
القاعةوقت االمتحانیوم وتاریخ االمتحانالتخصصمدرس المادةالقسمالمادةاسم الطالبرقم الطالب
صیانة االجھزة الطبیةم.عبد الحكیم موسى الزیاداتھندسة الحاسوبمھارات حاسوباحمد اسامھ احمد ابراھیم21515136509
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥تكنولوجیا الصیانة الكھرومیكانیكیة العامةم.معتز ریاض علیانالھندسة المیكانیكیةانظمة القدرة الھوائیھ والھیدرولیكیةاحمد سلمان محمد بني سلمان21515234028

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥میكانیك المركباتم.محمد اسعد البعبعالھندسة الكھربائیةكھرباء والكترونیاتاحمد سمیر موسى العربیات21615067054
میكانیك المركباتم.محمود احمد العمريالھندسة المیكانیكیةمواد ھندسیةاحمد طارق جمیل الشلبي21615067526
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥صیانة المركبات الكھربائیة والھجینةعمار صدقي عیسىالفیزیاء والعلوم االساسیةمفاھیم ریاضیةاحمد محمد راتب احمد الربابعھ21715266027
االتمتة الصناعیةم.عبیر یعقوب حواتمھھندسة المیكاترونیكسمختبر الكترونیات القدرةاحمد محمد عبد الكریم سعاده21515072018
االتمتة الصناعیةم.عبد الحكیم موسى الزیاداتھندسة الحاسوبمختبر أساسیات رقمیةاحمد محمد عبد الكریم سعاده21515072018
االتمتة الصناعیةد.ایمان فاضل قبیالتالعلوم االنسانیةاللغة العربیةاحمد محمد عبد الكریم سعاده21515072018
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥االتمتة الصناعیةعمار صدقي عیسىالفیزیاء والعلوم االساسیةریاضیات عامةاحمد محمد عبد الكریم سعاده21515072018
االتمتة الصناعیةد.احمد حمد النعیميالعلوم االنسانیةعربي ٩٩احمد محمد عبد الكریم سعاده21515072018
االتمتة الصناعیةد.غازي محمد القریوتيھندسة المیكاترونیكسالتدریباحمد محمد عبد الكریم سعاده21515072018
االتمتة الصناعیةد.غازي محمد القریوتيھندسة المیكاترونیكسالمشروعاحمد محمد عبد الكریم سعاده21515072018
االتمتة الصناعیةم.حازم احمد ابو خلیلھندسة المیكاترونیكسمختبر نظم القیادة الكھربائیةاحمد محمد عبد الكریم سعاده21515072018
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦االتمتة الصناعیةأ.د.راتب حمدان العیسىھندسة المیكاترونیكسنظم القیادة الكھربائیةاحمد محمد عبد الكریم سعاده21515072018

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٨االتمتة الصناعیةد.غازي محمد القریوتيھندسة المیكاترونیكسالكترونیات القدرةاحمد محمد عبد الكریم سعاده21515072018

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥تكنولوجیا انظمة االستشعار والتحكم الصناعیةد.غازي محمد القریوتيھندسة المیكاترونیكسالحاكمات المنطقیة المبرمجةاحمد مروان محمد فارس القطان21615235011

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦تكنولوجیا انظمة االستشعار والتحكم الصناعیةد.مراد محمود بشابشةھندسة المیكاترونیكسأجھزة التشغیلاحمد مروان محمد فارس القطان21615235011
تكنولوجیا الصناعات الكیمیائیةكوثر متروك الرقادالعلوم االنسانیةمھارات االتصال والكتابة الفنیةاخالص سعد حرب العبوس21615062009
تكنولوجیا الصناعات الكیمیائیةم.محمود احمد العمري/ م.حسام الدین نمر بني عیسىالھندسة المیكانیكیةالرسم باستخدام الحاسوباخالص سعد حرب العبوس21615062009
محطات التولیدنضال راشد المساعیدالعلوم االنسانیةانجلیزي ٩٩ادم ماھر توفیق البدو21615066018
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥التكییف والتبریدد.خلف یاسین الزیودالھندسة الكھربائیةاساسیات الكھرباء وااللكترونیاتاصیل جالل خالد المسانده21715264030

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦التكییف والتبریدد.ایمن سلیم صندوقةالفیزیاء والعلوم االساسیةمفاھیم فیزیائیةاصیل جالل خالد المسانده21715264030
نظم القوى الكھربائیةكوثر متروك الرقادالعلوم االنسانیةمھارات االتصال والكتابة الفنیةانس فایق حسین صافي21515055003
نظم القوى الكھربائیةم.زینب محمد الدوسالھندسة المیكانیكیةسالمة مھنیةایوب طالل ایوب الحسین21615055508
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥تكنولوجیا االتصاالتم.جمعة محمد ابو غلیونھندسة االتصاالتاتصاالت رقمیةبیان عبد الرحمن محمد ابداح21615165012

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥تكنولوجیا الحاسوبم.سامر عبد اهللا حامدھندسة الحاسوبشبكات الحاسوببیان محمود عبد اهللا الجبالي21615060015

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة العمارة والتصمیم الداخليم.علي عبد الفتاح المحامیدالھندسة المدنیةمساحةبیسان یوسف احمد الخلیلي21715270001
الھندسة المعماریةھدى صبحي قبالنالھندسة المدنیةرسم حرجمیلھ محمود احمد الطوسي21615053512
تكنولوجیا انشاء وصیانة المبانيد.اسعد راجي سخلالفیزیاء والعلوم االساسیةمختبر مفاھیم فیزیائیةجھاد محمد جمیل مصلح21715263016
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تكنولوجیا انشاء وصیانة المبانيد.محمد عبدالرحمن الذنیباتالعلوم االنسانیةالثقافة  االسالمیةجھاد محمد جمیل مصلح21715263016
الھندسة المعماریةد.احمد حمد النعیميالعلوم االنسانیةعربي ٩٩حسام محمد احمد منصور21515053532
تكنولوجیا الصناعات الكیمیائیةكوثر متروك الرقادالعلوم االنسانیةمھارات االتصال والكتابة الفنیةحسام محمود خالد القیسیھ21515062007
میكانیك المركباتد.صبحي احمد قبالنالعلوم االنسانیةتربیة ریاضیةحمزه ناجي محمد اللحام21515067014
میكانیك المركباتد.ایمن عبد الكریم العالوینالھندسة المیكانیكیةالتدریبحمزه ناجي محمد اللحام21515067014
میكانیك المركباتم.ھشام محمد المجفتالھندسة المیكانیكیةمختبر محركات احتراق داخليحمزه ناجي محمد اللحام21515067014
میكانیك المركباتم.محمد نور ابراھیم الشریفیینالھندسة المیكانیكیةمختبر كھرباء السیاراتحمزه ناجي محمد اللحام21515067014
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥میكانیك المركباتم.محمد نور ابراھیم الشریفیینالھندسة المیكانیكیةھندسة السیاراتحمزه ناجي محمد اللحام21515067014
میكانیك المركباتم.ھشام محمد المجفتالھندسة المیكانیكیةمشاغل السیارات ٢حمزه ناجي محمد اللحام21515067014
میكانیك المركباتم.محمد نور ابراھیم الشریفیینالھندسة المیكانیكیةمشغل ھندسة السیاراتحمزه ناجي محمد اللحام21515067014
میكانیك المركباتد.ایمن عبد الكریم العالوینالھندسة المیكانیكیةالمشروعحمزه ناجي محمد اللحام21515067014
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦مساحة الطرق وحساب الكمیاتد.جمیل عزت المصريالعلوم االنسانیةالمواطنة  االیجابیة ومھارات الحیاةخالد خلف محمد الشحادات21715268028
تكنولوجیا الحاسوبد.عادل جابر صالحالعلوم االنسانیةاللغة العربیةدانا ینال مدحت مشخج21615060030
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الصیانة الكھرومیكانیكیةد.جمیل عزت المصريالعلوم االنسانیةالمواطنة  االیجابیة ومھارات الحیاةدیب محمد ذیب الصالحات21715265017

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة العمارة والتصمیم الداخليم.علي عبد الفتاح المحامیدالھندسة المدنیةمساحةرحمھ كمال العفیفي خالد21715270011

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥تكنولوجیا الصناعات الكیمیائیةم.بسام ابراھیم ملكاويالھندسة الكیمیائیةھندسة التفاعالت الكیمیائیةرھام نائل عبد المنان برھم21615062003
حساب الكمیاتد.نعمان عودة أبو حمادالھندسة المدنیةمخططات تنفیذیةزید خالد مدین السواعیر العجارمھ21515204010
حساب الكمیاتكوثر متروك الرقادالعلوم االنسانیةمھارات االتصال والكتابة الفنیةزید خالد مدین السواعیر العجارمھ21515204010
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥حساب الكمیاتم.علي عبد الفتاح المحامیدالھندسة المدنیةالتصمیم الھندسي للطرقزید خالد مدین السواعیر العجارمھ21515204010
حساب الكمیاتم.جمانھ سمیر المفلحالھندسة المدنیةرسم معماري ١زید خالد مدین السواعیر العجارمھ21515204010
الھندسة المعماریةھدى صبحي قبالنالھندسة المدنیةالتصمیم المعماريزید محمد مصطفى الحدیدي21615053514
الھندسة المعماریةھدى صبحي قبالنالھندسة المدنیةرسم حرزید محمد مصطفى الحدیدي21615053514
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة العمارة والتصمیم الداخليم.علي عبد الفتاح المحامیدالھندسة المدنیةمساحةساره مصطفى عبد القادر حجي21715270013

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة العمارة والتصمیم الداخليتھاني محمود السایقالعلوم االنسانیةالمواطنة  االیجابیة ومھارات الحیاةساره مصطفى عبد القادر حجي21715270013
نظم التكییف والتبرید والتدفئةم.محمود احمد العمري/ م.حسام الدین نمر بني عیسىالھندسة المیكانیكیةالرسم باستخدام الحاسوبسالمھ عوده صباح ابو نویر21615068036
تكنولوجیا الحاسوبكوثر متروك الرقادالعلوم االنسانیةمھارات االتصال والكتابة الفنیةسلسبیل طارق موسى الغرباوي21515060513
تكنولوجیا الصناعات الكیمیائیةم.محمود احمد العمري/ م.حسام الدین نمر بني عیسىالھندسة المیكانیكیةالرسم باستخدام الحاسوبسمیر حسن محمد ابو فارس21615062024
صیانة المركبات الكھربائیة والھجینةد.محمد عبدالرحمن الذنیباتالعلوم االنسانیةالثقافة  االسالمیةصالح سالم صالح سویدان21715266028
تكنولوجیا انظمة االستشعار والتحكم الصناعیةد.احمد حمد النعیميالعلوم االنسانیةعربي ٩٩صھیب مدیح داود المساعفھ21515235003
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥تكنولوجیا الطاقةم.صفاء توفیق المقبلالھندسة الكھربائیةدارات كھربائیةعاصم غصاب خلف علیمات21715262049
نظم التكییف والتبرید والتدفئةم.ماجد خالد العسافالھندسة المیكانیكیةمشغل التكییف والتبریدعامر علي یوسف عواد21515068022
نظم التكییف والتبرید والتدفئةم.ماجد خالد العسافالھندسة المیكانیكیةمشغل التمدیدات الصحیة والتدفئةعامر علي یوسف عواد21515068022
نظم التكییف والتبرید والتدفئةم.ماجد خالد العسافالھندسة المیكانیكیةمختبر التكییف والتبریدعامر علي یوسف عواد21515068022
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نظم التكییف والتبرید والتدفئةم.اسماعیل خلیل مصالحھالھندسة المیكانیكیةالرسم المیكانیكيعامر علي یوسف عواد21515068022
نظم التكییف والتبرید والتدفئةم.عالء محمد ابو  عرقوبالھندسة المیكانیكیةمختبر مقاومة الموادعامر علي یوسف عواد21515068022
نظم التكییف والتبرید والتدفئةد.نایف مفضي الجبورالعلوم االنسانیةتربیة ریاضیةعامر علي یوسف عواد21515068022
نظم التكییف والتبرید والتدفئةم.عمر محمد المشاقبةالھندسة المیكانیكیةمختبر میكانیكا واالت ھیدرولیكیةعامر علي یوسف عواد21515068022
نظم التكییف والتبرید والتدفئةد.ایمن عبد الكریم العالوینالھندسة المیكانیكیةالتدریبعامر علي یوسف عواد21515068022
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الصیانة الكھرومیكانیكیةعمار صدقي عیسىالفیزیاء والعلوم االساسیةمفاھیم ریاضیةعبدااللھ محمد حسین ابو عثمان21715265025

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الصیانة الكھرومیكانیكیةد.جمیل عزت المصريالعلوم االنسانیةالمواطنة  االیجابیة ومھارات الحیاةعبدالكریم حسن خالد البظم21715265012

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦تكنولوجیا التصنیع المحوسبد.ابراھیم برجس ابو جاموسالعلوم االنسانیةالمواطنة  االیجابیة ومھارات الحیاةعمار نبیل عطیة النجار21715261013
نظم التكییف والتبرید والتدفئةم.زینب محمد الدوسالھندسة المیكانیكیةسالمة مھنیةعمر جمیل الزعبي21615068522
نظم التكییف والتبرید والتدفئةم.زینب محمد الدوسالھندسة المیكانیكیةمواد ھندسیةعمر جمیل الزعبي21615068522
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥نظم التكییف والتبرید والتدفئةم.محمد اسعد البعبعالھندسة الكھربائیةكھرباء والكترونیاتعمر جمیل الزعبي21615068522

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦نظم التكییف والتبرید والتدفئةم.معتز ریاض علیانالھندسة المیكانیكیةمیكانیكا واالت ھیدرولیكیةعمر جمیل الزعبي21615068522

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧نظم التكییف والتبرید والتدفئةم.اسماعیل خلیل مصالحھالھندسة المیكانیكیةالھندسة الحراریةعمر جمیل الزعبي21615068522

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥المیكاترونیكسم.الفیرا الكسندروفنا الدویريالھندسة الكھربائیةالكترونیاتعمر ولید یحیى الربیدي21615185010

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦تكنولوجیا انشاء وصیانة المبانيتھاني محمود السایقالعلوم االنسانیةالمواطنة  االیجابیة ومھارات الحیاةعناد فلیح سلیمان الشعار21715263026
االوتوترونكسنبیھھ محمد الشروعالعلوم االنسانیةانجلیزي ٩٩فارس احمد رسمي عبد اهللا21515080519
االوتوترونكسد.احمد حمد النعیميالعلوم االنسانیةعربي ٩٩فارس احمد رسمي عبد اهللا21515080519
االوتوترونكسكوثر متروك الرقادالعلوم االنسانیةمھارات االتصال والكتابة الفنیةفارس احمد رسمي عبد اهللا21515080519
االوتوترونكسم.مازن محمد اسبیتانالھندسة المیكانیكیةمختبر الھندسة الحراریةفارس احمد رسمي عبد اهللا21515080519
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦تكنولوجیا الطاقةتھاني محمود السایقالعلوم االنسانیةالمواطنة  االیجابیة ومھارات الحیاةفارس احمد عبدالكریم الشخانبة21715262024

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة العمارة والتصمیم الداخليد.محمود حاتم محمودالفیزیاء والعلوم االساسیةمفاھیم فیزیائیةفاطمھ عوني یوسف حسین21715270010

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیةم.سالم یونس الكساسبةالھندسة المدنیةتصمیم خرسانة مسلحةفراس خالد محمد كنعان21415052507

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیةم.محمد نمور علي القاضيالھندسة المیكانیكیةمقاومة الموادفراس خالد محمد كنعان21415052507
الھندسة المدنیةم.انس محمد الشریفینالھندسة المدنیةمختبر تكنولوجیا الخرسانةفراس خالد محمد كنعان21415052507
الھندسة المدنیةم.انس محمد الشریفینالھندسة المدنیةمختبر التربة واالسفلتفراس خالد محمد كنعان21415052507
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیةد.نافع عبد الرحمن یوسفالھندسة المدنیةمیكانیكا التربةفراس خالد محمد كنعان21415052507
الھندسة المدنیةد.نعمان عودة أبو حمادالھندسة المدنیةالتدریبفراس خالد محمد كنعان21415052507
الھندسة المدنیةم.محمود احمد العمريالھندسة المیكانیكیةمواد ھندسیةفراس خالد محمد كنعان21415052507
تكنولوجیا السیارات الھجینةد.ایمان فاضل قبیالتالعلوم االنسانیةاللغة العربیةقصي بالل عبد اهللا دعاس21615237505
الھندسة المعماریةھدى صبحي قبالنالھندسة المدنیةمشغل نماذجلین محمد ابراھیم نصار21515053523
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥االجھزة الدقیقة والتحكم بالعملیاتم.مازن عبد العزیز حمدانھندسة الحاسوبأساسیات رقمیةمالك خیرو عبد الرحیم زبون21615074017

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦صیانة المركبات الكھربائیة والھجینةتھاني محمود السایقالعلوم االنسانیةالمواطنة  االیجابیة ومھارات الحیاةمحمد احمد عبداهللا بني سالمة21715266031
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٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الصیانة الكھرومیكانیكیةد.ابراھیم برجس ابو جاموسالعلوم االنسانیةالمواطنة  االیجابیة ومھارات الحیاةمحمد احمد فؤاد القاسم21715265030
تكنولوجیا الطاقة المتجددةم.بسام ابراھیم ملكاويالھندسة الكیمیائیةالتدریب المیدانيمحمد احمد محمد العباسي21615208510
تكنولوجیا الطاقة المتجددةكوثر متروك الرقادالعلوم االنسانیةمھارات االتصال والكتابة الفنیةمحمد اسماعیل حسن العجیمي21515208018
تكنولوجیا االنتاج واالالت المحوسبةنضال راشد المساعیدالعلوم االنسانیةانجلیزي ٩٩محمد جمال محمد طاھر محمد21515236500
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥االتمتة الصناعیةم.بسام محمد صبیحھندسة الحاسوبالمعالجات الدقیقةمحمد حامد واصف الجھني21615072511

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الصیانة الكھرومیكانیكیةد.ابراھیم برجس ابو جاموسالعلوم االنسانیةالمواطنة  االیجابیة ومھارات الحیاةمحمد حسن محمد ابو عقل21715265022

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥االوتوترونكسد.مھند عثمان الرواشدهالھندسة المیكانیكیةھندسة السیاراتمحمد خلیل جمیل ابو كركي21515080503

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥نظم التكییف والتبرید والتدفئةم.صفاء توفیق المقبلالھندسة الكھربائیةكھرباء والكترونیاتمحمد ریاض توفیق البواب21615068035

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥تكنولوجیا السیارات الھجینةم.ھشام محمد المجفتالھندسة المیكانیكیةكھرباء والكترونیات السیاراتمحمد صالح محمد الجبور21615237018

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦االوتوترونكسد.عمر علي القرعانالھندسة المیكانیكیةمحركات احتراق داخليمحمد عدنان محمود ابو طبر21615080506

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥االوتوترونكسم.ھشام محمد المجفتالھندسة المیكانیكیةكھرباء والكترونیات السیاراتمحمد عدنان محمود ابو طبر21615080506

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦صیانة المركبات الكھربائیة والھجینةتھاني محمود السایقالعلوم االنسانیةالمواطنة  االیجابیة ومھارات الحیاةمحمد عطیة عبدالرحمن العلیمات21715265016

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦تكنولوجیا الطاقةتھاني محمود السایقالعلوم االنسانیةالمواطنة  االیجابیة ومھارات الحیاةمحمد عمر محمود الدردساوي21715262025

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦التكییف والتبریدد.ابراھیم برجس ابو جاموسالعلوم االنسانیةالمواطنة  االیجابیة ومھارات الحیاةمحمد مصطفى احمد القرنھ21715264016
االتمتة الصناعیةم.عبیر یعقوب حواتمھھندسة المیكاترونیكسمختبر الكترونیات القدرةمروان راسم محمد رشید السید احمد21615072026
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦التكییف والتبریدتھاني محمود السایقالعلوم االنسانیةالمواطنة  االیجابیة ومھارات الحیاةمروان محمد محمود الرویضان21715264025
میكانیك المركباتشیرین حكمت الكرديالعلوم االنسانیةاللغة االنجلیزیة ١٠١معاذ عبد الرحمن ضیاء الدین الشیشاني21615067029
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥تكنولوجیا االنتاجم.اسماعیل خلیل مصالحھالھندسة المیكانیكیةتكنولوجیا قطع معادنمعن ابراھیم فضیل العشران21515059535

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥تكنولوجیا انشاء وصیانة المبانيم.علي عبد الفتاح المحامیدالھندسة المدنیةمساحةموسى انور موسى ابو الحاج21715263009

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦التكییف والتبریدد.ابراھیم برجس ابو جاموسالعلوم االنسانیةالمواطنة  االیجابیة ومھارات الحیاةھیثم محمود عبد اهللا علي حجازي21715264019

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥تكنولوجیا الصناعات الكیمیائیةم.بسام ابراھیم ملكاويالھندسة الكیمیائیةحسابات ھندسیة كیمیائیةیاسمین محمد صقر صوالحھ21615062021

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦تكنولوجیا الطاقةد.جمیل عزت المصريالعلوم االنسانیةالمواطنة  االیجابیة ومھارات الحیاةیامن احمد محمد المشاقبھ21715262048

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦صیانة المركبات الكھربائیة والھجینةتھاني محمود السایقالعلوم االنسانیةالمواطنة  االیجابیة ومھارات الحیاةیزن اكرم محمود یاسین21715266033
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