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ألمرحلة الثانية(أ)

المرحلة الثانية(ب)

المرحلة الثانية(ج)

Lp6hdsk

Lzfyc4k

jagdslt

المرحلة الثالثة(أ)
5hsvc7r

المرحلة الثالثة(ب)
M32mrlt

المرحلة الثالثة(ج)
7kswlv

0328
9328

االنتشاياث
و.و .اسًاء يحًذ يىسى

انماَىٌ االداري
أ.د حٍذر حسٍ شطاوي

E
و.د باسى يحسٍ َاٌف

لضاء اداري
أ.و.د يجٍذ يجهىل دروٌش

عمىباث خاص
و.و .صفاء كاظى غاسي

عمىد يسًاة
و.و كزار حٍذر

الوقت

المرحلة الرابعة(أ)

المرحلة الرابعة(ب)

المرحلة الرابعة(ج)

االحـــــــد

4dp3ije

Lewhpe4

لاَىٌ دونً اَساًَ
و.و حُاٌ حسٍ يالح

يُظًاث دونٍت
و.د صباح فٍاض

9328
08328

انًانٍت انعايت
و.نطٍف عبذ انحسٍٍ يىسى

E
و.د باسى يحسٍ َاٌف

االنتشاياث
و.و أسًاء يحًذ يىسى

اصىل بحث لاَىًَ
أ.و.د.احًذ عبذ انهادي سعٍزي

عمىد يسًاة
و.و كزار حٍذر

عمىباث خاص
و.و .صفاء كاظى غاسي

لاَىٌ دونً اَساًَ
و.و حُاٌ حسٍ يالح

لاَىٌ دونً خاص
و.و رٌشاٌ حًىدي كزٌى

اوراق تجارٌت
و.و .عذَاٌ كاظى عسكز

08328
00328

انماَىٌ االداري
أ.د حٍذر حسٍ شطاوي

االنتشاياث
و.و اسًاء يحًذ يىسى

احىال شخصٍت
و.و عباص نفته

عمىباث خاص
و.و .صفاء كاظى غاسي

لضاء اداري
أ.و.د يجٍذ يجهىل دروٌش

شزكاث تجارٌت
و.و .عهً هادي جهاد

لاَىٌ دونً خاص
و.و رٌشاٌ حًىدي كزٌى

اوراق تجارٌت
و.و .عذَاٌ كاظى عسكز

انحمىق انعٍٍُت
و.و.كزار حٍذر

00328
01328

E
و.د باسى يحسٍ َاٌف

احىال شخصٍت
و.و عباص نفته

انًانٍت انعايت
و .نطٍف عبذ انحسٍٍ يىسى

شزكاث تجارٌت
و.و .عهً هادي جهاد

اصىل بحث لاَىًَ
أ.و.د .احًذ عبذ انهادي سعٍزي

لضاء اداري
أ.و.د يجٍذ يجهىل دروٌش

انحمىق انعٍٍُت
و.و.كزار حٍذر

يُظًاث دونٍت
و.د صباح فٍاض

لاَىٌ دونً خاص
و.و رٌشاٌ حًىدي كزٌى

01328
0328

احىال شخصٍت
و.و عباص نفته

انًانٍت انعايت
و.نطٍف عبذ انحسٍٍ يىسى

انماَىٌ االداري
أ.و.د حٍذر حسٍ شطاوي

عمىد يسًاة
و.و كزار حٍذر

شزكاث تجارٌت
و.و .عهً هادي جهاد

اصىل بحث لاَىًَ
أ.و.د .احًذ عبذ انهادي سعٍزي

يُظًاث دونٍت
و.د صباح فٍاض

ارشاد تزبىي

لاَىٌ دونً اَساًَ
و.و حُاٌ حسٍ يالح

xgrftnp
اوراق تجارٌت
و.و .عذَاٌ كاظى عسكز

األثنين
الثالثاء
االربعاء

0328
1328
0328
9328
9328
08328

ارشاد تزبىي

ارشاد تزبىي

ارشاد تزبىي

ارشاد تزبىي

ارشاد تزبىي

ارشاد تزبىي

ارشاد تزبىي

االنتشاياث
و.و اسًاء يحًذ يىسى
لاَىٌ االداري
أ.د حٍذر حسٍ شطاوي

تحمٍك جُائً
أ.د سٌٍ انعابذٌٍ عىاد
انحمىق انعٍٍُت
و.و.كزار حٍذر

08328
00328

لاَىٌ انعمىباث انمسى انعاو
و.دعًز ارحٍى جذوع

انماَىٌ تجاري
و.و .د.بٍذاء كاظى فزج
لاَىٌ انعمىباث انمسى انعاو
و.و عًز ارحٍى جذوع
انماَىٌ االداري
أ.د حٍذر حسٍ شطاوي

لاَىٌ انعمىباث انمسى انعاو
و.و عًز ارحٍى جذوع
انماَىٌ تجاري
و .د.بٍذاء كاظى فزج

لاَىٌ دونً عاو
و.د يٍثاق عبذ انجهٍم
يزافعاث
و.د .عادل عجٍم

لضاء اداري
أ.و.د يجٍذ يجهىل دروٌش
عمىباث خاص
و.و .صفاء كاظى غاسي

احىال شخصٍت
و.و عباص نفته

عمىباث خاص
و.و .صفاء كاظى غاسي

يزافعاث
و.د .عادل عجٍم

عمىد يسًاة
و.و كزار حٍذر
لضاء اداري
أ.و.د يجٍذ يجهىل دروٌش
لاَىٌ دونً عاو
و.د يٍثاق عبذ انجهٍم

تُفٍذ
و.و.عهً جىاد جابز
اوراق تجارٌت
و.و .عذَاٌ كاظى عسكز

انحمىق انعٍٍُت
و.و.كزار حٍذر
لاَىٌ دونً خاص
و.و رٌشاٌ حًىدي كزٌى
تُفٍذ
و.و.عهً جىاد جابز

لاَىٌ دونً خاص
و.و رٌشاٌ حًىدي كزٌى

انحمىق انعٍٍُت
و.و.كزار حٍذر

اوراق تجارٌت
و.و.عذَاٌ كاظى عسكز

00328
01328
01328
0328
0328
1328
0328
9328

انماَىٌ تجاري
و .د.بٍذاء كاظى فزج
احىال شخصٍت
و.و عباص نفته

احىال شخصٍت
و.و عباص نفته
االنتشاياث
و.و اسًاء يحًذ يىسى

االنتشاياث
و.و اسًاء يحًذ يىسى
انماَىٌ االداري
أ.د حٍذر حسٍ شطاوي

عمىد يسًاة
و.و كزار حٍذر
لضاء اداري
أ.و.د يجٍذ يجهىل دروٌش

لاَىٌ دونً عاو
و.د يٍثاق عبذ انجهٍم
عمىد يسًاة
و.و كزار حٍذر

يزافعاث
و.د .عادل عجٍم
عمىباث خاص
و.و .صفاء كاظى غاسي

االنتشاياث
و.و اسًاء يحًذ يىسى

َظى سٍاسٍت
أ.و.د احًذ عبذ انهادي

لاَىٌ انعمىباث انمسى انعاو
و.د .عًز ارحٍى جذوع

اصىل يحاكًاث جشائٍت
و.د.حًىد حٍذر يبارن

لاَىٌ دونً عاو
و.د يٍثاق عبذ انجهٍم

عًم وضًاٌ
و.و.عبذهللا يحًذ عىدة

اصىل فمه
و.د.ظفار عبذ انىاحذ خشاٌ

9328
08328

َظى سٍاسٍت
أ.و.د احًذ عبذ انهادي

انماَىٌ انتجاري
و.د.بٍذاء كاظى فزج

االنتشاياث
و.و اسًاء يحًذ يىسى

لاَىٌ دونً عاو
و.د يٍثاق عبذ انجهٍم

يزافعاث
و.د عادل عجٍم
اصىل يحاكًاث جشائٍت
و.د.حًىد حٍذر يبارن

تحمٍك جُائً
أ..د سٌٍ انعابذٌٍ عىاد
انحمىق انعٍٍُت
و.و.كزار حٍذر
لاَىٌ دونً خاص
و.و.رٌشاٌ حًىدي كزٌى

تحمٍك جُائً
أ..د سٌٍ انعابذٌٍ عىاد
اوراق تجارٌت
و.و .عذَاٌ كاظى عسكز

لاَىٌ دونً خاص
و.و رٌشاٌ حًىدي كزٌى
تُفٍذ
و.و.عهً جىاد جابز

عًم وضًاٌ
و.و.عبذهللا يحًذ عىدة

انحمىق انعٍٍُت
و.و.كزار حٍذر

لاَىٌ دونً خاص
و.و.رٌشاٌ حًىدي كزٌى

08328
00328
00328
01328
01328
0328
0328
1328
0328
9328
9328
08328
08328
00328
00328
01328
01328
0328

انماَىٌ انتجاري
و.د.بٍذاء كاظى فزج
حاسباث
و.و.ياجذ رساق
لاَىٌ انعمىباث انمسى انعاو
و.د عًز ارحٍى جذوع

لاَىٌ انعمىباث انمسى انعاو
و.د عًز ارحٍى جذوع
االنتشاياث
و.و اسًاء يحًذ يىسى
حاسباث
و.و.ياجذ رساق

حاسباث
و.و.ياجذ رساق
َظى سٍاسٍت
أ.و.د احًذ عبذ انهادي
انماَىٌ تجاري
و .د.بٍذاء كاظى فزج

يزافعاث
و.د عادل عجٍم
عمىباث خاص
و.و .صفاء كاظى غاسي

عمىباث خاص
و.و .صفاء كاظى غاسي
اصىل يحاكًاث جشائٍت
و.د.حًىد حٍذر يبارن
يزافعاث
و.د عادل عجٍم

لاَىٌ دونً عاو
و.د يٍثاق عبذ انجهٍم

انحمىق انعٍٍُت
و.و.كزار حٍذر
اصىل فمه
و.د.ظفار عبذ انىاحذ خشاٌ

لاَىٌ دونً خاص
و.و.رٌشاٌ حًىدي كزٌى

عًم وضًاٌ
و.و.عبذهللا يحًذ عىدة
انحمىق انعٍٍُت
و.و.كزار حٍذر

لاَىٌ انعمىباث انمسى انعاو
و.د .عًز ارحٍى جذوع
االنتشاياث
و.و اسًاء يحًذ يىسى
احىال شخصٍت
و.و عباص نفته
انماَىٌ االداري
أ..د حٍذر حسٍ شطاوي
انًانٍت انعايت
و.نطٍف عبذ انحسٍٍ يىسى

االنتشاياث
و.و .اسًاء يحًذ يىسى
انماَىٌ االداري
أ..د حٍذر حسٍ شطاوي
لاَىٌ انعمىباث انمسى انعاو
و.د عًز ارحٍى جذوع
انًانٍت انعايت
و.نطٍف عبذ انحسٍٍ يىسى
احىال شخصٍت
و.و عباص نفته

انماَىٌ االداري
أ.د حٍذر حسٍ شطاوي
لاَىٌ انعمىباث انمسى انعاو
و.د عًز ارحٍى جذوع
انًانٍت انعايت
و.نطٍف عبذ انحسٍٍ يىسى
احىال شخصٍت
و.و عباص نفته
االنتشاياث
و.و  .اسًاء يحًذ يىسى

اصىل يحاكًاث جشائٍت
و.د.حًىد حٍذر يبارن
يزافعاث
و.د عادل عجٍم
لاَىٌ دونً عاو
و.د يٍثاق عبذ انجهٍم
عمىد يسًاة
و.و كزار حٍذر

يزافعاث
و.د عادل عجٍم عاشىر
لاَىٌ دونً عاو
و.د يٍثاق عبذ انجهٍم
اصىل يحاكًاث جشائٍت
و .د.حًىد حٍذر يبارن

عمىباث خاص
و.و .صفاء كاظى غاسي

لاَىٌ دونً عاو
و.د يٍثاق عبذ انجهٍم
اصىل يحاكًاث جشائٍت
و .د.حًىد حٍذر يبارن
عمىد يسًاة
و.و كزار حٍذر
يزافعاث
و.د عادل عجٍم

اصىل فمه
و.د.ظفار عبذ انىاحذ خشاٌ

اصىل فمه
و.د.ظفار عبذ انىاحذ خشاٌ
عًم وضًاٌ
و.و.عبذهللا يحًذ عىدة

عمىد يسًاة
و.و كزار حٍذر
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عًم وضًاٌ
و.و.عبذهللا يحًذ عىدة
اصىل فمه
و.د.ظفار عبذ انىاحذ خشاٌ
عًم وضًاٌ
و.و.عبذهللا يحًذ عىدة

اصىل فمه
و.د.ظفار عبذ انىاحذ خشاٌ

