبية7ماهر/شر 8مصطفز/ضز

يندى/قانون12مروه/حكومية16مهند.د/متوسطة15مروه/حكومية12:30 ز كات13جمانة/تحليل10فيحاء/محاسبة إنكلب  ز.د/شر كات169علي ماجد/تحلبل14عبدالحسي  يبية7ماهر/شر 8مصطفز/ضز

ي16مهند.د/متوسطة13:3015 ز كات13جمانة/تحليل10فيحاء/محاسبة إنكلب  ز.د/شر كات16علي ماجد/تحلبلعبدالحسي  يبيةماهر/شر 8مصطفز/ضز

كات1110محمد فرج/حكومية12وليد.رياضيات ماليةد8:301516 ز.د/شر فيحاء/كلفة متقدمة8فاطمه.د/دولية8مهند هادي.د/تكاليفجمانة/نظام 9علي ماجد/تحليل7مهند.د/منشات14عدي.د/نظام 13عبدالحسي 

ز.د/متقدمة1110محمد فرج/حكومية12وليد.رياضيات ماليةد9:301516 فيحاء/كلفة متقدمة8فاطمه.د/دولية8مهند هادي.د/تكاليف9علي ماجد/تحليل7مهند.د/منشات14عدي.د/نظام 13عبدالحسي 

ي16وليد.د/رياضيات مالية10:3015 ز كات1110فيصل/رياضيات مالية12فاطمة.د/محاسبة إنكلب  ز.د/شر كات13عبدالحسي  ز.د/شر 7فيحاء/كلفة متقدمةفاطمه.د/دولية8مهند هادي.د/تكاليفعلي ماجد/تحليل9مهند.د/منشات 7عدي.د/نظام14عبدالحسي 

كات13جمانة/تحليل1110فيصل/رياضيات مالية1612وليد.د/رياضيات مالية11:30 ز.د/شر كاتعلي ماجد/تحليل9مهند.د/منشات 7عدي.د/نظام14عبدالحسي  7فيحاء/كلفة متقدمةفاطمه.د/دولية88ماهر/شر

يبة7علي ماجد/تحلبل14جمانة/تحليل13عبدالخالق.د/نظام10فيصل/رياضيات مالية1211وليد.د/تطبيقاتوليد.د/رياضيات مالية12:30 كاتمحمد/منشات9مصطفز/ضز 7فاطمه.د/دوليةمهند.د/ادارية8فيحاء/ كلفة متقدمة8ماهر/شر

كات7علي ماجد/تحلبل1314عبدالخالق.د/نظام10فيصل/رياضيات مالية12وليد.د/رياضيات مالية13:30 فاطمه.د/دولية8فيحاء/ كلفة متقدمة8علي ماجد/منشاتمحمد/منشات9ماهر/شر

ية8:30 ز يبة12هادي.د/لغة إنكلب  ية7مهند.د/منشات14محمد/ضز ز 816علي/متخصصة13فيحاء/تحليل9عمار.د/لغة إنكلب 

ية9:30 ز يبة13هادي.د/لغة إنكلب  ية7مهند.د/منشات14محمد/ضز ز 16علي/متخصصة13فيحاء/تحليلعلي ماجد/تحليل9عمار.د/لغة إنكلب 

يبة13عبدالخالق.د/نظام10:30 يةمحمد/ضز ز ية9مهند.د/منشات7هادي.د/لغة إنكلب  ز 15علي/متخصصة13فيحاء/تحليلعمار.د/لغة إنكلب 

يبه11:30 ية13محمد/ضز ز ية9مهند.د/منشات7هادي.د/لغة إنكلب  ز فيحاء/كلفة متقدمة15علي/متخصصة13عمار.د/لغة إنكلب 

يبه12:30 ية13محمد/ضز ز يبةجمانة/نظام147هادي.د/لغة إنكلب  يةمصطفز/ضز ز 16فيحاء/كلفة متقدمةعلي/متخصصة13عمار.د/لغة إنكلب 

يبه13:30 يةمحمد/ضز ز كات147هادي.د/لغة إنكلب  يبةماهر/شر يةمصطفز/ضز ز 16فيحاء/كلفة متقدمةعلي/متخصصة13عمار.د/لغة إنكلب 
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