
8.0011.2011.202.309.40-8.5010.30-9.4011.20-10.3012.10-11.201.00-12.101.50-1.002.30-1.503.20-2.30
10ق 
11ق 
22ق 
23ق 

2مخبر 

8.0011.2011.202.309.40-8.509.40-10.3011.20-10.3012.10-11.201.00-12.101.50-1.002.30-1.503.20-2.30
10ق 
11ق 

22
23
2مخبر 

أسنان/ المحاضرة األولى 

أسنان/ المحاضرة األولى 

كشك. دAحاسوب ش 

آالء سعده. مD2حاسوب ف 

أحمد الحراكي. د1قانون شأحمد الحراكي.  د1قانون ش

  
اليوم 

المحاضرة الثالثةالمحاضرة الثانيةالمحاضرة األولى

زهراء رضوان.أ2عمم البيئة شزهراء رضوان.أ1عمم البيئة ش

يوسف رضوان. م1ألماني ش
سممى العظمة.  أ1إدارة ش

2منطق ش

يوسف رضوان. م1ألماني ش

مهند حسين. أ3 ش1انكميزي مهند حسين. أ3 ش1انكميزي

 لمقررات وحدة متطلبات الجامعة2018 / 2017البرنامج التدريسي للفصل الصيفي 

  
اليوم 

المحاضرة الثانيةالمحاضرة األولى

كشك. دAحاسوب ش 
 مهند بيازيد1عربي ش

كوثر ابراهيم. مA2حاسوب ف كوثر ابراهيم. مA1حاسوب ف كوثر ابراهيم. مA1حاسوب ف 

مهند حسين. أ1 ش2انكميزيمهند حسين. أ1 ش2انكميزي

سممى العظمة.  أ1إدارة ش
آالء سعده. مD2حاسوب ف 

المحاضرة الثالثة

وضاح الخطيب. د1 ش3انكميزي
كوثر ابراهيم. مA2حاسوب ف

المحاضرة الرابعة

األحد

1منطق ش
 مهند بيازيد1عربي ش

رأد خير اهلل. أ2 ش2انكميزيرأد خير اهلل. أ2 ش2انكميزي

القاعة

القاعة

السبت

المحاضرة الرابعة

وضاح الخطيب. د1 ش3انكميزي
دارين عساف. أ1 ش1انكميزيدارين عساف. أ1 ش1انكميزي

 
 وحــــــــــــــدة متطلبـــــــــــــــــــات الجـــــــــــــــامعــــــــــــــة
University Requirement Unit  



8.0011.2011.202.309.40-8.509.40-10.3011.20-10.3012.10-11.201.00-12.101.50-1.002.30-1.503.20-2.30
10ق 
11ق 
22ق 
23ق 

2مخبر 

8.0011.2011.202.309.40-8.509.40-10.3011.20-10.3012.10-11.201.00-12.101.50-1.002.30-1.503.20-2.30
 اسنان6

8.5012.1012.103.20
 اسنان7

10ق
11ق 
22ق 
23ق 
9ق 

كوثر ابراهيم.مC1 حاسوب ف 2مخبر 

الثالثاء

كوثر ابراهيم.مC1 حاسوب ف

القاعة

سممى العظمة.  أ2إدارة شسممى العظمة.  أ2إدارة ش

أسنان/ المحاضرة األولى 

أسنان/ المحاضرة األولى 

رأد خير اهلل. أ3 ش2انكميزيرأد خير اهلل. أ3 ش2انكميزي

فيصل ديوب.  د3منطق شفيصل ديوب.  د2منطق شفيصل ديوب.  د1منطق ش

أحمد الحراكي. د1قانون ش

رأد.أ6 ش2انكميزي

آالء الجوخي. د2عربي ش آالء الجوخي. د2عربي ش

زهراء رضوان. أ2بيئة ش

آالء سعده. مB1حاسوب ف آالء سعده. مB1حاسوب ف 

دارين عساف. أ2 ش1انكميزيدارين عساف. أ2 ش1انكميزي

االثنين

زهراء رضوان. أ1بيئة ش

  
اليوم 

المحاضرة األولى

آالء. د4عربي شكشك. دDحاسوب ش

هاني عمران. د1عمم اجتماع شهاني . د1عمم اجتماع ش

رأد.أ4 ش1انكميزي

فيصل ديوب.  د3منطق ش

المحاضرة الثالثةالمحاضرة الثانية
آالء سعده. مB2حاسوب ف آالء سعده. مB2حاسوب ف 

المحاضرة الرابعة

أحمد الحراكي. د2قانون ش

المحاضرة الرابعة المحاضرة الثالثة
القاعة

  
اليوم 

المحاضرة الثانيةالمحاضرة األولى



8.0011.2011.202.309.40-8.509.40-10.3011.20-10.3012.10-11.201.00-12.101.50-1.002.30-1.503.20-2.30
10ق 
11ق 
22ق 
23ق 

2مخبر 

مديرة وحدة متطلبات الجامعة
مريم دراقلي. د

غياث النحاس.مCحاسوب ش 

المحاضرة الرابعة

هديان البيروتي.أ4 ش 2انكميزي
 دارين5 ش2انكميزي

هديان البيروتي. أ4 ش2انكميزي

غياث النحاس. مCحاسوب ش 

سيريناد األمين. أ1فرنسي ش

المحاضرة الثالثةالمحاضرة الثانية
القاعة

 رئيسة دائرة وحدة متطلبات الجامعة
هنادي نطفجي

 دارين5 ش2انكميزي
غياث النحاس. مBحاسوب ش غياث النحاس. مBحاسوب ش 

أسنان/ المحاضرة األولى 

األربعاء

  
اليوم 

كوثرابراهيم.مC2 حاسوب ف 

سيريناد األمين. أ1فرنسي ش

المحاضرة األولى

كوثر ابراهيم.مC2 حاسوب ف 


