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أثناء إمتحانات  وحدة إدراة األزمات والكوارث تواجد أعضاء  جدول

 2020/2021لعام الجامعي نهاية ا

 

 يومال   أعضاء الوحدة المتواجدين الفرقة
 1/6/2021الثالثاء  ا.م.د/ رافع ، م/ محمود تمام األولى

 2/6/2021األربعاء  محمود تمامم.م/ شيماء كاظم، م/  الثانية، الرابعة، الخامسة 
 3/6/2021الخميس ا.م.د/ رافع ، م.م/ شيماء كاظم األولى
 5/6/2021السبت م/ أحمد عبد هللا، م/ محمود تمام الثانية

 6/6/2021األحد  م.م/ رحاب هارون، م.م/ شيماء كاظم  ث األولى، الخامسة 
 7/6/2021األثنين م.م/ رحاب هارون، م/ أحمد عبد هللا الثالثة، فصل دراسي رابع

، فصل دراسي  األولى، الرابعة
 8/6/2021الثالثاء م.م/ هاجر رجب، م/ عمر رأفت ثاني 

الثانية، الخامسة، فصل  
 9/6/2021األربعاء م.د/ فاطمة سامي، م.م/ فاطمة مختار  دراسي سادس 

 10/6/2021الخميس فاطمة مختار م.د/ فاطمة سامي، م.م/  الثالثة، الرابعة
،  ت رابعةالاألولى، الثانية، 

خامسة، فصل دراسي ثاني،  
 دراسي سادس  لفص

م.م/ نهى مصطفى علي، م.م/ شيماء كاظم، م/ محمود  
 12/6/2021السبت تمام

  ، الرابعة، الخامسةت الثالثة
، فصل دراسي ثاني، فصل  ت

 دراسي ثامن 
 13/6/2021األحد م.د/ فاطمة سامي، م.م/ فاطمة مختار، م/ محمود تمام

رابعة، فصل  الثانية، الولى، األ
 14/6/2021األثنين م.م/ هاجر رجب، م/ أحمد عبد هللا دراسي رابع

 15/6/2021الثالثاء  م.د/ فاطمة سامي، م.م/ فاطمة مختار  الثالثة، فصل دراسي ثامن
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 يومال   أعضاء الوحدة المتواجدين الفرقة
ثانية، فصل دراسي  الولى، األ

 16/6/2021األربعاء م.م/ شيماء كاظم، م.م/ هاجر رجب، ، م/ عمر رأفت  ثاني، فصل دراسي رابع 

، فصل  ث ثانية، الثالثةال
 17/6/2021لخميسا م.د/ فاطمة سامي، م.م/ فاطمة مختار  دراسي سادس 

،  ث رابعةال، ث ثالثةالثانية، ال
 دراسي رابعفصل 

، م/ عمر  م.م/ نهى مصطفى علي، م/ أحمد عبد هللا
 19/6/2021السبت رأفت

خامسة، فصل  الولى، األ
 20/6/2021حداأل م.م/ هاجر رجب، م/ محمود تمام دراسي ثامن ث

 21/6/2021ثنيناأل  م.د/ فاطمة سامي، م.م/ فاطمة مختار  رابعةالثالثة، ال
 22/6/2021ثالثاءال م.م/ هاجر رجب، م/ عمر رأفت خامسة الرابعة، الثانية، ال

 23/6/2021ألربعاءا م.م/ نهى مصطفى علي، م.م/ هاجر رجب  رابعة الولى، األ

 24/6/2021خميسال م.م/ رحاب هارون، م.م/ نهى مصطفى علي  خامسة الثانية، ال

 26/6/2021بتالس م.م/ رحاب هارون، م/ أحمد عبد هللا ثالثة ال

 27/6/2021حداأل م.م/ رحاب هارون، م/ عمر رأفت خامسة الثانية، ال

 28/6/2021ألثنينا م.م/ رحاب هارون، م/ أحمد عبد هللا ولىاأل

 29/6/2021ثالثاءال م.م/ نهى مصطفى علي، م/ عمر رأفت ثانيةال

ولىاأل  30/6/2021ربعاءاأل  م.م/ نهى مصطفى علي، م.م/ شيماء كاظم 

 

 


