
 
2019  2020ــ 

 }}]أ [   المرحلـة  الثانیة

 

 12,30 11,30 10,30 9,30 8,30 الیــــوم

 األحد
    

  رشید محمود. د  غزوان صالح. د

 االثنني
 E   

  عمار یونس. د جنان حسین. م.م محمودسالمة . د.م.أ

 الثالثاء
    

  حنان صبحي. م.م  عمار یونس. د

 األربعاء
 E   

  غزوان صالح. د جنان حسین. م.م حنان صبحي. م.م

 اخلميس
3    

  سالمة محمود. د.م.أ رشید محمود. د خضر ناطق. د

13 /11  /2019 



 
2019  2020ــ 

}{]ب [   المرحلـة  الثانیة 

 

 12,30 11,30 10,30 9,30 8,30 الیــــوم

 األحد
  E 

 جنان حسین. م.م عمار یونس. د سالمة محمود. د.م.أ

 االثنني
 3   

  رشید محمود. د عبیر مفكر. د حنان صبحي. م.م

 الثالثاء
    

  عمار یونس. د  حنان صبحي. م.م

 األربعاء
    

  حنان صبحي. م.م  شیماء صكر. م.م

 اخلميس
     

  رشید محمود. د سالمة محمود. د.م.أ  شیماء صكر. م.م

13 /11  /2019 



 
2019  2020ــ 

]أ [  الثالثة المرحلـة 

 
 

 12,30 11,30 10,30 9,30 8,30 الیــــوم

 األحد
    

  غزوان صالح. د إبراھیم صالح. د.م.أ إیمان عبد الحمید. د.م.أ

 االثنني
     

  إبراھیم صالح. د.م.أ ندى لقمان. د.م.أ صالح یاسین. د غزوان صالح. د

 الثالثاء
     

   صالح یاسین. د عمار یونس. د صالح یاسین. د

 األربعاء
    

  إیمان عبد الحمید. د.م.أ غزوان صالح. د باسل خلف حمود. د.م.أ

 اخلميس
   

  عمار یونس. د لقمانندى . د.م.أ

13 /11  /2019 



 
2019  2020ــ 

]ب [  الثالثة المرحلـة 

 

 12,30 11,30 10,30 9,30 8,30 الیــــوم

 األحد
   

  عبد الحمید إیمان. د.م.أ عمار یونس. د

 االثنني
    

  غزوان صالح. د صالح یاسین. د ندى لقمان. د.م.أ

 الثالثاء
    

  غزوان صالح. د إبراھیم صالح. د.م.أ ندى لقمان. د.م.أ

 األربعاء
    

إیمان عبد . د.م.أ
  صالح یاسین. د إبراھیم صالح. د.م.أ الحمید

 اخلميس
    

   باسل خلف . د.م.أ عمار یونس. د

13 /11  /2019 



 
2019  2020ــ 

 }}]ج [ لثة  المرحلـة  الثا

 

 12,30 11,30 10,30 9,30 8,30 الیــــوم

 األحد
    

  ندىحازم. م.م مھا غانم. د شیماء صكر. م.م

 االثنني
     

  ندى حازم. م.م روعة رمزي . م.م حنان صبحي. م.م صالح یاسین. د

 الثالثاء
    

  صالح یاسین. د باسل خلف . د.م.أ مھا غانم. د 

 األربعاء
     

  شیماء صكر. م.م حنان صبحي. م.م  صالح یاسین. د

 اخلميس
    

  حنان صبحي. م.م روعة رمزي. م.م باسل خلف . د.م.أ

13 /11  /2019 



 
2019  2020ــ 

  ]أ [ رابعة ال المرحلـة 
 12,30 11,30 10,30 9,30 8,30 الیــــوم

 األحد
    

  عمار یونس. د  بشار شعالن. د.م.أ

 االثنني
     

إیمان عبد . د.م.أ إبراھیم صالح. د.م.أ عمار یونس. د
  بشار شعالن. د.م.أ الحمید

 الثالثاء
     

  إبراھیم صالح. د.م.أ  ندى لقمان. د.م.أ أیاد مظفر. د

 األربعاء
     

  أیاد مظفر. د  دمحم إلیاس. م.م ندى لقمان. د.م.أ

 اخلميس
    

إیمان عبد . د.م.أ دمحم إلیاس. م.م
  نادیة حسین. م.م الحمید

13 /11  /2019 



 
2019  2020ــ 

]ب [ رابعة ال المرحلـة 

 

 12,30 11,30 10,30 9,30 8,30 الیــــوم

 األحد
     

  بشار شعالن. د.م.أ  دمحم إلیاس. م.م إبراھیم صالح. د.م.أ

 االثنني
     

إیمان عبد . د.م.أ عمار یونس. د  أیاد مظفر. د
  الحمید

 الثالثاء
     

   عمار یونس. د أیاد مظفر. د دمحم إلیاس. م.م

 األربعاء
    

  إبراھیم صالح. د.م.أ ندى لقمان. د.م.أ بشار شعالن. د.م.أ

 اخلميس
    

  ندى لقمان. د.م.أ إیمان عبد الحمید. د.م.أ نادیة حسین. م.م

13 /11  /2019 


