
القاعةوقت االمتحانیوم وتاریخ االمتحانالتخصصمدرس المادةالقسمالمادةاسم الطالبرقم الطالب

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.رایھ نصر الضالعینالھندسة المدنیةتصمیم الخرسانة المسلحة ٢ابراھیم اسماعیل عبدالرحمن رزق31615021117
ھندسة الصناعات الكیمیائیةد.عمر تیسیر العبیداتالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي IIابراھیم محمد ماھر جمال جرار31515019510
الھندسة المیكانیكیةأ.د.نجدت نشأت عبد اهللالھندسة المیكانیكیةمیكانیكا الموائعابراھیم موسى مصطفى محمد العداربة31515150080
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المیكانیكیةد.ایمن یاسین الرواشدةالھندسة الكھربائیةاالت كھربائیةابراھیم موسى مصطفى محمد العداربة31515150080
ھندسة المیكاترونیكسم.عبیر یعقوب حواتمھھندسة المیكاترونیكسمختبر التحكم بالعملیاتابراھیم نائل ابراھیم ابو مصطفى31515018532
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد فؤاد ناصرالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل IIاحالم خالد عیسى الفسفوس31715021088

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.دانا جھاد عبداهللالھندسة المدنیةتصمیم المنشأت المعدنیةاحمد اكرم حسین الجعبري31515021864
الھندسة المیكانیكیةم.مازن محمد اسبیتانالھندسة المیكانیكیةمختبر انتقال حرارةاحمد بركات محمد مبارك31015150595
الھندسة المیكانیكیةم.دانا "محمد خیر" خادم الجامعالھندسة المیكانیكیةمختبر مواد ھندسیةاحمد بركات محمد مبارك31015150595
الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.فایز محمد الدعاسینالھندسة المدنیةمختبر میكانیكا التربةاحمد توفیق حسین العبابده31415021433
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة المیكاترونیكسأ.د.مھدي سلمان شماسینھندسة المیكاترونیكسالروبوطاحمد تیسیر عبد القادر االشقر31415018525
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.جمال غازي العدوانالھندسة المدنیةمشروع ٢احمد حسن محمد نزال31315021792
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.امجد عبد یاسینالھندسة المدنیةخرسانة مسبقة اإلجھاداحمد حسن محمد نزال31315021792
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.جمال غازي العدوانالھندسة المدنیةالتدریب المیدانياحمد حسن محمد نزال31315021792
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.زیاد حمدان القضاهالھندسة المیكانیكیةانتقال حرارةاحمد حسن محمد نزال31315021792

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد ابراھیم الرجوبالھندسة المدنیةھندسة الجسوراحمد حسن محمد نزال31315021792
ھندسة المیكاترونیكسحلوة فائق طھالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي IIاحمد حسین سالمھ العوران31615018031
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.جمال غازي العدوانالھندسة المدنیةتحلیل انشائي ١احمد حسین عوض الفراج31515021845

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة االتوترونیكسد.رائد علي الكرديالعلوم االنسانیةالثقافة اإلسالمیةاحمد خالد محمود العمایره31715125509

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتم.رفیده محمد شمروخھندسة الحاسوبإلكترونیات رقمیةاحمد ریاض احمد عبد اهللا31415179043
ھندسة تكنولوجیا االتصاالتانور محمد الشیشانيالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي  Iاحمد زیاد احمد معالي31615140503
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.معتز ریاض علیانالھندسة المیكانیكیةاستاتیكااحمد شحده محمد النشاش31715021579
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة االتوترونیكسد.واصف حسین لبابنةالھندسة الكھربائیةالھندسة الكھربائیةاحمد عبد الرؤوف محمود الحبش31615125047
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.ایمن یاسین الرواشدةالھندسة الكھربائیةاالت كھربائیةاحمد عبد الفتاح مسعود السمھوري31315022548
ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةم.عمر محمد المشاقبةالھندسة المیكانیكیةمختبر میكانیكا الموائعاحمد عبد الفتاح مسعود السمھوري31315022548
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةأ.د.نجدت نشأت عبد اهللالھندسة المیكانیكیةمواضیع خاصة في ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةاحمد عبد الفتاح مسعود السمھوري31315022548
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.عبد السالم یاسین الصباغالھندسة المیكانیكیةتصمیم أنظمة اآلنابیباحمد عبد الفتاح مسعود السمھوري31315022548
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.عمر محمد جدیتاويالھندسة المیكانیكیةتحویل الطاقة وتكنولوجیا الطاقة البدیلھاحمد عبد الفتاح مسعود السمھوري31315022548
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة االتوترونیكسیاسین محمد الحسنالھندسة المدنیةاالقتصاد الھندسياحمد عثمان عیسى عبد اهللا31215125021
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٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة االتوترونیكسأ.د.ریاض طھ كساسبةالھندسة الكھربائیةالكترونیاتاحمد عثمان عیسى عبد اهللا31215125021

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة االتوترونیكسشادي عبد المجید شواقفةالفیزیاء والعلوم االساسیةتقنیات عددیةاحمد عثمان عیسى عبد اهللا31215125021

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة االتوترونیكسشادي عبد المجید شواقفةالفیزیاء والعلوم االساسیةتقنیات عددیةاحمد عصام احمد لویسي31615125002
الھندسة المدنیة / طرق وجسورایمان عصاب الخطیبالھندسة المدنیةمختبر تكنولوجیا الخرسانةاحمد علي احمد الجندي31515021519
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.دانا جھاد عبداهللالھندسة المدنیةتصمیم المنشأت المعدنیةاحمد علي احمد الجندي31515021519
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتأ.د.احمد حسن الربابعةالعلوم االنسانیةالخلفاء الراشدیناحمد لؤي سلیم خلیل31715179029
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة المیكاترونیكسد.ایمن یاسین الرواشدةالھندسة الكھربائیةاالت كھربائیةاحمد محمد جمال عواد عواد31315018532

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.امجد عبد یاسینالھندسة المدنیةھندسة األساساتاحمد محمد حسن قصقص31415021404
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.جمال غازي العدوانالھندسة المدنیةمشروع ٢احمد محمد حسن قصقص31415021404
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.ولید خلف بني سالمھالھندسة المدنیةھندسة المیاه و الصرف الصحياحمد محمد حسن قصقص31415021404
الھندسة المدنیة / طرق وجسورایمان عصاب الخطیبالھندسة المدنیةمختبر جیولوجیا تطبیقیةاحمد محمد حسن قصقص31415021404
الھندسة المدنیة / طرق وجسورنضال راشد المساعیدالعلوم االنسانیةالكتابة الفنیة و التقاریراحمد محمد خلیل طریح31415021829
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.سالمة احمد صوالحةالھندسة المیكانیكیةدینامیكااحمد محمد خلیل طریح31415021829

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.امجد عبد یاسینالھندسة المدنیةھندسة األساساتاحمد محمد خلیل طریح31415021829

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد ابراھیم الرجوبالھندسة المدنیةتأھیل المنشأت الخرسانیةاحمد محمد خلیل طریح31415021829

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.زیاد سالم ابو حمتھالھندسة المدنیةجیولوجیا تطبیقیةاحمد محمد خلیل طریح31415021829

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الصناعات الكیمیائیةھبھ حامد عمایرةالفیزیاء والعلوم االساسیةالكیمیاء العامة Iاحمد نصر اسعد علي31615019518
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة المیكاترونیكسأ.د.محمد خلیل ابو زلطةھندسة المیكاترونیكساجھزة الحمایة والتحكم الكھربائیةاسامة احمد عطیة سمارة31215018503
ھندسة المیكاترونیكسد.سعید صالح عبد المھديالعلوم االنسانیةاللغة االنجلیزیة (٢)اسامة احمد عطیة سمارة31215018503
ھندسة المیكاترونیكسم.محمد علي المشاقبةھندسة المیكاترونیكسمختبر التحكماسامة احمد عطیة سمارة31215018503
ھندسة المیكاترونیكسانور محمد الشیشانيالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي  Iاسامة احمد عطیة سمارة31215018503
ھندسة الطاقة الكھربائیةد.تھاني عبد الفتاح شاكرالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)اسامة محمد مصلح العلیمات31715020104
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد فؤاد ناصرالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل IIاسامھ احمد محمود ابو خیران31415021996

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.حسام الدین نمر بني عیسىالھندسة المیكانیكیةاستاتیكااسامھ احمد محمود ابو خیران31415021996
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.احمد سالمھ عوادالھندسة المیكانیكیةمیكانیكا الموائعاسامھ عیسى خلیل عیسى31515021792
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتد.نھاد عبد الرحیم درویشالھندسة المیكانیكیةاستاتیكااستبرق بالل محمد الشریده31315179075

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.مارسیل غالب الصالحینالھندسة المدنیةتصمیم الخرسانة المسلحة ١اسراء داود محمد عوده31515021872
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتد.جھاد نادر عبد الجلیلھندسة الحاسوبإدارة شبكات الحاسوباسالم سلیمان زكي یاسین31415179009
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الصناعات الكیمیائیةد.بنان اسماعیل ھدیبالھندسة الكیمیائیةمیكانیكا موائع للھندسة الكیمیائیةاسماء محمد عبد الرحمن محسن31515019072
الھندسة المیكانیكیةم.اسماعیل خلیل مصالحھالھندسة المیكانیكیةرسم میكانیكياسید احمد عقلھ طالب31215150151
الھندسة المیكانیكیةم.مازن محمد اسبیتانالھندسة المیكانیكیةمختبر ھندسة حراریةاسید احمد عقلھ طالب31215150151
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المیكانیكیةد.رشاد جمیل رصرصھندسة الحاسوبتعلم االلةاسید احمد عقلھ طالب31215150151
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الھندسة المیكانیكیةریم عبد العزیز عبد المجیدالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي IIاسید احمد عقلھ طالب31215150151
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.خلیل ناصر ابو شقیرالھندسة المیكانیكیةعملیات التصنیعاشرف عوض فرحان المشاقبھ31315022045

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.تیسیر محمد ابو رحمھالھندسة المیكانیكیةدینامیكا حراریةاشرف عوض فرحان المشاقبھ31315022045

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.سالمة احمد صوالحةالھندسة المیكانیكیةدینامیكااشرف عوض فرحان المشاقبھ31315022045
ھندسة الطاقة الكھربائیةم."محمد اشرف" موسى الزغولھندسة الحاسوبمھارات الحاسوب (٢)آالء اسامھ محمود المومنى31615020040
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.احمد سالمھ عوادالھندسة المیكانیكیةمیكانیكا الموائعاالء عبدالرحمن سلمان المقوسي31715021523
الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.اسالم محمد الخرابشةالھندسة المدنیةتصمیم رصفة الطرق و المطاراتاماني رجب خالد ابو توھھ31515021452
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.مارسیل غالب الصالحینالھندسة المدنیةتصمیم الخرسانة المسلحة ١اماني وجیھ محمد حمدان31415021857

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.یزن زیاد الزعبيالھندسة المدنیةإدارة المشاریعاماني وجیھ محمد حمدان31415021857
الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.ریم فرحان المعایطھالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)اماني وجیھ محمد حمدان31415021857
الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.عدنان مصطفى عبد الھاديالھندسة المدنیةھندسة النقل العام و النقل الحضرياماني وجیھ محمد حمدان31415021857
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.جمال غازي العدوانالھندسة المدنیةتحلیل انشائي ١اماني وجیھ محمد حمدان31415021857

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورحلوة فائق طھالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة IIاماني وجیھ محمد حمدان31415021857
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الطاقة الكھربائیةد.علي سالمھ خریوشالھندسة الكھربائیةتحلیل انظمة القوى الكھربائیة IIامنھ صبري صیتان الھزایمھ31515020083
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتم.رفیده محمد شمروخھندسة الحاسوبإلكترونیات رقمیةامنھ عماد محمود الفقیھ31315179093
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المیكانیكیةأ.د.زیاد حمدان القضاهالھندسة المیكانیكیةانتقال حرارةانس جمال حسن عطیاني31415150038
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.جمیل سامي حدادالھندسة المیكانیكیةتصمیم اآلالتانس عادل محمد مزھر31515022506
ھندسة الطاقة الكھربائیةد.احمد خلیف العفیفالعلوم االنسانیةتربیة وطنیةانس عیسى محمد رضوان31415020599
الھندسة المدنیة / طرق وجسورانسام احمد غزالالعلوم االنسانیةاللغة االنجلیزیة (١)انس محمد سالم ابو سمره31515021149
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.جمیل عزت المصريالعلوم االنسانیةمبادئ علم النفسانس محمد سالم ابو سمره31515021149
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.زیاد سالم ابو حمتھالھندسة المدنیةجیولوجیا تطبیقیةانس محمد محمود جرادات31515021717
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.ایمن یاسین الرواشدةالھندسة الكھربائیةدوائر كھربائیھ و الكترونیھانس مروان فرید السلیمان31715022003
ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.ایمن عبد الكریم العالوینالھندسة المیكانیكیةمیكانیكا الموائعانس مروان فرید السلیمان31715022003
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.نافذ عبد الرحمن عبدالھاديالھندسة المدنیةمیكانیكا التربةانس موفق درویش ابو سیف31515021528
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.ایمن عبد الكریم العالوینالھندسة المیكانیكیةمیكانیكا الموائعایاد عزیز مدیرس بشر31515021432
ھندسة الصناعات الكیمیائیةد.احمد خلیف العفیفالعلوم االنسانیةتربیة وطنیةایمان ابراھیم توفیق حسین31515019507
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الحـاسـوبد.جمیل سمیح العزةھندسة الحاسوبتنظیم الحاسوب وتصمیمھایمان احمد امین بني السعید31515007095
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الحـاسـوبم."محمد اشرف" موسى الزغولھندسة الحاسوبتركیب البیاناتایمان احمد امین بني السعید31515007095
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الطاقة الكھربائیةد.محمود سالمھ عوادالھندسة الكھربائیةدوائر كھربائیة IIایمن رجائي احمد الجنیدي31515020071
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.رایھ نصر الضالعینالھندسة المدنیةتصمیم الخرسانة المسلحة ٢ایناس علي محمد الفقیر31515021983
ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتاریاف عبد اهللا العدوانھندسة الحاسوبمھارات الحاسوب (٢)ایھاب عمر صبحي ابراھیم31615179062
ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتد.احمد حمد النعیميالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)ایھاب عمر صبحي ابراھیم31615179062
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتد.محمد فؤاد ناصرالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل IIایھاب عمر صبحي ابراھیم31615179062
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٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتم.محمد سلیمان خریساتھندسة الحاسوبتصمیم المنطق الرقميایھاب عمر صبحي ابراھیم31615179062

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتد.عبد اهللا  ارشید الزیودالھندسة الكھربائیةدوائر كھربائیة Iایھاب عمر صبحي ابراھیم31615179062
ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتانور محمد الشیشانيالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي  Iایھاب عمر صبحي ابراھیم31615179062
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المیكانیكیةد.غالب ناصر جمعھالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل Iباسل محمد صالح الدین القاروط31615150521
الھندسة المیكانیكیةم.عمر محمد المشاقبةالھندسة المیكانیكیةمختبر میكانیكا الموائعباسل ھاني عبد القادر بني یاسین31215150096
الھندسة المیكانیكیةد.سامح محمود ابو دلوالھندسة المیكانیكیةمختبر نظریة االالتباسل ھاني عبد القادر بني یاسین31215150096
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الحـاسـوبم.جمعة محمد ابو غلیونھندسة االتصاالتإلكترونیات IIبتول خیري مطلق ملحم31415007110
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الحـاسـوبم.خولھ توفیق عمرھندسة االتصاالتالكترونیات Iبتول خیري مطلق ملحم31415007110
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.مختار عیسى مصطفىالعلوم االنسانیةالخلفاء الراشدینبراك علي عید مناحي سالم العنزي31715021564
الھندسة المیكانیكیةد.جمیل عزت المصريالعلوم االنسانیةمبادئ علم النفسبشار جمال یحیى تیم31415150122
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.جمال غازي العدوانالھندسة المدنیةالتدریب المیدانيبشار قاسم علي الخلیفات31415021881
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.علي فالح الشوابكةالفیزیاء والعلوم االساسیةالكیمیاء العامة Iبكر محمد بكر یوسف الحاج31715022060
الھندسة المدنیة / طرق وجسورسكینھ محمد الرواشدةالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي IIبكر محمد مصطفى عیسى31415021399
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المیكانیكیةشادي عبد المجید شواقفةالفیزیاء والعلوم االساسیةتقنیات عددیةبالل احمد سالم العمایره31615150072
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الصناعات الكیمیائیةد.وعید صالح عمرالھندسة الكیمیائیةتكنولوجیا صناعات كیمیائیة IIبالل محمد ابراھیم سالم31515019011
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الصناعات الكیمیائیةد.رائد علي الكرديالعلوم االنسانیةالثقافة اإلسالمیةبالل محمد ابراھیم سالم31515019011
ھندسة الصناعات الكیمیائیةنضال راشد المساعیدالعلوم االنسانیةالكتابة الفنیة و التقاریربالل محمد ابراھیم سالم31515019011
ھندسة الصناعات الكیمیائیةم.عائشة اصحاب اصحابالھندسة الكیمیائیةمختبر ھندسة البیئةبالل محمد ابراھیم سالم31515019011
ھندسة الصناعات الكیمیائیةد.عادل جابر صالحالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (١)بالل محمد ابراھیم سالم31515019011
ھندسة الصناعات الكیمیائیةد.بالل محمد زھرانھندسة الحاسوبمختبر شبكات الحاسوببالل محمد ابراھیم سالم31515019011
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الفیزیاءد.وسن جواد كاظمالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة IIبھیھ احمد صالح خطاب31515178523
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة الحـاسـوبد.اوس خالد القیسيھندسة االتصاالتأنظمة واشاراتبیان ایسر محمد نوفل31515007509
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.نافذ عبد الرحمن عبدالھاديالھندسة المدنیةمیكانیكا التربةبیان عماد محمد مانع31515021190

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الطاقة الكھربائیةد.عماد احمد الحایكالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة Iبیان محمود عبد الفتاح صالح31715020100

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الصناعات الكیمیائیةد.محمود حاتم محمودالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة Iتسنیم صھیب محمد ابو عالیھ31715019064
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.جمیل سامي حدادالھندسة المیكانیكیةتصمیم اآلالتثائر عدنان محمد الخریشھ31215022555
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.زید سالمھ ابو الغنمالھندسة المیكانیكیةدینامیكا حراریةثائر عدنان محمد الخریشھ31215022555

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة المیكاترونیكسد.عمر تیسیر العبیداتالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة Iثائر نضال یوسف عیسى31715018072

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة المیكاترونیكسحلوة فائق طھالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة IIجابر جعفر احمد الزیود31615018017

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.جمال غازي العدوانالھندسة المدنیةتحلیل انشائي ١جمال محمد محمود الزبیدي31415021558

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.علي عبد الفتاح المحامیدالھندسة المدنیةھندسة و تصمیم مسارات الطرقجمال محمد محمود الزبیدي31415021558
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.اوس خالد القیسيھندسة االتصاالتأنظمة واشاراتجمانھ نعیم رزق الخوالده31515140081
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ھندسة الحـاسـوبریم عبد العزیز عبد المجیدالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي IIجھاد وائل محمد روحي صالح31415007026
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.عبد الرحمن عواد الفوازالعلوم االنسانیةتربیة وطنیةحاتم اكرم محمد صقر31715021646
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الحـاسـوبكامل خمیس فلیفلالفیزیاء والعلوم االساسیةریاضیات منفصلةحازم عبد الرحمن خلف الحنیطي31715007059
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة الطاقة الكھربائیةد.محمود سالمھ عوادالھندسة الكھربائیةتحلیل انظمة القوى الكھربائیة Iحسام احمد عبد اهللا الشویات31615020529
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة االتوترونیكسد.جمیل سامي حدادالھندسة المیكانیكیةمقاومة موادحسام الدین قاسم محمد الودیان31515125503
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المیكانیكیةد.سالمة احمد صوالحةالھندسة المیكانیكیةنظریة االالتحسن احمد عبد الكریم الحوراني31415150609
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.علي عبد الفتاح المحامیدالھندسة المدنیةھندسة و تصمیم مسارات الطرقحسن موسى عایش برغال31515021355

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.ایمان عیسى ابو التینالفیزیاء والعلوم االساسیةتقنیات عددیةحسن موسى عایش برغال31515021355

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.اسماعیل خلیل مصالحھالھندسة المیكانیكیةاستاتیكاحسن موسى عایش برغال31515021355

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.مارسیل غالب الصالحینالھندسة المدنیةتصمیم الخرسانة المسلحة ١حسن موسى عایش برغال31515021355

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المیكانیكیةد.فادي انطون فیلیبالھندسة المیكانیكیةنظم التحكم المیكانیكيحسین فرید طھ علیان31415150694

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المیكانیكیةد.تیسیر محمد ابو رحمھالھندسة المیكانیكیةدینامیكا حراریةحسین فرید طھ علیان31415150694
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتد.عبد الرحمن محمد الزبیديھندسة الحاسوبأنظمة الحمایة والدفاعحال محمد مصطفى الخصاونھ31315179055
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة االتوترونیكسد.منصور محمد نواصرهالفیزیاء والعلوم االساسیةالكیمیاء العامة Iحال محمود عبد الوالي النسور31415125065
ھندسة الصناعات الكیمیائیةانور محمد الشیشانيالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي  Iحمد نافع محمد الشتیلى31615019522
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة االتوترونیكسد.فادي انطون فیلیبالھندسة المیكانیكیةنظم التحكم المیكانیكيحمزه حسن موسى النعیرات31415125077

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة االتوترونیكسم.محمد سلیمان خریساتھندسة الحاسوبتصمیم المنطق الرقميحمزه حسن موسى النعیرات31415125077

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة االتوترونیكسد.منتصر محمد المومنيالھندسة المیكانیكیةاساسیات االوتوترونیكسحمزه حسن موسى النعیرات31415125077

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة االتوترونیكسأ.د.ریاض طھ كساسبةالھندسة الكھربائیةالكترونیاتحمزه حسن موسى النعیرات31415125077
ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.ایمن عبد الكریم العالوینالھندسة المیكانیكیةالتدریب المیدانيحمزه عبد الواحد محمد عبد الواحد31115022071
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةأ.د.نجدت نشأت عبد اهللالھندسة المیكانیكیةمواضیع خاصة في ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةحمزه عبد الواحد محمد عبد الواحد31115022071

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.فادي انطون فیلیبالھندسة المیكانیكیةنظم التحكم المیكانیكيحمزه عبد الواحد محمد عبد الواحد31115022071

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.مارسیل غالب الصالحینالھندسة المدنیةتصمیم الخرسانة المسلحة ١حمزه محمد حسن البستوني31515021411

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.دانا جھاد عبداهللالھندسة المدنیةمیكانیكا موادحمزه محمد عبدالقادر ابو طھ31715021090

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد ثلجي عوادالھندسة المدنیةتكنولوجیا الخرسانةحمزه محمد یاسین ابو العیش31715021016
الھندسة المدنیة / طرق وجسورحمدي عیسى الزعبيالفیزیاء والعلوم االساسیةالكیمیاء العامة العملیة Iحنین محمد عبد المھدى الغنانیم31415021938
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.ولید خلف بني سالمھالھندسة المدنیةھندسة المیاه و الصرف الصحيحنین محمد عبد المھدى الغنانیم31415021938
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.نافع عبد الرحمن یوسفالھندسة المدنیةحساب الكمیات و المواصفات و العقودحنین محمد عبد المھدى الغنانیم31415021938
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.سلیمان علیان اللوبانيالھندسة المیكانیكیةدینامیكاحنین محمد عبد المھدى الغنانیم31415021938

الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.اماني سعود الطعامسةالھندسة المدنیةتصمیم رصفة الطرق و المطاراتحنین محمد عبد المھدى الغنانیم31415021938
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة الصناعات الكیمیائیةعمار صدقي عیسىالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل Iحنین ھیثم محمد ابو شادوف31715019034

یحدد من القسم

یحدد من القسم
یحدد من القسم

یحدد من القسم

یحدد من القسم

یحدد من القسم

یحدد من القسم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.ماجد عمر الدویريھندسة االتصاالتمشروع ٢خالد احمد عبداهللا المالكي31415140513
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.احمد سالمھ عوادالھندسة المیكانیكیةمیكانیكا الموائعخالد خلف حامد السواعیر30915021113
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.مفلح سالمھ الحمیدیینالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة IIخالد خلف حامد السواعیر30915021113
الھندسة المیكانیكیةانور محمد الشیشانيالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي  Iخالد عبد الرحمن موسى الصرص31615150078
ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتد.اشرف عبدالكریم ابو عینھندسة الحاسوبمھارات الحاسوب (٢)خالد عبد اللطیف موسى الشوابكھ31415179109
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.علي عبد الفتاح المحامیدالھندسة المدنیةھندسة و تصمیم مسارات الطرقخالد عفیف ابراھیم نوفل31615021713

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.سالم یونس الكساسبةالھندسة المدنیةمیكانیكا موادخالد عفیف ابراھیم نوفل31615021713
ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتم.بالل حسین المجاليالھندسة الكھربائیةمختبر دوائر كھربائیةخالد ماجد عواد ابو السندیان31215179519
ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتد.احمد حمد النعیميالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)خالد ماجد عواد ابو السندیان31215179519
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتد.اشرف عبدالكریم ابو عینھندسة الحاسوببروتوكوالت الشبكاتخالد ماجد عواد ابو السندیان31215179519
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتم.مازن محمد ابو زاھرھندسة الحاسوبمعماریة الحاسوبخالد ماجد عواد ابو السندیان31215179519
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتد.عبد الودود محمد مصلحھندسة الحاسوبتعلم االلةخالد ماجد عواد ابو السندیان31215179519
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.محمود سالمھ عوادالھندسة الكھربائیةدوائر كھربائیة IIخلود رشاد محمد بدوي جویلس31515140031
الھندسة المیكانیكیةم.فائز احمد خطابالھندسة المیكانیكیةالمشاغل الھندسیةداوود مدحت داود البرعاوي31315150615
الھندسة المیكانیكیةسكینھ محمد الرواشدةالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي IIداوود مدحت داود البرعاوي31315150615
الھندسة المیكانیكیةم.انور عبدالرزاق المفلحالھندسة الكھربائیةمختبر دوائر كھربائیھ والكترونیھداوود مدحت داود البرعاوي31315150615
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المیكانیكیةشادي عبد المجید شواقفةالفیزیاء والعلوم االساسیةتقنیات عددیةداوود مدحت داود البرعاوي31315150615

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة المیكاترونیكسم.محمد سلیمان خریساتھندسة الحاسوبتصمیم المنطق الرقميدعاء جمال فرح حسین31515018046
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الحـاسـوبأ.د.زیاد عبدالكریم القاضيھندسة الحاسوبموضوعات خاصة في ھندسة الحاسوبدیاال علي ارشید مشاقبھ31315007086
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.اماني سعود الطعامسةالھندسة المدنیةھندسة النقلدیمھ سلیم عیسى ابو الوي31515021199
الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.نجدت نشأت عبد اهللالھندسة المیكانیكیةمیكانیكا الموائعرائد جمال محمد كراجھ31415021402
الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.عالء محمد ابو  عرقوبالھندسة المیكانیكیةمختبر مقاومة موادرائد جمال محمد كراجھ31415021402
الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.فایز محمد الدعاسینالھندسة المدنیةمختبر رصفة الطرق و المطاراترائد جمال محمد كراجھ31415021402
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المیكانیكیةم.معتز ریاض علیانالھندسة المیكانیكیةاستاتیكارامي امجد امین حماد31615150508

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المیكانیكیةد.حسین زعل المعایطةالھندسة المیكانیكیةاستاتیكارامي عصام فوزات العلي31615150185

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المیكانیكیةد.وسن جواد كاظمالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة Iرامي ناصر رمضان صالح31715150578
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.امجد یوسف الھنديھندسة االتصاالتكھرومغناطیسیھ ١ربى المعتصم باهللا احمد  الحواتمھ31515140032
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة المیكاترونیكسد.مأمون ابراھیم الحرایزةالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل IIربى شاھر فایز ابو غنیم31715018075
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الطاقة الكھربائیةد.علي سالمھ خریوشالھندسة الكھربائیةتحلیل انظمة القوى الكھربائیة IIرجاء عبداللطیف محمد الشرع31415020534
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الطاقة الكھربائیةد.عبد اهللا  ارشید الزیودالھندسة الكھربائیةحمایة انظمة القوىرجاء عبداللطیف محمد الشرع31415020534
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الصناعات الكیمیائیةد.ھالة ھالل الجبرالفیزیاء والعلوم االساسیةكیمیاء تحلیلیة و تحلیل آليرزان عمر محمد العبد31515019052
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد ثلجي عوادالھندسة المدنیةتكنولوجیا الخرسانةرزان موسى محمد عسر31415021162
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المیكانیكیةد.سالمة احمد صوالحةالھندسة المیكانیكیةنظریة االالترشید محمد رشید اكباریھ31515150704
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٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.سلیمان علیان اللوبانيالھندسة المیكانیكیةدینامیكارغد باسم عبد القادر مصطفى31315021826
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.تھاني عبد الفتاح شاكرالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)رغد باسم عبد القادر مصطفى31315021826
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.امجد عبد یاسینالھندسة المدنیةھندسة األساساترغد باسم عبد القادر مصطفى31315021826

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.مأمون ابراھیم الحرایزةالفیزیاء والعلوم االساسیةتقنیات عددیةرنا فتحي عبدربھ المتولي31515021867

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.منصور محمد نواصرهالفیزیاء والعلوم االساسیةالكیمیاء العامة Iرنا فتحي عبدربھ المتولي31515021867

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد فؤاد ناصرالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل IIرھام فالح احمد الخطیب31715021580
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الصناعات الكیمیائیةد.بنان اسماعیل ھدیبالھندسة الكیمیائیةمیكانیكا موائع للھندسة الكیمیائیةرھف زھیر اسماعیل النشاش31615019071
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.زیاد سالم ابو حمتھالھندسة المدنیةجیولوجیا تطبیقیةروابي قاسم محمد الودیان31515021654
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة الطاقة الكھربائیةد.رشدي سلیم ابو زنیطھندسة الحاسوبأنظمة المعالج الدقیقروان جمال ضیف اهللا الصانع31615020118
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الطاقة الكھربائیةد.علي سالمھ خریوشالھندسة الكھربائیةتحلیل انظمة القوى الكھربائیة IIروان جمال ضیف اهللا الصانع31615020118
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الطاقة الكھربائیةم.زیاد محمود االسمرھندسة الحاسوبتصمیم المنطق الرقميروان جمال ضیف اهللا الصانع31615020118
ھندسة الطاقة الكھربائیةد.احمد حمد النعیميالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)ریما حسین محمد الجراح31615020053
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.امجد عبد یاسینالھندسة المدنیةخرسانة مسبقة اإلجھادزھر زھیر سعدي العلوى31415021959
الھندسة المیكانیكیةانور محمد الشیشانيالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي  Iزید خلیل یاسین الجبالي31515150524
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.تھاني عبد الفتاح شاكرالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)زید عبد الحمید احمد العقیلي31515021483
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.عمر محمد بدیرالفیزیاء والعلوم االساسیةإحصاء تطبیقيزید عبد الحمید احمد العقیلي31515021483
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المیكانیكیةد.سامح محمود ابو دلوالھندسة المیكانیكیةاھتزازات میكانیكیھزید عبد الھادى احمد عبد الھادى31515150168
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.احمد حسن الربابعةالعلوم االنسانیةالخلفاء الراشدینزین العابدین محمد زین العابدین ماضي31415021380
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.امجد عبد یاسینالھندسة المدنیةخرسانة مسبقة اإلجھادزین العابدین محمد زین العابدین ماضي31415021380

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد ابراھیم الرجوبالھندسة المدنیةتأھیل المنشأت الخرسانیةزین العابدین محمد زین العابدین ماضي31415021380
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.جمال غازي العدوانالھندسة المدنیةمشروع ١زین العابدین محمد زین العابدین ماضي31415021380
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.امجد عبد یاسینالھندسة المدنیةھندسة األساساتزین العابدین محمد زین العابدین ماضي31415021380
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.ایمن عبد الكریم العالوینالھندسة المیكانیكیةمیكانیكا الموائعزین العابدین محمد زین العابدین ماضي31415021380
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.دانا جھاد عبداهللالھندسة المدنیةمیكانیكا موادسالي علي عبد الھادي حسن31715021013

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.سلیمان علیان اللوبانيالھندسة المیكانیكیةدینامیكاسالي علي عبد الھادي حسن31715021013
ھندسة تكنولوجیا االتصاالتریم عبد العزیز عبد المجیدالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي IIسعاد موسى احمد جاد اهللا31515140007
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتم.روز مفید القاسمھندسة الحاسوبتصمیم وتحلیل الخوارزمیاتسعد حمود عرب العون31215179556
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الطاقة الكھربائیةد.عمر محمود بربراويالھندسة الكھربائیةاالت كھربائیة IIسعدالدین عبدالقادر جابر الھربیشي31515020568
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة الطاقة الكھربائیةد."محمد طارق" محمد البركاتالھندسة الكھربائیةالقیاسات الكھربائیة وااللكترونیةسعدالدین عبدالقادر جابر الھربیشي31515020568
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة المیكاترونیكسأ.د.مھدي سلمان شماسینھندسة المیكاترونیكسالروبوطسعید نزیھ سعید سحویل31315018634
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.مھدي احمد نصیراتھندسة االتصاالتاتصاالت تشابھیھسفانھ حسن شویشر المشاقبھ31315140101
ھندسة الطاقة الكھربائیةد.تھاني عبد الفتاح شاكرالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)سالم ھاني یحیى نویھي31515020155
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٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.رایھ نصر الضالعینالھندسة المدنیةتصمیم المنشأت المعدنیةسلیمان مروان محمود االبراھیم31415021949
الھندسة المدنیة / طرق وجسورحلوة فائق طھالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي IIسلیمان ھیثم سلیمان الخرابشھ31215021061
الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.عالء محمد ابو  عرقوبالھندسة المیكانیكیةمختبر مقاومة موادسلیمان ھیثم سلیمان الخرابشھ31215021061
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.ابراھیم خلف العباسھندسة المیكاترونیكسنظریة التحكمسلیمان ھیثم سلیمان الخرابشھ31215021061
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.مھند عثمان الرواشدهالھندسة المیكانیكیةالرسم الھندسيسلیمان ھیثم سلیمان الخرابشھ31215021061
الھندسة المدنیة / طرق وجسورھبھ حامد عمایرةالفیزیاء والعلوم االساسیةالكیمیاء العامة العملیة Iسلیمان ھیثم سلیمان الخرابشھ31215021061
الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.فائز احمد خطابالھندسة المیكانیكیةالمشاغل الھندسیةسلیمان ھیثم سلیمان الخرابشھ31215021061
الھندسة المدنیة / طرق وجسورنضال راشد المساعیدالعلوم االنسانیةالكتابة الفنیة و التقاریرسلیمان ھیثم سلیمان الخرابشھ31215021061
الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.انس محمد الشریفینالھندسة المدنیةمختبر رصفة الطرق و المطاراتسلیمان ھیثم سلیمان الخرابشھ31215021061
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.سامر عبد اهللا حامدھندسة الحاسوبتصمیم المنطق الرقميسلیمان ھیثم سلیمان الخرابشھ31215021061
الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.سالم یونس الكساسبةالھندسة المدنیةرسم إنشائيسلیمان ھیثم سلیمان الخرابشھ31215021061
الھندسة المدنیة / طرق وجسورانور محمد الشیشانيالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي  Iسلیمان ھیثم سلیمان الخرابشھ31215021061
ھندسة الحـاسـوبد.احمد حمد النعیميالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)سماح عادل جمعھ العموش31615007515
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الحـاسـوبم.زیاد محمود االسمرھندسة الحاسوبتصمیم المنطق الرقميسماح عادل جمعھ العموش31615007515

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة الحـاسـوبعمار صدقي عیسىالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل Iسماح عادل جمعھ العموش31615007515
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة الطاقة الكھربائیةد.محمود سالمھ عوادالھندسة الكھربائیةتحلیل انظمة القوى الكھربائیة Iسمیره ماجد احمد ابو سل31515020059
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الصناعات الكیمیائیةأ.د.زكریا قاسم القضاةالھندسة الكیمیائیةتكنولوجیا صناعات كیمیائیة Iسندس مسعود لطفي عواد31415019529
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الحـاسـوبم."محمد اشرف" موسى الزغولھندسة الحاسوبالبرمجة بلغة الكینونةسوزان باسم احمد دار حمدان31515007512
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الحـاسـوبأ.د.احمد حسن الربابعةالعلوم االنسانیةالثقافة اإلسالمیةسوزان باسم احمد دار حمدان31515007512
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتم.حسام الدین نمر بني عیسىالھندسة المیكانیكیةاستاتیكاسوزان نبیل جمیل عاروري31615179038

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المیكانیكیةد.فادي انطون فیلیبالھندسة المیكانیكیةنظم التحكم المیكانیكيسیف عاطف عارف العشران31315150147

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المیكانیكیةأ.د.زیاد حمدان القضاهالھندسة المیكانیكیةانتقال حرارةسیف عاطف عارف العشران31315150147

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة االتوترونیكسد.منتصر محمد المومنيالھندسة المیكانیكیةاساسیات االوتوترونیكسشامان عاطف ضیف اهللا الجوامیس31315125013
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة االتوترونیكسم.مازن محمد ابو زاھرھندسة الحاسوباألنظمة المضمنةشامان عاطف ضیف اهللا الجوامیس31315125013
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الحـاسـوبم.سماح عبد المھدي مساعدةھندسة الحاسوبمبادئ اإلتصاالتشفاء مرشد سعید قشوع31515007085
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الحـاسـوبم.رندة عزیز الدلةھندسة الحاسوبانظمة قواعد البیاناتشفاء مرشد سعید قشوع31515007085
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.زیاد سالم ابو حمتھالھندسة المدنیةجیولوجیا تطبیقیةصالح احمد صالح ابو الوي31415021861
الھندسة المدنیة / طرق وجسورانور محمد الشیشانيالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي  Iصالح نبیل صالح یوسف31415021786
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الصناعات الكیمیائیةأ.د.محمد حمد معتوقالھندسة الكیمیائیةالصناعات الدوائیةصفا احمد عیاده شیحھ31215019084
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الصناعات الكیمیائیةأ.د.احمد طالب الشواقفةالھندسة الكیمیائیةانتقال المادةصفا احمد عیاده شیحھ31215019084
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المیكانیكیةد.زید سالمھ ابو الغنمالھندسة المیكانیكیةدینامیكا حراریةصقر الدین عبد الرحمن نمر ابو حسان31415150697

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.سالمة احمد صوالحةالھندسة المیكانیكیةدینامیكاصقر حسین محمد ابو علیوه31415021340
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.جمال غازي العدوانالھندسة المدنیةالتدریب المیدانيصقر حسین محمد ابو علیوه31415021340
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الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.جمال غازي العدوانالھندسة المدنیةمشروع ١صقر حسین محمد ابو علیوه31415021340
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.نافذ عبد الرحمن عبدالھاديالھندسة المدنیةمیكانیكا التربةصقر حسین محمد ابو علیوه31415021340

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد ابراھیم الرجوبالھندسة المدنیةتأھیل المنشأت الخرسانیةصقر حسین محمد ابو علیوه31415021340

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الصناعات الكیمیائیةأ.د.محمد حمد معتوقالھندسة الكیمیائیةالصناعات الدوائیةصھیب محمد اسحق سالم31315018654

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الطاقة الكھربائیةد.حسین زعل المعایطةالھندسة المیكانیكیةاستاتیكاضیاء ماھر راتب القشاش31515020177

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الطاقة الكھربائیةد.غالب ناصر جمعھالفیزیاء والعلوم االساسیةریاضیات ھندسیةضیاء ماھر راتب القشاش31515020177
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الطاقة الكھربائیةد.عبد اهللا  ارشید الزیودالھندسة الكھربائیةحمایة انظمة القوىعامر سعید یوسف الغریب31415020523
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة االتوترونیكسعمار صدقي عیسىالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل Iعامر عبد القادر مصطفى سلیمان31715125037

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة االتوترونیكسم.خالد محمود الزعبيالھندسة المدنیةاالقتصاد الھندسيعبد الرحمن خالد عبد الرحمن الجمل31515125100

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.رایھ نصر الضالعینالھندسة المدنیةتصمیم الخرسانة المسلحة ٢عبد الرحمن سمیر احمد شعبان31415021835

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.عدنان مصطفى عبد الھاديالھندسة المدنیةھندسة المرورعبد الرحمن سمیر احمد شعبان31415021835

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.ولید خلف بني سالمھالھندسة المدنیةھندسة المیاه و الصرف الصحيعبد الرحمن سمیر احمد شعبان31415021835

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.دانا جھاد عبداهللالھندسة المدنیةتصمیم المنشأت المعدنیةعبد الرحمن سمیر احمد شعبان31415021835
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.اماني سعود الطعامسةالھندسة المدنیةھندسة النقلعبد الرحمن عبد الرزاق غلیم سطام31115021629
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الطاقة الكھربائیةأ.د.قاظم محمود جابرھندسة المیكاترونیكسالكترونیات القدرةعبد الرحمن محمد ھاشم حماد31415020529
ھندسة االتوترونیكسد.احمد خلیف العفیفالعلوم االنسانیةتربیة وطنیةعبد الرحمن نائل اسماعیل اماره31515125008
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الطاقة الكھربائیةد.علي فالح الشوابكةالفیزیاء والعلوم االساسیةالكیمیاء العامة Iعبد الرحیم محمود موسى بنات31715020109
ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةم.مازن محمد اسبیتانالھندسة المیكانیكیةمختبر دینامیكا حراریةعبد السالم  صالح فرھود العیسى31215022038
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد ثلجي عوادالھندسة المدنیةتكنولوجیا الخرسانةعبد اهللا عبد الحمید علي المومني31415021594

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.سالم یونس الكساسبةالھندسة المدنیةمیكانیكا موادعبد اهللا عبد الحمید علي المومني31415021594

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة المیكاترونیكسد.ایمن یاسین الرواشدةالھندسة الكھربائیةاالت كھربائیةعبد اهللا لطفي محمد صبحا31415018535

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المیكانیكیةأ.د.زیاد حمدان القضاهالھندسة المیكانیكیةانتقال حرارةعبد الھادي محمود عبد الھادي ابو سلیم31415150622

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المیكانیكیةد.خلیل ناصر ابو شقیرالھندسة المیكانیكیةعملیات التصنیععبد ربھ صالح عبد ربھ علیان31415150605

الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.اسالم محمد الخرابشةالھندسة المدنیةتصمیم رصفة الطرق و المطاراتعبدالرحمن تركي عبداهللا النویھض31315021751
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.رایھ نصر الضالعینالھندسة المدنیةتصمیم الخرسانة المسلحة ٢عبدالرحمن سعود علي عوض المطیري31315021734
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.جمال غازي العدوانالھندسة المدنیةالتدریب المیدانيعبدالرحمن سعود علي عوض المطیري31315021734
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.تھاني عبد الفتاح شاكرالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)عبدالرحمن سعود علي عوض المطیري31315021734
الھندسة المدنیة / طرق وجسورظافر احمد العزامالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي  Iعبدالرحمن سعود علي عوض المطیري31315021734
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المیكانیكیةد.محمد فؤاد ناصرالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل IIعبدالرحمن محمد محمود القدره31715150557

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.سالم یونس الكساسبةالھندسة المدنیةمیكانیكا موادعبداهللا عدنان احمد یحیى31715021578
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٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.رایھ نصر الضالعینالھندسة المدنیةتصمیم الخرسانة المسلحة ٢عبداهللا عید یوسف بصیلھ31415021447

الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.احمد سالمھ عوادالھندسة المیكانیكیةمیكانیكا الموائععبداهللا عید یوسف بصیلھ31415021447
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورحلوة فائق طھالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة IIعبداهللا محمد عیاد العصیمي31515021261

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.ولید خلف بني سالمھالھندسة المدنیةھندسة المیاه و الصرف الصحيعبداهللا محمد عیاد العصیمي31515021261
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.احمد حمد النعیميالعلوم االنسانیةاللغة العربیة ٩٩عبداهللا محمد عیاد العصیمي31515021261
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.دانا جھاد عبداهللالھندسة المدنیةمیكانیكا موادعثمان كامل خمیس فلیفل31415021118
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الصناعات الكیمیائیةأ.د.زكریا قاسم القضاةالھندسة الكیمیائیةھندسة العملیات الحیویةعدي رباح ذیب حسین31415019020
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة الحـاسـوبم.روز مفید القاسمھندسة الحاسوبتصمیم وتحلیل الخوارزمیاتعدي عبد الفتاح حسن ابو فارس31515007101
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الحـاسـوبم.رندة عزیز الدلةھندسة الحاسوبانظمة قواعد البیاناتعزیزه موسى شاكر جبر31515007503
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الحـاسـوبد.غالب ناصر جمعھالفیزیاء والعلوم االساسیةریاضیات ھندسیة IIعزیزه موسى شاكر جبر31515007503
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة الحـاسـوبم.روز مفید القاسمھندسة الحاسوبتصمیم وتحلیل الخوارزمیاتعزیزه موسى شاكر جبر31515007503
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة الحـاسـوبد.اوس خالد القیسيھندسة االتصاالتأنظمة واشاراتعزیزه موسى شاكر جبر31515007503
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المیكانیكیةأ.د.ریاض طھ كساسبةالھندسة الكھربائیةدوائر كھربائیھ و الكترونیھعصام احمد صالح الدھون31415150661
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.نھاد عبد الرحیم درویشالھندسة المیكانیكیةمقاومة موادعصام عبد الناصر محمد عبد اهللا31615022035
الھندسة المدنیة / طرق وجسورریم عبد العزیز عبد المجیدالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي IIعطاهللا بن حمود فریح الفایدي الشمري31315021729
الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.عالء محمد ابو  عرقوبالھندسة المیكانیكیةمختبر مقاومة موادعطاهللا بن حمود فریح الفایدي الشمري31315021729
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.نافع عبد الرحمن یوسفالھندسة المدنیةحساب الكمیات و المواصفات و العقودعطاهللا بن حمود فریح الفایدي الشمري31315021729
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.رایھ نصر الضالعینالھندسة المدنیةتصمیم الخرسانة المسلحة ٢عطاهللا بن حمود فریح الفایدي الشمري31315021729
الھندسة المدنیة / طرق وجسورنضال راشد المساعیدالعلوم االنسانیةالكتابة الفنیة و التقاریرعطاهللا بن حمود فریح الفایدي الشمري31315021729
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.سالم یونس الكساسبةالھندسة المدنیةمیكانیكا موادعالء الدین توفیق عوض ضمره31515021629
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.رایھ نصر الضالعینالھندسة المدنیةتحلیل انشائي ٢عالء رافع سلیمان اطعیمس31415021925
الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.اسالم محمد الخرابشةالھندسة المدنیةتصمیم رصفة الطرق و المطاراتعالء رافع سلیمان اطعیمس31415021925
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.رایھ نصر الضالعینالھندسة المدنیةتصمیم المنشأت المعدنیةعالء رافع سلیمان اطعیمس31415021925
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.رایھ نصر الضالعینالھندسة المدنیةتصمیم الخرسانة المسلحة ٢عالء رافع سلیمان اطعیمس31415021925
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.نسیم طالب الشواقفةالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة IIعالء سلمان نھار الحسامیھ31615140505
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة االتوترونیكسد.سالمة احمد صوالحةالھندسة المیكانیكیةنظریة االالتعالء فیصل عبدالرحمن الزعبي31315125045
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.عمر محمد بدیرالفیزیاء والعلوم االساسیةإحصاء تطبیقيعماد حمد محمد ابو جوده31515021474
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة الطاقة الكھربائیةد.محمود سالمھ عوادالھندسة الكھربائیةتحلیل انظمة القوى الكھربائیة Iعماد سالم زكریا حماد31615020139
ھندسة المیكاترونیكسد.تھاني عبد الفتاح شاكرالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)عماد شفیق عید خضر31315018065
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة المیكاترونیكسأ.د.محمد خلیل ابو زلطةھندسة المیكاترونیكسالتقاط البیانات ومعالجة االشارةعماد شفیق عید خضر31315018065
ھندسة الطاقة الكھربائیةحمدي عیسى الزعبيالفیزیاء والعلوم االساسیةالكیمیاء العامة العملیة Iعماد صالح محمد صبره31215020614
الھندسة المیكانیكیةد.عبد الرحمن عواد الفوازالعلوم االنسانیةتربیة وطنیةعمر المختار احمد مصطفى االرناؤوط31615150601
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.فادي انطون فیلیبالھندسة المیكانیكیةنظم التحكم المیكانیكيعمر حسین محمد احمید31315022552
الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.انور مفضي الفلیح/ ھندسة الحاسوبمھارات الحاسوب (٢)عمر سعد احمد ابو القمصان31315021620
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٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المیكانیكیةم.معتز ریاض علیانالھندسة المیكانیكیةاستاتیكاعمر عاھد علي قاسم31615150620
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المیكانیكیةد.علي فالح الشوابكةالفیزیاء والعلوم االساسیةالكیمیاء العامة Iعمر عاھد علي قاسم31615150620
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المیكانیكیةد.غالب ناصر جمعھالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل Iعمر عاھد علي قاسم31615150620
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.ایمن یاسین الرواشدةالھندسة الكھربائیةاالت كھربائیةعمر عبد السالم یاسین الصباغ31615022072
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.سلیمان علیان اللوبانيالھندسة المیكانیكیةدینامیكاعمر محمد راسم اللبدي31715021533
الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.علي عبد الفتاح المحامیدالھندسة المدنیةھندسة و تصمیم مسارات الطرقعمر محمد راسم اللبدي31715021533
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.احمد خلیف العفیفالعلوم االنسانیةتربیة وطنیةعمر محمد راسم اللبدي31715021533
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة االتوترونیكسد.فادي انطون فیلیبالھندسة المیكانیكیةنظم التحكم المیكانیكيعمر محمد عمر المساد31215125043
الھندسة المیكانیكیةریم عبد العزیز عبد المجیدالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي IIعمر موسى عادل العقاربھ31515150064
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.یزن زیاد الزعبيالھندسة المدنیةاالقتصاد الھندسيعمر نضال محمود ابو صالحھ31615140043
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة االتوترونیكسد.فادي انطون فیلیبالھندسة المیكانیكیةنظم التحكم المیكانیكيعمر ھالل كثیان القطعان31215125066
ھندسة االتوترونیكسأ.د.نجدت نشأت عبد اهللالھندسة المیكانیكیةمیكانیكا الموائععمر ھالل كثیان القطعان31215125066
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتد.عبد اهللا  ارشید الزیودالھندسة الكھربائیةدوائر كھربائیة Iغدي محمود عطا القاق31615179042
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتكامل خمیس فلیفلالفیزیاء والعلوم االساسیةریاضیات منفصلةغدي محمود عطا القاق31615179042
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتم.مازن محمد ابو زاھرھندسة الحاسوبتصمیم المنطق الرقميغدي محمود عطا القاق31615179042
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة االتوترونیكسد.منتصر محمد المومنيالھندسة المیكانیكیةھندسة السیاراتغزل عصام ھاشم حتاحت31315125036
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة االتوترونیكسد.عبد السالم یاسین الصباغالھندسة المیكانیكیةالقیاسات والنواقل المیكانیكیةغزل عصام ھاشم حتاحت31315125036
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة االتوترونیكسد.احمد عبد القادر شرادقةھندسة الحاسوبتصمیم المنطق الرقميغزل عصام ھاشم حتاحت31315125036
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.سلیمان علیان اللوبانيالھندسة المیكانیكیةدینامیكاغسان عبد القادر موسى عبد العلي31415021920
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المیكانیكیةد.محمد فؤاد ناصرالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل IIغسان نضال رشید ابو فرحان31615150040
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة تكنولوجیا االتصاالتأ.د.زیاد مفلح علیماتالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة Iغفران عبد الرحمن شفیق دالي31715140060
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة الطاقة الكھربائیةأ.د.یوسف محمد الطوسالھندسة الكھربائیةالتمدیدات الكھربائیةغیداء عبد القادر عبد اهللا ابو الحاج31515020001
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الصناعات الكیمیائیةد.ھالة ھالل الجبرالفیزیاء والعلوم االساسیةكیمیاء تحلیلیة و تحلیل آليفاطمھ یعقوب حسن فرج الدابى31415019532
ھندسة الصناعات الكیمیائیةم.عائشة اصحاب اصحابالھندسة الكیمیائیةمختبر دینامیكا عملیات و تحكمفاطمھ یعقوب حسن فرج الدابى31415019532
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.مأمون ابراھیم الحرایزةالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل IIفدوى خلیل احمد حسن31515140095
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.محمد فؤاد ناصرالفیزیاء والعلوم االساسیةتقنیات عددیةفدوى خلیل احمد حسن31515140095
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةأ.د.غازي سالم مراحلةالھندسة المیكانیكیةعلم المعادنفراس محمد عبد العزیز االسمر31615022092
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.امجد یوسف الھنديھندسة االتصاالتكھرومغناطیسیھ ١فرح عبد السالم عیسى الزواھره31415140083
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة الحـاسـوبد.اوس خالد القیسيھندسة االتصاالتأنظمة واشاراتفیصل فیاض فاضل خلیف31515007505
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الحـاسـوبد.احمد عبد القادر شرادقةھندسة الحاسوبشبكات الحاسوبفیصل فیاض فاضل خلیف31515007505
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الحـاسـوبم.رفیده محمد شمروخھندسة الحاسوبإلكترونیات رقمیةفیصل فیاض فاضل خلیف31515007505
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.زیاد سالم ابو حمتھالھندسة المدنیةجیولوجیا تطبیقیةقصي ابراھیم محمود ابو عوض31515021941
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.خالد محمود الزعبيالھندسة المدنیةاالقتصاد الھندسيقصي ابراھیم محمود ابو عوض31515021941
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.عمر محمد بدیرالفیزیاء والعلوم االساسیةإحصاء تطبیقيقصي ابراھیم محمود ابو عوض31515021941
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ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.احمد سالمھ عوادالھندسة المیكانیكیةمیكانیكا الموائعقصي صایل عطا الزعبي31415022002
ھندسة الطاقة الكھربائیةم.لبنى عاید وشاحھندسة الحاسوبمختبر تصمیم المنطق الرقميقصي كمال حسني الخولي31415020626
ھندسة الطاقة الكھربائیةد.نایف مفضي الجبورالعلوم االنسانیةالریاضة والصحة للجمیعقصي كمال حسني الخولي31415020626
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الصناعات الكیمیائیةد.ھالة ھالل الجبرالفیزیاء والعلوم االساسیةكیمیاء تحلیلیة و تحلیل آليقصي محمد فرید المكاحلھ31615019028
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الصناعات الكیمیائیةم.یاسر طھ عبد الھاديالھندسة الكیمیائیةھندسة تكریر بترولالنا تیسیر فواز خضر31215019511
ھندسة الصناعات الكیمیائیةم.لمیاء قاسم السیوفالھندسة الكیمیائیةمختبر ھندسة التفاعالت الكیمیائیةالنا تیسیر فواز خضر31215019511
ھندسة الصناعات الكیمیائیةم.عائشة اصحاب اصحابالھندسة الكیمیائیةمختبر دینامیكا عملیات و تحكمالنا تیسیر فواز خضر31215019511
ھندسة الصناعات الكیمیائیةم.لمیاء قاسم السیوفالھندسة الكیمیائیةمختبر عملیات موحدة Iالنا تیسیر فواز خضر31215019511
ھندسة الصناعات الكیمیائیةم.عمر محمد المشاقبةالھندسة الكیمیائیةمختبر میكانیكا موائعالنا تیسیر فواز خضر31215019511
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الصناعات الكیمیائیةد.ھالة ھالل الجبرالفیزیاء والعلوم االساسیةكیمیاء عضویةالنا تیسیر فواز خضر31215019511
ھندسة الصناعات الكیمیائیةم.مازن محمد اسبیتانالھندسة الكیمیائیةمختبر انتقال حرارةالنا تیسیر فواز خضر31215019511
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة المیكاترونیكسسكینھ محمد الرواشدةالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة Iلؤي ماھر رمضان حزین31715018071
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة المیكاترونیكسعمار صدقي عیسىالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل Iلؤي ماھر رمضان حزین31715018071
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الحـاسـوبد.اسعد راجي سخلالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة Iلبنى اسامھ حسین سیف31715007079
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.عمر تیسیر العبیداتالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة Iلبنى محمد فواز غنام31715021091
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الصناعات الكیمیائیةأ.د.محمد حمد معتوقالھندسة الكیمیائیةالصناعات الدوائیةلجین مخلص محمود القرشي31515019013
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.رایھ نصر الضالعینالھندسة المدنیةتحلیل انشائي ٢لمى ابراھیم موسى ابحیص31615021121
ھندسة المیكاترونیكسد.تھاني عبد الفتاح شاكرالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)لیث حسین علي الزھراني30915018666
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.عمر تیسیر العبیداتالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة Iلیث محمد ابراھیم ابو ملوح31715022071
الھندسة المدنیة / طرق وجسورنضال راشد المساعیدالعلوم االنسانیةالكتابة الفنیة و التقاریرماجد علي مبارك الحجیالن31515021762
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المیكانیكیةد.خلیل ناصر ابو شقیرالھندسة المیكانیكیةالصیانة الھندسیة والسالمة المھنیةماجد محمد محمود حمدان31115150592
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المیكانیكیةأ.د.نجدت نشأت عبد اهللالھندسة المیكانیكیةمواضیع خاصة في الھندسة المیكانیكیةماجد محمد محمود حمدان31115150592
الھندسة المیكانیكیةم.مازن محمد اسبیتانالھندسة المیكانیكیةمختبر ھندسة حراریةماجد محمد محمود حمدان31115150592
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.عدنان مصطفى عبد الھاديالھندسة المدنیةھندسة المرورمالك احمد نصار زكارنھ31415021694
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.مارسیل غالب الصالحینالھندسة المدنیةتصمیم الخرسانة المسلحة ١مالك احمد نصار زكارنھ31415021694
الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.اسامھ فؤاد حجازيالھندسة المدنیةمختبر مساحةمالك احمد نصار زكارنھ31415021694
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.عدنان مصطفى عبد الھاديالھندسة المدنیةھندسة النقلمالك حسن ابراھیم ابو محفوظ31715021633
ھندسة المیكاترونیكسد.جمیل عزت المصريالعلوم االنسانیةمبادئ علم النفسمالك عبد الفتاح طالب سكریة31415018514
ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.احمد خلیف العفیفالعلوم االنسانیةتربیة وطنیةمالك ماجد حسن شحاده31615022054
الھندسة المیكانیكیةد.تھاني عبد الفتاح شاكرالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)مالك نبیل سند الحجاحجھ31415150735
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المیكانیكیةد.جمیل سامي حدادالھندسة المیكانیكیةمقاومة موادمالك نبیل سند الحجاحجھ31415150735
ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.تھاني عبد الفتاح شاكرالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)مالك ھیثم شاكر ابو منشار31315022566
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.محمود سالمھ عوادالھندسة الكھربائیةدوائر كھربائیة IIمؤمن امین محمد صویص31315140031
ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.تھاني عبد الفتاح شاكرالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)مؤمن امین محمد صویص31315140031
ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.امجد یوسف الھنديھندسة االتصاالتكھرومغناطیسیھ  IIمؤمن امین محمد صویص31315140031
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٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.یزن زیاد الزعبيالھندسة المدنیةاالقتصاد الھندسيمؤمن امین محمد صویص31315140031
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المیكانیكیةد.صایل محمد فیاضالھندسة المیكانیكیةطرائق العنصر المحدودمؤمن حسن ابوھاللھ كریشان31315150033
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المیكانیكیةأ.د.عمر عثمان بدرانالھندسة المیكانیكیةانظمة القدرة الھیدرولیكیة والھوائیةمؤمن حسن ابوھاللھ كریشان31315150033
ھندسة الحـاسـوبم.بالل حسین المجاليالھندسة الكھربائیةمختبر دوائر كھربائیةماھر عبدالجبار اسماعیل عبد الفتاح31315007567
ھندسة الحـاسـوباربج خالد ملحمالفیزیاء والعلوم االساسیةالكیمیاء العامة العملیة Iماھر عبدالجبار اسماعیل عبد الفتاح31315007567
ھندسة الحـاسـوبسكینھ محمد الرواشدةالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي IIماھر عبدالجبار اسماعیل عبد الفتاح31315007567
ھندسة الحـاسـوبم.انور مفضي الفلیحھندسة الحاسوبمختبر أنظمة التحكم المثالیةماھر عبدالجبار اسماعیل عبد الفتاح31315007567
ھندسة الحـاسـوبد.عبد الرحمن محمد الزبیديھندسة الحاسوبمختبر شبكات الحاسوبماھر عبدالجبار اسماعیل عبد الفتاح31315007567
ھندسة الحـاسـوبد.احمد حمد النعیميالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)ماھر عبدالجبار اسماعیل عبد الفتاح31315007567
ھندسة الحـاسـوبم.حسن سلیمان البلويھندسة االتصاالتمختبر االلكترونیاتماھر عبدالجبار اسماعیل عبد الفتاح31315007567
الھندسة المدنیة / طرق وجسورمحمود موسى مرزوق الھباھبةالعلوم االنسانیةعلوم عسكریةماھر فایز محمود الرویضان31315021645
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الصناعات الكیمیائیةد.ایمان عیسى ابو التینالفیزیاء والعلوم االساسیةالریاضیات التطبیقیة للھندسة الكیمیائیةمجد اسماعیل حامد ابو یحیى31515019008
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.حسین زعل المعایطةالھندسة المیكانیكیةاستاتیكامجد عبد الحكیم محمد عبد الحق31615021635
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةحلوة فائق طھالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة Iمجد عبد الرحمن عادل البشیر31715022022

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الطاقة الكھربائیةد.فاروق محمد الطویلھندسة االتصاالتاالتصاالتمجدي فھد ھاشم الدمیسي31315020575
ھندسة الطاقة الكھربائیةم.رفیده محمد شمروخھندسة الحاسوبمھارات الحاسوب (٢)محمد ابراھیم علي ھدیب31515020533
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الطاقة الكھربائیةأ.د.قاظم محمود جابرھندسة المیكاترونیكسالكترونیات القدرةمحمد ابراھیم علي ھدیب31515020533
ھندسة المیكاترونیكسد.احمد حمد النعیميالعلوم االنسانیةاللغة العربیة ٩٩محمد احمد ابراھیم جعابو31015018530
ھندسة المیكاترونیكسم.منذر احمد كنعانھندسة المیكاترونیكسمختبر التحكم بالعملیاتمحمد احمد ابراھیم جعابو31015018530
ھندسة المیكاترونیكسم.محمد علي المشاقبةھندسة المیكاترونیكسمختبر التحكممحمد احمد ابراھیم جعابو31015018530
ھندسة المیكاترونیكسم.محمد علي المشاقبةھندسة المیكاترونیكسمختبر الحاكمات المنطقیة المبرمجةمحمد احمد ابراھیم جعابو31015018530
ھندسة االتوترونیكسم.محمد نور ابراھیم الشریفیینالھندسة المیكانیكیةمختبر ھندسة السیاراتمحمد احمد حامد زریقات31115125038
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة االتوترونیكسد.منتصر محمد المومنيالھندسة المیكانیكیةتشخیص، صیانة واصالح السیاراتمحمد احمد حامد زریقات31115125038

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة االتوترونیكسد.جمال غازي العدوانالھندسة المدنیةتحلیل انشائي ١محمد احمد حامد زریقات31115125038
ھندسة االتوترونیكسد.مھند عثمان الرواشدهالھندسة المیكانیكیةمختبر محركات احتراق داخليمحمد احمد حامد زریقات31115125038
ھندسة االتوترونیكسنضال راشد المساعیدالعلوم االنسانیةالكتابة الفنیة و التقاریرمحمد احمد حامد زریقات31115125038
ھندسة االتوترونیكسم.غاده حسن سمارةالھندسة المیكانیكیةمختبر كھرباء والكترونیات السیاراتمحمد احمد حامد زریقات31115125038
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة الطاقة الكھربائیةأ.د.یوسف محمد الطوسالھندسة الكھربائیةالتمدیدات الكھربائیةمحمد احمد سلمان عویمر31515020188

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الطاقة الكھربائیةد.ابراھیم عبد القادر ابو حربالھندسة الكھربائیةانظمة النقل والتوزیع الكھربائیةمحمد احمد سلمان عویمر31515020188

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.امجد یوسف الھنديھندسة االتصاالتكھرومغناطیسیھ  IIمحمد احمد محمد القرعان31215140107

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الطاقة الكھربائیةد.عبد اهللا  ارشید الزیودالھندسة الكھربائیةحمایة انظمة القوىمحمد اسامھ مصطفى عبید31515020558
ھندسة الطاقة الكھربائیةأ.د.ریم فرحان المعایطھالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)محمد امین صالح نصار31515020569
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة المیكاترونیكسأ.د.محمد خلیل ابو زلطةھندسة المیكاترونیكسمكونات اآللھ وآلیاتھامحمد ایاد علي الزعنون31615018512
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٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.منصور محمد نواصرهالفیزیاء والعلوم االساسیةالكیمیاء العامة Iمحمد بدر محمد المتبولي31615021156

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة االتوترونیكسد.جمال محمود اصبیحاتالھندسة المدنیةاالقتصاد الھندسيمحمد بسام سالمھ الربعي31615125050

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.عمر محمد بدیرالفیزیاء والعلوم االساسیةإحصاء تطبیقيمحمد جمال سلیمان االسطھ31515021959

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.رایھ نصر الضالعینالھندسة المدنیةتصمیم المنشأت المعدنیةمحمد جھاد عید شریف شلبي31415021391

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الطاقة الكھربائیةم.حسام الدین نمر بني عیسىالھندسة المیكانیكیةاستاتیكامحمد حماد احمد حماد31015020685
ھندسة الطاقة الكھربائیةد.تھاني عبد الفتاح شاكرالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)محمد خلیل شبیب المعایطھ31515020097
الھندسة المیكانیكیةسكینھ محمد الرواشدةالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي IIمحمد خلیل عبد الحمید ایوب31615150012
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.سعید صالح عبد المھديالعلوم االنسانیةاللغة االنجلیزیة (٢)محمد زیاد فھمي محمد31515021129
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.عمر محمد بدیرالفیزیاء والعلوم االساسیةإحصاء تطبیقيمحمد ساكت حسین السیوف31715021582
الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.فایز محمد الدعاسینالھندسة المدنیةمختبر رصفة الطرق و المطاراتمحمد سعود غنیم المطیري31415021981
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الطاقة الكھربائیةم.زیاد محمود االسمرھندسة الحاسوبتصمیم المنطق الرقميمحمد سعید محمد حاج صالح31515020587
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.عمر محمد بدیرالفیزیاء والعلوم االساسیةإحصاء تطبیقيمحمد صالح وھبھ الدجاني31615021513
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتد.عبد الودود محمد مصلحھندسة الحاسوبتعلم االلةمحمد طالل سند ھدیب31515179002
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة االتوترونیكسد.فادي انطون فیلیبالھندسة المیكانیكیةنظم التحكم المیكانیكيمحمد عادل حسین احمد العبدالرزاق31515125508
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتد.رشاد جمیل رصرصھندسة الحاسوبتعلم االلةمحمد عبد الفتاح نظمي النابلسي31415179080
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.جمال غازي العدوانالھندسة المدنیةالتدریب المیدانيمحمد فؤاد محمد الحمود31415021765
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةأ.د.محمد ابراھیم الحسنالھندسة المیكانیكیةمحركات احتراق داخليمحمد فتحي محمد سكجي31415022087
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الحـاسـوبد.حسین زعل المعایطةالھندسة المیكانیكیةاستاتیكامحمد مازن محمد الفراجین31615007050

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة الحـاسـوبد.عبد اهللا  ارشید الزیودالھندسة الكھربائیةدوائر كھربائیة Iمحمد مازن محمد الفراجین31615007050

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.رایھ نصر الضالعینالھندسة المدنیةتحلیل انشائي ٢محمد مجدي صدقي ابو الھیجاء31415021524
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.عمر محمد جدیتاويالھندسة المیكانیكیةتحویل الطاقة وتكنولوجیا الطاقة البدیلھمحمد محمود اسعد خاطر31115022535
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.جمیل سامي حدادالھندسة المیكانیكیةتصمیم اآلالتمحمد محمود اسعد خاطر31115022535
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.احمد حمد النعیميالعلوم االنسانیةاللغة العربیة ٩٩محمد محمود محمد ابو الزینات31315021756
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتم.رندة عزیز الدلةھندسة الحاسوبانظمة قواعد البیاناتمحمد معن احمد عبد اهللا31415179507
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.حسام الدین نمر بني عیسىالھندسة المیكانیكیةاستاتیكامحمد نائل عوده سالمھ الھندي31515021399

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.مأمون ابراھیم الحرایزةالفیزیاء والعلوم االساسیةتقنیات عددیةمحمد نائل عوده سالمھ الھندي31515021399

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.علي عبد الفتاح المحامیدالھندسة المدنیةھندسة و تصمیم مسارات الطرقمحمد نائل عوده سالمھ الھندي31515021399
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.عمر محمد بدیرالفیزیاء والعلوم االساسیةإحصاء تطبیقيمحمد نبیل فوزي ابو شریخ31415021647
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد ابراھیم الرجوبالھندسة المدنیةھندسة الجسورمحمد نبیل فوزي ابو شریخ31415021647
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الطاقة الكھربائیةأ.د.راتب حمدان العیسىھندسة المیكاترونیكساساسیات القیادة الكھربائیةمحمد یونس حامد ابو مندیل31315020102
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.رشدي سلیم ابو زنیطھندسة الحاسوبأنظمة المعالج الدقیقمحمود اجنید محمود بني احمد31315140600
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة تكنولوجیا االتصاالتأ.د.ابراھیم خلف العباسھندسة المیكاترونیكسنظریة التحكممحمود اجنید محمود بني احمد31315140600
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٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة تكنولوجیا االتصاالتأ.د.جعفر فوزي العمريالفیزیاء والعلوم االساسیةمعادالت تفاضلیةمحمود اجنید محمود بني احمد31315140600
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.نایف مفضي الجبورالعلوم االنسانیةالریاضة والصحة للجمیعمحمود احمد محمود ابو علي31715021546
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.نافع عبد الرحمن یوسفالھندسة المدنیةحساب الكمیات و المواصفات و العقودمحمود انور محمد خلیل31415021850
ھندسة االتوترونیكسنضال راشد المساعیدالعلوم االنسانیةالكتابة الفنیة و التقاریرمحمود باجس سلیمان ابو البصل31115125545
ھندسة االتوترونیكسم.محمد راسم ابو لیلىھندسة المیكاترونیكسمختبر النواقلمحمود باجس سلیمان ابو البصل31115125545
ھندسة االتوترونیكسأ.د.محمد ابراھیم الحسنالھندسة المیكانیكیةمختبر اساسیات االتوترونیكسمحمود باجس سلیمان ابو البصل31115125545
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة االتوترونیكسد.عبد السالم یاسین الصباغالھندسة المیكانیكیةتصمیم أنظمة اآلنابیبمحمود باجس سلیمان ابو البصل31115125545
ھندسة االتوترونیكسم.غاده حسن سمارةالھندسة المیكانیكیةمختبر كھرباء والكترونیات السیاراتمحمود باجس سلیمان ابو البصل31115125545
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.جمال غازي العدوانالھندسة المدنیةتحلیل انشائي ١محمود خلیل محمود الخباص31615021617
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الحـاسـوبم.خولھ توفیق عمرھندسة االتصاالتالكترونیات Iمحمود عماد محمود الخوالده31615007106
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.احمد سالمھ عوادالھندسة المیكانیكیةمیكانیكا الموائعمحمود عماد محمود الزغل31515021603
الھندسة المدنیة / طرق وجسورانسام احمد غزالالعلوم االنسانیةانجلیزي ٩٩محمود نصر محمد مرار31315021066
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد ثلجي عوادالھندسة المدنیةتكنولوجیا الخرسانةمحمود ھیثم وجیھ النمر31515021561
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الصناعات الكیمیائیةد.بنان اسماعیل ھدیبالھندسة الكیمیائیةمیكانیكا موائع للھندسة الكیمیائیةمرام شاھر سلیم الحمدان31615019077
ھندسة االتوترونیكسنضال راشد المساعیدالعلوم االنسانیةانجلیزي ٩٩مروان ناصر محمد المصاروه31415125043
ھندسة الصناعات الكیمیائیةد.ھالة ھالل الجبرالفیزیاء والعلوم االساسیةمختبر تحلیل آليمریم عزمي مصباح غباین31415019100
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الطاقة الكھربائیةأ.د.قاظم محمود جابرھندسة المیكاترونیكسالكترونیات القدرةمصطفى احمد مصطفى زبن31515020143
ھندسة الطاقة الكھربائیةد.احمد حمد النعیميالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)مصطفى احمد مصطفى زبن31515020143
ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةانسام احمد غزالالعلوم االنسانیةانجلیزي ٩٩مصطفى خلیل محمود ارشید31315022574
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة المیكاترونیكسد.غالب ناصر جمعھالفیزیاء والعلوم االساسیةریاضیات ھندسیة IIمصطفى عبد الغني مصطفى عبد اهللا31515018058
الفیزیاءد.احمد حمد النعیميالعلوم االنسانیةاللغة العربیة ٩٩مصطفى علي مصطفى ابو جازوه31615178026
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة المیكاترونیكسد.مأمون ابراھیم الحرایزةالفیزیاء والعلوم االساسیةتقنیات عددیةمصطفى محمد مصطفى السبع31415018083

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المیكانیكیةد.وسن جواد كاظمالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة Iمصطفى یوسف امین حسونھ31715150086

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورسكینھ محمد الرواشدةالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة Iمصعب خالد عبد الحمید السویلمین31715021566
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الطاقة الكھربائیةد.عمر محمود بربراويالھندسة الكھربائیةاالت كھربائیة Iمطیع رضوان مطیع السقا31615020116
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.مارسیل غالب الصالحینالھندسة المدنیةتصمیم الخرسانة المسلحة ١معاذ عمر حسین داوود31415021308

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.رایھ نصر الضالعینالھندسة المدنیةتحلیل انشائي ٢معاذ عمر حسین داوود31415021308
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.علي عبد الفتاح المحامیدالھندسة المدنیةمساحةمعاذ غازي جبر زاید31615021743
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.ایمان فاضل قبیالتالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (١)معاذ غازي جبر زاید31615021743
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.جمیل سامي حدادالھندسة المیكانیكیةتصمیم اآلالتمعاذ مؤید قاسم عید31315022551
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.احمد حمد النعیميالعلوم االنسانیةاللغة العربیة ٩٩معاذ محمد الخضري الدسوقي31615021536
الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.ریم فرحان المعایطھالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)معتز ابراھیم عبد الجابر جاموس31615021698
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المیكانیكیةأ.د.نجدت نشأت عبد اهللالھندسة المیكانیكیةمواضیع خاصة في الھندسة المیكانیكیةمعتز باهللا عمر حسین الفسفوس31315150089
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٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المیكانیكیةد.بنان اسماعیل ھدیبالھندسة الكیمیائیةعملیات فصلمعتز باهللا عمر حسین الفسفوس31315150089
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المیكانیكیةد.عبد الودود محمد مصلحھندسة الحاسوبتعلم االلةمعتز باهللا عمر حسین الفسفوس31315150089
الھندسة المیكانیكیةد.سامح محمود ابو دلوالھندسة المیكانیكیةمختبر نظریة االالتمعتز باهللا عمر حسین الفسفوس31315150089
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةد.عبد السالم یاسین الصباغالھندسة المیكانیكیةتصمیم أنظمة اآلنابیبمعتز خالد محمد النشاش31215022023
ھندسة االتوترونیكسم."محمد اشرف" موسى الزغولھندسة الحاسوبمھارات الحاسوب (٢)معتصم محمد عبد القادر ابو شبیب31215125555
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة االتوترونیكسد.منتصر محمد المومنيالھندسة المیكانیكیةتشخیص، صیانة واصالح السیاراتمعتصم محمد عبد القادر ابو شبیب31215125555
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد فؤاد ناصرالفیزیاء والعلوم االساسیةتقنیات عددیةمعتصم نبیل علي حمزه31615021691

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورحلوة فائق طھالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة IIمعتصم نبیل علي حمزه31615021691

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.نافذ عبد الرحمن عبدالھاديالھندسة المدنیةمیكانیكا التربةمعتصم نبیل علي حمزه31615021691

الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.اسالم محمد الخرابشةالھندسة المدنیةتصمیم رصفة الطرق و المطاراتمعتصم نبیل علي حمزه31615021691
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.جمال غازي العدوانالھندسة المدنیةتحلیل انشائي ١معتصم نبیل علي حمزه31615021691

الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.احمد سالمھ عوادالھندسة المیكانیكیةمیكانیكا الموائعمعتصم نبیل علي حمزه31615021691
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الطاقة الكھربائیةم.خولھ توفیق عمرھندسة االتصاالتالكترونیات Iمعن حسن سلیمان العدم31415020628
ھندسة االتوترونیكسنبیھھ محمد الشروعالعلوم االنسانیةاللغة االنجلیزیة (١)معن عید محمد ابراھیم31515125085
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المیكانیكیةد.خلیل ناصر ابو شقیرالھندسة المیكانیكیةالصیانة الھندسیة والسالمة المھنیةمناف ربیع محمد النعیمات31315150694
الھندسة المیكانیكیةم.زینب محمد الدوسالھندسة المیكانیكیةمختبر نظم التحكم المیكانیكيمناف ربیع محمد النعیمات31315150694
الھندسة المیكانیكیةد.مصطفى محمد الحوامدهالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي IIمناف ربیع محمد النعیمات31315150694
الھندسة المیكانیكیةم.محمد نمور علي القاضيالھندسة المیكانیكیةمختبر نظریة االالتمناف ربیع محمد النعیمات31315150694
الھندسة المیكانیكیةم.عمر محمد المشاقبةالھندسة المیكانیكیةمختبر میكانیكا الموائعمناف ربیع محمد النعیمات31315150694
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المیكانیكیةد.سالمة احمد صوالحةالھندسة المیكانیكیةتصمیم میكانیكي٢ و تمارین في التصمیم المیكانیكيمھند احمد نمر ابراھیم31115150018

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المیكانیكیةد.فادي انطون فیلیبالھندسة المیكانیكیةنظم التحكم المیكانیكيمھند احمد نمر ابراھیم31115150018

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد ثلجي عوادالھندسة المدنیةتكنولوجیا الخرسانةمھند طھ جابر نبھان31615021708

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورشادي عبد المجید شواقفةالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل Iمھند طھ جابر نبھان31615021708
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتم.سماح عبد المھدي مساعدةھندسة الحاسوبمبادئ اإلتصاالتمھند علي محمود رمضان31515179084
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتد.جمیل سمیح العزةھندسة الحاسوبتنظیم الحاسوب وتصمیمھمھند علي محمود رمضان31515179084
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد ثلجي عوادالھندسة المدنیةتكنولوجیا الخرسانةمھند وائل نشات عوایصھ31615021662

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد فؤاد ناصرالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل IIمھند وائل نشات عوایصھ31615021662
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.سالم عبد الكریم الخوالدةھندسة االتصاالتالمعالجھ الرقمیھ لالشارهمیساء محمود حسین ناصر31415140105
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة االتوترونیكسد.واصف حسین لبابنةالھندسة الكھربائیةالھندسة الكھربائیةناصر ماھر ناصر شموط31615125508
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة االتوترونیكسم.حسام الدین نمر بني عیسىالھندسة المیكانیكیةاستاتیكاناصر ماھر ناصر شموط31615125508
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الطاقة الكھربائیةد.عبد اهللا  ارشید الزیودالھندسة الكھربائیةحمایة انظمة القوىنایف عبد اهللا خالد ابو شویمھ31315020591
یحدد من القسمھندسة الطاقة الكھربائیةم.افنان علي الزیدانھندسة الحاسوبمختبر تصمیم المنطق الرقمينایف عبد اهللا خالد ابو شویمھ31315020591
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ھندسة الطاقة الكھربائیةم.بالل حسین المجاليالھندسة الكھربائیةمختبر دوائر كھربائیةنایف عبد اهللا خالد ابو شویمھ31315020591
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الطاقة الكھربائیةد.عمر محمود بربراويالھندسة الكھربائیةاالت كھربائیة IIنایف عبد اهللا خالد ابو شویمھ31315020591
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة الطاقة الكھربائیةشادي عبد المجید شواقفةالفیزیاء والعلوم االساسیةتقنیات عددیةنایف عبد اهللا خالد ابو شویمھ31315020591
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة الطاقة الكھربائیةد.محمود سالمھ عوادالھندسة الكھربائیةتحلیل انظمة القوى الكھربائیة Iنایف عبد اهللا خالد ابو شویمھ31315020591
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الطاقة الكھربائیةد.یزن زیاد الزعبيالھندسة المدنیةاالقتصاد الھندسينضال اسماعیل جبرین حجي31615020568
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة الطاقة الكھربائیةد."محمد طارق" محمد البركاتالھندسة الكھربائیةالقیاسات الكھربائیة وااللكترونیةنضال اسماعیل جبرین حجي31615020568
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة الطاقة الكھربائیةأ.د.یوسف محمد الطوسالھندسة الكھربائیةالتمدیدات الكھربائیةنضال اسماعیل جبرین حجي31615020568
٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الطاقة الكھربائیةحلوة فائق طھالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة Iنضال اسماعیل جبرین حجي31615020568
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الصناعات الكیمیائیةأ.د.محمد حمد معتوقالھندسة الكیمیائیةالصناعات الدوائیةنور محمد سلیمان العطاونھ31315019067
ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.ماجد عمر الدویريھندسة االتصاالتمشروع ٢ھاجر كامل عبدالمطلب السعود31515140006
ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةأ.د.عمر عثمان بدرانالھندسة المیكانیكیةمختبر محركات احتراق داخليھاني احمد عطا اهللا مسلم31115022088
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة االتوترونیكسد.محمد فؤاد ناصرالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل IIھبھ احمد حسین ابو حامده31615125105

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة االتوترونیكسد.منصور محمد نواصرهالفیزیاء والعلوم االساسیةالكیمیاء العامة Iھبھ احمد حسین ابو حامده31615125105
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الطاقة الكھربائیةأ.د.حسین سرحان سرحانھندسة المیكاترونیكساساسیات القیادة الكھربائیةھدى احمد عیادة شیحھ30915020138
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة الصناعات الكیمیائیةد.مفلح سالمھ الحمیدیینالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة IIھدیل علي محمد (الحاج احمد)31615019098
ھندسة تكنولوجیا االتصاالتم.محمد علي المشاقبةھندسة المیكاترونیكسمختبر التحكمھدیل محمد عبدالفتاح العملھ31215140067
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة تكنولوجیا االتصاالتأ.د.اجرید ذیب الخوالدةھندسة االتصاالتاالتصاالتھدیل محمد عبدالفتاح العملھ31215140067
ھندسة تكنولوجیا االتصاالتم.عبد السالم یاسین الزیودالھندسة الكھربائیةمختبر القیاسات الكھربائیة وااللكترونیةھدیل محمد عبدالفتاح العملھ31215140067
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة تكنولوجیا االتصاالتد.عبد الودود محمد مصلحھندسة الحاسوبتعلم االلةھدیل محمد عبدالفتاح العملھ31215140067
ھندسة تكنولوجیا االتصاالتم.منال احمد الرواشدةھندسة الحاسوبمختبر أنظمة المعالج الدقیقھدیل محمد عبدالفتاح العملھ31215140067
الھندسة المدنیة / طرق وجسوراربج خالد ملحمالفیزیاء والعلوم االساسیةالكیمیاء العامة العملیة Iھدیل محمود احمد شنیور31515021175
ھندسة الحـاسـوبد.عادل جابر صالحالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (١)ھمام محمد احمد حبیب31615007090
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧ھندسة الحـاسـوبد.ایمان عیسى ابو التینالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل Iھمام محمد احمد حبیب31615007090

٢:٠٠١٧٢٦-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الحـاسـوبد.منصور محمد نواصرهالفیزیاء والعلوم االساسیةالكیمیاء العامة Iھمام محمد احمد حبیب31615007090

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨ھندسة الحـاسـوبد.نبیل نجیب الزبیديالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة IIھمام محمد احمد حبیب31615007090

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.زیاد حمدان القضاهالھندسة المیكانیكیةانتقال حرارةوسام یمن صبحي الموسى31215021038
ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتحمدي عیسى الزعبيالفیزیاء والعلوم االساسیةالكیمیاء العامة العملیة Iوسیم راتب راتب الزبري31515179062
ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتد.تھاني عبد الفتاح شاكرالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)وسیم راتب راتب الزبري31515179062
ھندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتانور محمد الشیشانيالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي  Iوسیم راتب راتب الزبري31515179062
الھندسة المیكانیكیةد.تھاني عبد الفتاح شاكرالعلوم االنسانیةاللغة العربیة (٢)وصفي سلیمان عوده الشوبكي31515150558
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد ابراھیم الرجوبالھندسة المدنیةھندسة الجسوروفاء علي موسى سمحان31315021683
الھندسة المدنیة / طرق وجسورحمدي عیسى الزعبيالفیزیاء والعلوم االساسیةالكیمیاء العامة العملیة Iوالء فاروق زید العمري31415021134
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.اماني سعود الطعامسةالھندسة المدنیةھندسة مطاراتوالء فاروق زید العمري31415021134
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ھندسة الصناعات الكیمیائیةم.لمیاء قاسم السیوفالھندسة الكیمیائیةمختبر عملیات موحدة Iوالء یونس محمد رسالن معیقل31415019514
ھندسة الطاقة الكھربائیةم.تماضر محمود المومنيالھندسة الكھربائیةمختبر آالت كھربائیةولید خالد مناحي الخالدي31415020549
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة اآلالت الحراریة والھیدرولیكیةأ.د.غازي سالم مراحلةالھندسة المیكانیكیةعلم المعادنیزن احمد محمد ابراھیم31415022097
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الطاقة الكھربائیةم.یاسین احمد الشبولالھندسة الكھربائیةكھرومغناطیسیةیزن حبیب سعید السلطي31015020577
ھندسة الطاقة الكھربائیةم.حكمت حسین الرواشدةالھندسة الكھربائیةمختبر قوى كھربائیة Iیزن حبیب سعید السلطي31015020577
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الطاقة الكھربائیةأ.د.قاظم محمود جابرھندسة المیكاترونیكسالكترونیات القدرةیزن حبیب سعید السلطي31015020577
ھندسة الطاقة الكھربائیةم.عبد السالم یاسین الزیودالھندسة الكھربائیةمختبر التمدیدات الكھربائیةیزن حبیب سعید السلطي31015020577
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المیكانیكیةأ.د.زیاد حمدان القضاهالھندسة المیكانیكیةانتقال حرارةیزن ریاض محمد الخطیب31215150055

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المیكانیكیةأ.د.نجدت نشأت عبد اهللالھندسة المیكانیكیةمواضیع خاصة في الھندسة المیكانیكیةیزن ریاض محمد الخطیب31215150055
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد ابراھیم الرجوبالھندسة المدنیةھندسة الجسوریزن طارق عبد المؤمن حجاز30915021635
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.جمال غازي العدوانالھندسة المدنیةالتدریب المیدانيیزن طارق عبد المؤمن حجاز30915021635
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.جمال غازي العدوانالھندسة المدنیةمشروع ٢یزن طارق عبد المؤمن حجاز30915021635
الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.نوال امین الزبن/ م.ھندسة الحاسوبمھارات الحاسوب (٢)یزن عبدالفتاح محمد سنجق31415021480
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥ھندسة الطاقة الكھربائیةد.خلف یاسین الزیودالھندسة الكھربائیةھندسة الضغط العاليیزن عصام عبد الغافر حماد31315020111
الھندسة المدنیة / طرق وجسورم.اسالم محمد الخرابشةالھندسة المدنیةتصمیم رصفة الطرق و المطاراتیزن محمد امین حسن عوده31615021669
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.یزن زیاد الزعبيالھندسة المدنیةإدارة المشاریعیزن محمد امین حسن عوده31615021669

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦ھندسة الطاقة الكھربائیةد.زید سالمھ ابو الغنمالھندسة المیكانیكیةدینامیكا حراریةیزن محمد موسى المھیرات31015020593
ھندسة المیكاترونیكسم.عبیر یعقوب حواتمھھندسة المیكاترونیكسمختبر الكترونیات القدرةیزن یحیى موسى الزیود31215018059
ھندسة المیكاترونیكسم.محمد علي المشاقبةھندسة المیكاترونیكسمختبر الحاكمات المنطقیة المبرمجةیزن یحیى موسى الزیود31215018059
ھندسة المیكاترونیكسم.منذر احمد كنعانھندسة المیكاترونیكسمختبر التحكم بالعملیاتیزن یحیى موسى الزیود31215018059
ھندسة المیكاترونیكسحلوة فائق طھالفیزیاء والعلوم االساسیةالفیزیاء العامة العملي IIیزن یحیى موسى الزیود31215018059
ھندسة المیكاترونیكسم.حسن سلیمان البلويھندسة االتصاالتمختبر االلكترونیاتیزن یحیى موسى الزیود31215018059
ھندسة المیكاترونیكسم.لبنى عاید وشاحھندسة الحاسوبمختبر تصمیم المنطق الرقميیزن یحیى موسى الزیود31215018059
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المیكانیكیةد.تیسیر محمد ابو رحمھالھندسة المیكانیكیةدینامیكا حراریةیزید ایمن یاسین عابد31315150078

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المیكانیكیةد.حسین زعل المعایطةالھندسة المیكانیكیةدینامیكایزید رجب عبد الرزاق ابو طالب31415150636

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الثالثاء  ٢٠١٨/٢/٦الھندسة المیكانیكیةد.تیسیر محمد ابو رحمھالھندسة المیكانیكیةدینامیكا حراریةیوسف تحسین یوسف موسى31515150196
الھندسة المدنیة / طرق وجسورشیرین حكمت الكرديالعلوم االنسانیةاللغة االنجلیزیة (٢)یوسف جمال یوسف سلیم31315021662
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االربعاء  ٢٠١٨/٢/٧الھندسة المیكانیكیةد.خلیل ناصر ابو شقیرالھندسة المیكانیكیةعملیات التصنیعیوسف سعید یوسف كوتھ31515150508

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠الخمیس  ٢٠١٨/٢/٨الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.محمد فؤاد ناصرالفیزیاء والعلوم االساسیةالتفاضل والتكامل IIیوسف صالح سمیح اللوزي31515021896
الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.اشرف عبدالكریم ابو عینھندسة الحاسوبمھارات الحاسوب (٢)یوسف صالح سمیح اللوزي31515021896
٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورأ.د.نافذ عبد الرحمن عبدالھاديالھندسة المدنیةمیكانیكا التربةیوسف صالح سمیح اللوزي31515021896

٢:٠٠١٧٢٥-٤:٠٠االثنین  ٢٠١٨/٢/٥الھندسة المدنیة / طرق وجسورد.مختار عیسى مصطفىالعلوم االنسانیةالثقافة اإلسالمیةیوسف مرضى فالح العازمى31415021847
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