
عدد طالب المرحلة الرابطاالستاذالمادةالساعة الىالساعة مناالسبوعاليومالشعبةالمرحلةالقسم

التاريخ الحضاري للدول 08:30:0009:30:00االثنينأالثانيةالتاريخ

(م1517-1258)االسالمية 
حضوريعبد الرحمن. د

52

تاريخ أوربا عصر النهضة 09:30:0010:30:00االثنينأالثانيةالتاريخ

(م1789-1500)السياسي 
حضوريكفاح. د

52

الثانيةالتاريخ

أ

ايران )الشرق األدنى القديم 10:30:0011:30:00اإلثنين

(واالناضول
حضوريجمال. د

52

الثانيةالتاريخ

أ

ايران )الشرق األدنى القديم 11:30:0000:30:00االثنين

(واالناضول
حضوريجمال. د

44

ايران )الشرق األدنى القديم 08:30:0009:30:00االثنينبالثانيةالتاريخ

(واالناضول
حضوريجمال. د

44

التاريخ الحضاري للدول 09:30:0010:30:00االثنينبالثانيةالتاريخ

(م1517-1258)االسالمية 
حضوريعبد الرحمن. د

44

تاريخ أوربا عصر النهضة 10:30:0011:30:00االثنينبالثانيةالتاريخ

(م1789-1500)السياسي 

كفاح. د
حضوري

44

تاريخ أوربا عصر النهضة 08:30:0009:30:00االثنينجالثانيةالتاريخ

(م1789-1500)السياسي 

كفاح. د
حضوري

36

جالثانيةالتاريخ

االثنين

ايران )الشرق األدنى القديم 09:30:0010:30:00

(واالناضول
حضوريبشرى.د

36

التاريخ الحضاري للدول 10:30:0011:30:00االثنينجالثانيةالتاريخ

(م1517-1258)االسالمية 
حضوريعبد الرحمن. د

36

أالثانيةالتاريخ

الثالثاء

08:30:0009:30:00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

التاريخ الحضاري للدول 09:30:0010:30:00الثالثاءأالثانيةالتاريخ

(م1517-1258)االسالمية 
حضوريعبد الرحمن.د

52

تاريخ أوربا عصر النهضة 10:30:0011:30:00الثالثاءأالثانيةالتاريخ

(م1789-1500)السياسي 
حضوريكفاح. د

52

ايران )الشرق األدنى القديم 11:30:0012:30:00الثالثاءأالثانيةالتاريخ

(واالناضول
حضوريجمال. د

52

التاريخ الحضاري للدول 08:30:0009:30:00الثالثاءبالثانيةالتاريخ

(م1517-1258)االسالمية 
حضوريعبد الرحمن.د

44



ايران )الشرق األدنى القديم 09:30:0010:30:00الثالثاءبالثانيةالتاريخ

(واالناضول
حضوريجمال. د

44

الثانيةالتاريخ

ب

ايران )الشرق األدنى القديم 10:30:0011:30:00الثالثاء

(واالناضول
حضوريجمال. د

44

تاريخ أوربا عصر النهضة 11:30:0012:30:00الثالثاءبالثانيةالتاريخ

(م1789-1500)السياسي 
حضوريكفاح. د

44

يران )الشرق األدنى القديم 08:30:0009:30:00الثالثاءجالثانيةالتاريخ

(واالناضول
حضوريبشرى. د

36

الثانيةالتاريخ

ج

يران )الشرق األدنى القديم 09:30:0010:30:00الثالثاء

(واالناضول
حضوريبشرى. د

36

التاريخ الحضاري للدول 10:30:0011:30:00الثالثاءجالثانيةالتاريخ

(م1517-1258)االسالمية 
حضوريعبد الرحمن. د

36

الثانيةالتاريخ

ج

11:30:0012:30:00الثالثاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

تاريخ أوربا عصر النهضة 12:30:0001:30:00الثالثاءجالثانيةالتاريخ

(م1789-1500)السياسي 
حضوريكفاح. د

36

تاريخ البالد العربية الحديث 08:30:0009:30:00االحدأالثانيةالتاريخ

(م1798-1914)
زينب. د

https://meet.google.com/

cgb-gdfh-heu70

الثانيةالتاريخ

االحدأ

09:30:0010:30:00
انس. داللغة االنكليزية

https://meet.google.com/

swa-xfqz-avs70

الثانيةالتاريخ

االحدأ

10:30:0011:30:00
طه. دمنهج البحث التاريخي

https://meet.google.com/

avp-evzy-cuf70

الثانية

االحدأ

12:30:0001:30:00
ورقاء يونس. دتاريخ الدولة االموية

https://meet.google.com/

age-gmnd-mpb

الثانيةالتاريخ

االحدأ

11:30:0012:30:00
ورقاء يونس. دتاريخ الدولة االموية

https://meet.google.com/

age-gmnd-mpb70

الثانيةالتاريخ

االحدب

08:30:0009:30:00
انس. داللغة االنكليزية

https://meet.google.com/

swa-xfqz-avs63

تاريخ البالد العربية الحديث 09:30:0010:30:00االحدبالثانيةالتاريخ

(م1798-1914)

/https://meet.google.comزينب. د

ocg-pozk-rem63

الثانيةالتاريخ

االحدب

10:30:0011:30:00
ورقاء يونس. دتاريخ الدولة االموية

https://meet.google.com/

xed-kvva-myd63



الثانيةالتاريخ

االحدب

11:30:0012:30:00
طه. دمنهج البحث التاريخي

https://meet.google.com/

kkv-fwjk-qrb63

-448)تاريخ المغرب الوسيط 08:30:0009:30:00االربعاءأالثانيةالتاريخ

الدويالت المستقلة (هـ893
االء. د

https://meet.google.com/

oop-fmct-mbm

70

الثانيةالتاريخ

االربعاءأ

09:30:0010:30:00
ميثم. دتاريخ الدولة البيزنطية

https://meet.google.com/

eqf-qedr-qeh70

الثانيةالتاريخ

االربعاءأ

10:30:0011:30:00
ايمان سليم. دالحاسوب

https://meet.google.com/

fdk-rzgm-cpo70

تاريخ البالد العربية الحديث 11:30:0012:30:00االربعاءأالثانية

(م1798-1914)
زينب. د

https://meet.google.com/

cgb-gdfh-heu

70

الثانيةالتاريخ

12:30:0001:30:00االربعاءأ
طه. دمنهج البحث التاريخي

https://meet.google.com/

avp-evzy-cuf70

بالثانيةالتاريخ

االربعاء

08:30:0009:30:00
ميثم. دتاريخ الدولة البيزنطية

https://meet.google.com/

hku-xmcy-pvt63

-448)تاريخ المغرب الوسيط 09:30:0010:30:00االربعاءبالثانيةالتاريخ

الدويالت المستقلة (هـ893

/https://meet.google.comاالء. د

evb-pbds-hdz63

الثانيةالتاريخ

االربعاءب

10:30:0011:30:00
طه. دمنهج البحث التاريخي

https://meet.google.com/

kkv-fwjk-qrb63

الثانيةالتاريخ

االربعاءب

11:30:0012:30:00
ايمان سليم. دالحاسوب

https://meet.google.com/

nbo-ryey-eem63

تاريخ البالد العربية الحديث 12:30:0001:30:00االربعاءبالثانيةالتاريخ

(م1798-1914)
زينب. د

https://meet.google.com/

ocg-pozk-rem

63

-448)تاريخ المغرب الوسيط 08:30:0009:30:00الخميسأالثانيةالتاريخ

الدويالت المستقلة (هـ893

/https://meet.google.comاالء. د

oop-fmct-mbm

70

الثانيةالتاريخ

الخميسأ

09:30:0010:30:00
ايمان سليم. دالحاسوب

https://meet.google.com/

fdk-rzgm-cpo70

الثانيةالتاريخ

الخميسأ

10:30:0011:30:00
ورقاء يونس. دتاريخ الدولة االموية

https://meet.google.com/

age-gmnd-mpb70

الثانيةالتاريخ

الخميسأ

11:30:0012:30:00
ميثم. دتاريخ الدولة البيزنطية

https://meet.google.com/

eqf-qedr-qeh70

الثانيةالتاريخ

الخميسب

08:30:0009:30:00
ايمان سليم. دالحاسوب

https://meet.google.com/

nbo-ryey-eem63



-448)تاريخ المغرب الوسيط 09:30:0010:30:00الخميسبالثانيةالتاريخ

الدويالت المستقلة (هـ893
االء. د

https://meet.google.com/

evb-pbds-hdz

63

الثانيةالتاريخ

الخميسب

10:30:0011:30:00
ميثم. دتاريخ الدولة البيزنطية

https://meet.google.com/

hku-xmcy-pvt63

الثانيةالتاريخ

الخميسب

11:30:0012:30:00
ورقاء يونس. دتاريخ الدولة االموية

https://meet.google.com/

xed-kvva-myd63

الثانية

12:30:0001:30:00الخميسب
ورقاء يونس. دتاريخ الدولة االموية

https://meet.google.com/

xed-kvva-myd63

الثالثاءأالثالثةالتاريخ

08:30:0009:30:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثالثاءأالثالثةالتاريخ

09:30:0010:30:00
زكية. دالنظم االقتصادية االسالمية

53حضوري

تاريخ البالد العربية المعاصرة 10:30:0011:30:00الثالثاءأالثالثةالتاريخ

(1945-1973)
جمانة. د

53حضوري

الثالثاءأالثالثةالتاريخ

-1848)تاريخ أوربا الحديث 11:30:0012:30:00

1914)
سحر. د

53حضوري

الثالثاءبالثالثةالتاريخ

08:30:0009:30:00
زكية. دالنظم االقتصادية االسالمية

47حضوري

الثالثاءبالثالثةالتاريخ

09:30:0010:30:00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثالثاءبالثالثةالتاريخ

-1848)تاريخ أوربا الحديث 10:30:0011:30:00

1914)
سحر. د

47حضوري

تاريخ البالد العربية المعاصرة 11:30:0012:30:00الثالثاءبالثالثةالتاريخ

(1945-1973)
جمانة. د

حضوري

47

الثالثاءجالثالثةالتاريخ

08:30:0009:30:00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثالثاءجالثالثةالتاريخ

-1848)تاريخ أوربا الحديث 09:30:0010:30:00

1914)
سحر. د

41حضوري



الثالثاءجالثالثةالتاريخ

10:30:0011:30:00
زكية. دالنظم االقتصادية االسالمية

41حضوري

الثالثاءجالثالثةالتاريخ

11:30:0012:30:00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ البالد العربية المعاصرة 12:30:0001:30:00الثالثاءجالثالثةالتاريخ

(1945-1973)
جمانة. د

41حضوري

االربعاءاالثالثةالتاريخ

-1848)تاريخ أوربا الحديث 08:30:0009:30:00

1914)
سحر. د

53حضوري

االربعاءأالثالثةالتاريخ

09:30:0010:30:00
زكية. دالنظم االقتصادية االسالمية

حضوري

53

أالثالثةالتاريخ

االربعاء

تاريخ البالد العربية المعاصرة 10:30:0011:30:00

(1945-1973)
جمانة. د

حضوري

53

االربعاءأالثالثةالتاريخ

-1848)تاريخ أوربا الحديث 11:30:0012:30:00

1914)
سحر. د

53حضوري

االربعاءبالثالثةالتاريخ

08:30:0009:30:00
زكية. دالنظم االقتصادية االسالمية

47حضوري

تاريخ البالد العربية المعاصرة 09:30:0010:30:00االربعاءبالثالثةالتاريخ

(1945-1973)
جمانة. د

47حضوري

االربعاءبالثالثةالتاريخ

-1848)تاريخ أوربا الحديث 10:30:0011:30:00

1914)
سحر. د

47حضوري

تاريخ البالد العربية المعاصرة 08:30:0009:30:00االربعاءجالثالثةالتاريخ

(1945-1973)
جمانة. د

41حضوري

االربعاءجالثالثةالتاريخ

-1848)تاريخ أوربا الحديث 09:30:0010:30:00

1914)
سحر. د

41حضوري

االربعاءجالثالثةالتاريخ

10:30:0011:30:00
زكية. دالنظم االقتصادية االسالمية

41حضوري

11:30:0012:30:00االربعاءجالثالثةالتاريخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12:30:0001:30:00االربعاءجالثالثةالتاريخ

-1848)تاريخ أوربا الحديث 

1914)
سحر. د

41حضوري

االحدأالثالثةالتاريخ

-218)العصر العباسي الثاني 08:30:0009:30:00

(هـ334
انيسه. د

https://meet.google.com/

npp-wgax-baa75



االحدأالثالثةالتاريخ

تاريخ الدويالت االسالمية في 09:30:0010:30:00

المشرق
عباس. د

https://classroom.goog

le.com/c/NDY4NTQxOD

IxMTI5?cjc=lr6jhgr75

االحدأالثالثةالتاريخ

انتشار االسالم في جنوب شرق 10:30:0011:30:00

اسيا
نبراس. د

https://meet.google.com/

sfu-riuv-zap75

الثالثةالتاريخ

تاريخ اسيا الحديث والمعاصر 11:30:0012:30:00االحدأ

(جنوب شرق اسيا)

/https://meet.google.comاثمار. د

dzx-cjkb-qbp

75

12:30:0001:30:00االحدأالثالثةالتاريخ

تاريخ الخليج العربي الحديث 

والمعاصر
شامل. د

https://meet.google.com/

sbd-ojhz-bqx75

01:30:0002:30:00االحدأالثالثة

تاريخ الخليج العربي الحديث 

والمعاصر
شامل. د

https://meet.google.com/

sbd-ojhz-bqx

االحدبالثالثةالتاريخ

تاريخ الدويالت االسالمية في 08:30:0009:30:00

المشرق
عباس. د

https://classroom.goog

le.com/c/NDY4NTQxOD

IxMTI5?cjc=lr6jhgr67

االحدبالثالثةالتاريخ

-218)العصر العباسي الثاني 09:30:0010:30:00

(هـ334
انيسه. د

https://meet.google.com/

xex-heaa-kjh67

االحدبالثالثةالتاريخ

تاريخ الخليج العربي الحديث 10:30:0011:30:00

والمعاصر
شامل. د

https://meet.google.com/

xzf-aubw-gnk67

االحدبالثالثةالتاريخ

تاريخ الخليج العربي الحديث 11:30:0012:30:00

والمعاصر
شامل. د

https://meet.google.com/

xzf-aubw-gnk67

12:30:0001:30:00االحدبالثالثةالتاريخ

انتشار االسالم في جنوب شرق 

اسيا
نبراس. د

https://meet.google.com/

fnq-bvta-qze67

تاريخ اسيا الحديث والمعاصر 01:30:0002:30:00االحدبالثالثة

(جنوب شرق اسيا)

/https://meet.google.comاثمار. د

pki-cxot-qqv

67

االثنينأالثالثةالتاريخ

-218)العصر العباسي الثاني 08:30:0009:30:00

(هـ334
انيسه. د

https://meet.google.com/

npp-wgax-baa75

االثنينأالثالثةالتاريخ

تاريخ الدويالت االسالمية في 09:30:0010:30:00

المشرق
عباس. د

https://classroom.goog

le.com/c/NDY4NTQxOD

IxMTI5?cjc=lr6jhgr75

االثنينأالثالثةالتاريخ

انتشار االسالم في جنوب شرق 10:30:0011:30:00

اسيا
نبراس. د

https://meet.google.com/

sfu-riuv-zap75

االثنينأالثالثةالتاريخ

تاريخ الخليج العربي الحديث 11:30:0012:30:00

والمعاصر
شامل. د

https://meet.google.com/

sbd-ojhz-bqx75

االثنينأالثالثة

12:30:0001:30:00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



االثنينأالثالثة

-1534)تاريخ العراق الحديث 01:30:0002:30:00

1914)
ست ايمان

https://meet.google.com/

pwm-uzeh-vux75

االثنينبالثالثةالتاريخ

تاريخ الدويالت االسالمية في 08:30:0009:30:00

المشرق
عباس.د

https://classroom.google.

com/c/NDY4NTQxODIx

MTI5?cjc=lr6jhgr67

االثنينبالثالثةالتاريخ

-218)العصر العباسي الثاني 09:30:0010:30:00

(هـ334
انيسه. د

https://meet.google.com/

xex-heaa-kjh67

االثنينبالثالثةالتاريخ

تاريخ الخليج العربي الحديث 10:30:0011:30:00

والمعاصر
شامل. د

https://meet.google.com/

xzf-aubw-gnk67

االثنينبالثالثةالتاريخ

انتشار االسالم في جنوب شرق 11:30:0012:30:00

اسيا
نبراس. د

https://meet.google.com/

fnq-bvta-qze67

-1534)تاريخ العراق الحديث 12:30:0001:30:00االثنينبالثالثة

1914)
ست ايمان

https://meet.google.com/

jyn-syqe-znn

الخميسأالثالثةالتاريخ

08:30:0009:30:00
ليث. داللغة االنكليزية

https://meet.google.com/

tzf-gbde-rzv75

التاريخ

تاريخ اسيا الحديث والمعاصر 09:30:0010:30:00الخميسأالثالثة

(جنوب شرق اسيا)
اثمار. د

https://meet.google.com/

dzx-cjkb-qbp

75

الخميسأالثالثةالتاريخ

-1534)تاريخ العراق الحديث 10:30:0011:30:00

1914)
ست ايمان

https://meet.google.com/

jyn-syqe-znn75

الخميسبالثالثةالتاريخ

-1534)تاريخ العراق الحديث 08:30:0009:30:00

1914)
ست ايمان

https://meet.google.com/

jyn-syqe-znn67

الخميسبالثالثةالتاريخ

09:30:0010:30:00
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميسبالثالثةالتاريخ

10:30:0011:30:00
ليث. داللغة االنكليزية

https://meet.google.com/

tzf-gbde-rzv67

تاريخ اسيا الحديث والمعاصر 11:30:0012:30:00الخميسبالثالثةالتاريخ

(جنوب شرق اسيا)
اثمار. د

https://meet.google.com/

pki-cxot-qqv

67

االحدأالرابعةالتاريخ

08:30:0009:30:00
أسماء. د.مراكز الحركة الفكرية

حضوري

44



االحدأالرابعةالتاريخ

09:30:0010:30:00
احمد ناظم. د.تاريخ أمريكا الالتينية

حضوري

44

االحدأالرابعةالتاريخ

- 1932)تاريخ العراق المعاصر 10:30:0011:30:00

1958)
إنعام. د

حضوري

44

الرابعةالتاريخ

مراجعة االستاذ بحث التخرج11:30:0012:30:00االحدأ

المشرف

44حضوري

الرابعةالتاريخ

- 1932)تاريخ العراق المعاصر 08:30:0009:30:00االحدب

1958)
ذكرى. د

حضوري

36

الرابعةالتاريخ

مراكز الحركة الفكرية09:30:0010:30:00االحدب
أسماء. د

حضوري

36

الرابعةالتاريخ

تاريخ أمريكا الالتينية10:30:0011:30:00االحدب
احمد ناظم. د

حضوري

36

الرابعةالتاريخ

مراجعة االستاذ بحث التخرج11:30:0012:30:00االحدب

المشرف

36حضوري

الرابعةالتاريخ

تاريخ أمريكا الالتينية08:30:0009:30:00االحدج
احمد ناظم. د

حضوري

52

الرابعةالتاريخ

- 1932)تاريخ العراق المعاصر 09:30:0010:30:00االحدج

1958)
ذكرى. د

حضوري

52

الرابعةالتاريخ

...مراكز الحركة الفكرية10:30:0011:30:00االحدج
أسماء. د

حضوري

52

الرابعةالتاريخ

- 1932)تاريخ العراق المعاصر 11:30:0012:30:00االحدج

1958)
ذكرى. د

حضوري

52

الرابعةالتاريخ

مراجعة االستاذ بحث التخرج12:30:0001:30:00االحدج

المشرف

52حضوري

االثنينأالرابعةالتاريخ

- 1932)تاريخ العراق المعاصر 08:30:0009:30:00

1958)
إنعام. د

حضوري

44

االثنينأالرابعةالتاريخ

- 1932)تاريخ العراق المعاصر 09:30:0010:30:00

1958)
إنعام. د

حضوري

44

االثنينأالرابعةالتاريخ

10:30:0011:30:00
أسماء. دمراكز الحركة الفكرية

حضوري

44

االثنينأالرابعةالتاريخ

11:30:0012:30:00
احمد ناظم. د...تاريخ امريكا الالتينية

حضوري

44



التاريخ

مراجعة االستاذ بحث التخرج12:30:0001:30:00االثنينأالرابعة

المشرف

44حضوري

بالرابعةالتاريخ

08:30:0009:30:00االثنين
احمد ناظم. د..تاريخ امريكا الالتينية

حضوري

36

بالرابعةالتاريخ

09:30:0010:30:00االثنين
أسماء. دمراكز الحركة الفكرية

حضوري

36

بالرابعةالتاريخ

- 1932)تاريخ العراق المعاصر 10:30:0011:30:00االثنين

1958)
ذكرى. د

حضوري

36

بالرابعةالتاريخ

- 1932)تاريخ العراق المعاصر 11:30:0012:30:00االثنين

1958)
ذكرى. د

حضوري

36

التاريخ

مراجعة االستاذ بحث التخرج12:30:0001:30:00االثنينبالرابعة

المشرف

36حضوري

الرابعةالتاريخ

08:30:0009:30:00االثنينج
أسماء. دمراكز الحركة الفكرية

حضوري

52

الرابعةالتاريخ

- 1932)تاريخ العراق المعاصر 09:30:0010:30:00االثنينج

1958)
ذكرى. د

حضوري

52

الرابعةالتاريخ

10:30:0011:30:00االثنينج
احمد ناظم. د.تاريخ امريكا الالتينية

52حضوري

لمراجعة االستاذ بحث التخرج11:30:0012:30:00االثنينجالرابعةالتاريخ

المشرف

52حضوري

/https://meet.google.comبشرى. دتاريخ االديان08:30:0009:30:00الثالثاءأالرابعةالتاريخ

fog-ytfb-euh75

/https://meet.google.comناديه. دتاريخ ايران الحديث والمعاصر09:30:0010:30:00الثالثاءأالرابعةالتاريخ

too-utnz-nof75

تاريخ المسلمين الحضاري في 10:30:0011:30:00الثالثاءأالرابعةالتاريخ

االندلس

/https://meet.google.comصباح. د

hxt-bxze-neu75

تاريخ الواليات المتحدة 11:30:0012:30:00الثالثاءأالرابعةالتاريخ

االمريكية، واالتحاد السوفيتي، 

واليابان في سنوات ما بين 

/https://meet.google.comحسن. د

rsj-hwou-wwu

75

الرابعةالتاريخ

ب

/https://meet.google.comنادية. دتاريخ ايران الحديث والمعاصر08:30:0009:30:00الثالثاء

brf-vmbt-eom88

الرابعةالتاريخ

ب

/https://meet.google.comبشرى. دتاريخ االديان09:30:0010:30:00الثالثاء

fog-ytfb-euh

88



تاريخ الواليات المتحدة 10:30:0011:30:00الثالثاءبالرابعةالتاريخ

االمريكية، واالتحاد السوفيتي، 

واليابان في سنوات ما بين 

/https://meet.google.comحسن. د

bom-vuvs-ski

88

الرابعةالتاريخ

ب

تاريخ المسلمين الحضاري في 11:30:0012:30:00الثالثاء

االندلس

/https://meet.google.comصباح. د

dcs-bdgn-pvo

88

الرابعةالتاريخ

االربعاءأ

08:30:0009:30:00
وفاء. دتاريخ الدولة الفاطمية

https://meet.google.com/

xhx-mfnr-ryf75

الرابعةالتاريخ

االربعاءأ

09:30:0010:30:00

75

الرابعةالتاريخ

االربعاءأ

تاريخ المسلمين الحضاري في 10:30:0011:30:00

االندلس
صباح. د

https://meet.google.com/

hxt-bxze-neu75

الرابعةالتاريخ

االربعاءأ

11:30:0012:30:00

75

بالرابعةالتاريخ

االربعاء

08:30:0009:30:00
وفاء. دتاريخ الدولة الفاطمية

https://meet.google.com/

hak-rdjk-vto88

بالرابعةالتاريخ

االربعاء

09:30:0010:30:00

88

بالرابعةالتاريخ

االربعاء

10:30:0011:30:00

88

بالرابعةالتاريخ

االربعاء

تاريخ المسلمين الحضاري في 11:30:0012:30:00

االندلس
صباح. د

https://meet.google.com/

dcs-bdgn-pvo88

الرابعةالتاريخ

الخميسأ

08:30:0009:30:00
بشرى. دتاريخ االديان

https://meet.google.com/

fog-ytfb-euh75

الرابعةالتاريخ

الخميسأ

09:30:0010:30:00
وفاء. دتاريخ الدولة الفاطمية

https://meet.google.com/

xhx-mfnr-ryf75

الرابعةالتاريخ

الخميسأ

10:30:0011:30:00
ناديه. دتاريخ ايران الحديث والمعاصر

https://meet.google.com/

too-utnz-nof75

الرابعةالتاريخ

الخميسأ

11:30:0012:30:00
ليث. داللغة االنكليزية

https://meet.google.com/

tzf-gbde-rzv75

الرابعةالتاريخ

الخميسب

08:30:0009:30:00
وفاء. دتاريخ الدولة الفاطمية

https://meet.google.com/

hak-rdjk-vto88

الرابعةالتاريخ

الخميسب

09:30:0010:30:00
بشرى. دتاريخ االديان

https://meet.google.com/

fog-ytfb-euh88

https://meet.google.com/xhx-mfnr-ryf
https://meet.google.com/xhx-mfnr-ryf
https://meet.google.com/hak-rdjk-vto
https://meet.google.com/hak-rdjk-vto


الرابعةالتاريخ

الخميسب

10:30:0011:30:00

88

الرابعةالتاريخ

الخميسب

11:30:0012:30:00
ناديه. دتاريخ ايران الحديث والمعاصر

https://meet.google.com/

brf-vmbt-eom88

الرابعةالتاريخ

12:30:0001:30:00الخميسب
ليث. داللغة االنكليزية

https://meet.google.com/

tzf-gbde-rzv88
































































































































































































































































































































































