
 للدراسة الصباحية ول جدول المرحلة األ           

 

 دشعبة  شعبة ج بشعبة  شعبة أ  

           الساعه اليوم

    47  لغة انكليزية           03.8 االحد

          74 م3م3سامر لغة انكليزية     03.8

       65 د3محسن مبادئ ادارة 67 م3م3شيماء مبادئ احصاء 083.8

       74 د3فاطمة مبادئ  احصاء    71 د3خالد مبادئ ادارة 003.8

 40 د3خالد مبادئ ادارة    م م3أنعام حاسوب 67 م3م3شيماء مبادئ احصاء 033.8

    65   م م3أنعام حاسوب    1.30

  03.8 االثنين
off 

off Off 
 

   

03.8    

083.8    

 48 د3خالد مبادئ ادارة 003.8

 65 د3خالد مبادئ ادارة 033.8

    69 د3خالد مبادئ ادارة 68   م م3أنعام حاسوب 03.8 الثالثاء

    69 د3خالد مبادئ ادارة 68 د3تال حقوق انسان م م3أنعام حاسوب 03.8

 م م3أنعام حاسوب  77 د3فاطمة مبادئ احصاء   68 د3تال حقوق انسان 65 د3علياء اخالقيات المهنة 083.8

 م م3أنعام حاسوب 69 د3تال حقوق انسان 65 د3محسن مبادئ ادارة 68  لغة انكليزية 003.8

    69 د3تال حقوق انسان 65 د3محسن مبادئ ادارة 68 د3علياء سعيد أخالقيات المهنة 033.8

  د3احسان مبادئ اقتصاد 03.8 االربعاء
40 

 77   40 لد3عاد أخالقيات المهنة 43 د3فاطمة مبادئ احصاء

    74 د3عادل أخالقيات المهنة .4 د3فاطمة مبادئ احصاء 43 د3خالد ئ ادارةمباد 03.8

    74 د3فاطمة مبادئ احصاء .4 د3علياء سعيد أخالقيات المهنة 43 د3خالد مبادئ ادارة 083.8

    74 د3خالد مبادئ ادارة .4 د3علياء سعيد أخالقيات المهنة 43 م3م3شيماء مبادئ احصاء 003.8

 74 73  74 د3فاطمة مبادئ احصاء 76   40 د3تال حقوق انسان 033.8

    م م3أنعام حاسوب 77 د3احسان مبادئ اقتصاد 76 د3تال حقوق انسان 03.8 الخميس

    م م3أنعام حاسوب 77 د3احسان مبادئ اقتصاد 76   03.8

 76 د3تال حقوق انسان 77   76   .4 د3احسان مبادئ اقتصاد 083.8

 76 د3تال حقوق انسان 77   76   .4 د3احسان مبادئ اقتصاد 003.8

    77 د3احسان مبادئ اقتصاد 76   43   033.8



 

 

 للدراسة الصباحية ثانيةجدول المرحلة ال           

 

 

 

            

 دشعبة  شعبة ج بشعبة  شعبة أ  

           الساعه اليوم

 47 م3م3أسرار فكر اداري 73 م3سناء متوسطة 72 د3سهير موارد بشرية 71 د3محسن فكر اداري 03.8 االحد

 74 د3علياء موارد بشرية 73 م3سناء متوسطة 72 د3سهير موارد بشرية 71 د3محسن اداري فكر 03.8

 74 د3علياء موارد بشرية 73 م3م أسرار فكر اداري 72 م3سناء محاسبةمتوسطة 71 د3سهير موارد بشرية 083.8

 74 م3م3الزهراء تسويقادارة  73 د3علياء موارد بشرية 72 م3سناء محاسبة متوسطة م م3عادلة حاسوب 003.8

 74 م3م3الزهراء ادارة تسويق 73 د3علياء موارد بشرية 43  انكليزية      م م3عادلة حاسوب 033.8

 م م3عادلة حاسوب    43  انكليزية         03.8

 74 م3سناء متوسطة 73 د3علياء موارد بشرية 72 م3م3أسرار فكر اداري م م3عادلة حاسوب  03.8 االثنين

 73 د3علياء موارد بشرية م م3عادلة حاسوب 72 د3سهير موارد بشرية 71 م3سناء سبةمتوسطةمحا 03.8

 م م3عادلة حاسوب  73 م3م3أسرار فكر اداري     72 م3سناء محاسبةمتوسطة 71 د3سهير موارد بشرية 083.8

 م م3عادلة حاسوب  73 د3سعد أساليب كمية 43 م3م3بالل قانون اداري 71 د3سهير موارد بشرية 003.8

 74 م3م3الزهراء ادارة تسويق 73 د3سعد أساليب كمية 43 م3م3بالل قانون اداري 71 م3سناء محاسبةمتوسطة 033.8

 47 م3سناء متوسطة 73 م3م3بالل قانون اداري 72 د3عامر ادارة تسويق 71 د3محسن فكر اداري 03.8 ءالثالثا

 74 م3سناء متوسطة 73 م3م3أسرار فكر اداري     72 د3عامر ادارة تسويق 71 م3م3بالل ون اداريقان 03.8

 74 م3م3بالل قانون اداري 73 د3عامر ادارة تسويق 72   71 م3سناء متوسطة 083.8

 47 م3م3بالل قانون اداري 73 م3سناء محاسبة متوسطة 72 د3سعد أساليب كمية 71 د3عامر ادارة تسويق 003.8

 74 د3سعد أساليب كمية 73 م3م3سامر لغة انكليزية م م3عادلة حاسوب 71 د3عامر ادارة تسويق 033.8

 74 د3سعد أساليب كمية 73   72   40  لغة انكليزية 03.8

  االربعاء

OFF 

 

OFF 

 

OFF 

 

OFF 

 74   73   72 م3م3أسرار فكر اداري 71 د3سعد أساليب كمية 03.8 الخميس

 74   73 د3عامر ادارة تسويق 72 م3م3أسرار فكر اداري 71 د3سعد ساليب كميةأ 03.8

 74 م3م3أسرار فكر اداري م م3عادلة حاسوب  72 د3سعد أساليب كمية 71 د3عامر ادارة تسويق 083.8

 74 م3م3أسرار فكر اداري م م3عادلة حاسوب 72 د3عامر ادارة تسويق 40  لغة انكليزية 003.8

 74  انكليزي 73 د3عامر ادارة تسويق م م3عادلة حاسوب 71 م3م3بالل قانون اداري 033.8

 74  انكليزي .4 م3م3بالل قانون اداري م م3عادلة حاسوب 40   1.30



 للدراسة الصباحية لثةثاجدول المرحلة ال

 

 دشعبة  شعبة ج بشعبة  شعبة أ  

           الساعه اليوم

 67 م3م عالء الدين ادارة محلية 70 م3امال نظام محاسبي 69   68 م3سامره أخالقيات الوظيفة 03.8 االحد

 67 م3م3منال مالية عامة 70 م3امال نظام محاسبي 69 م3م3حيدر لغة انكليزية 68 م3سامره قيات الوظيفةأخال 03.8

 66 م3م3حيدر لغة انكليزية 70 م3سامره أخالقيات الوظيفة 69 أ3م3عالء  ادارة المنظمة 68 م3امال نظام محاسبي 083.8

 66 م3م3حيدر لغة انكليزية 70 م3سامره أخالقيات الوظيفة 69 م3م3منال مالية عامة 68 م3امال نظام محاسبي 003.8

   66 م3امال نظام محاسبي 70 م3م3حيدر لغة انكليزية 69 م3م3منال مالية عامة 68   033.8

    70      68 م3م3حيدر لغة انكليزية 1.30

 66 د3سعد بحوث عمليات 70 م3امال نظام محاسبي 69 م3م3منال مالية عامة 68 م3م3حيدر لغة انكليزية 03.8 االثنين

 66 د3سعد بحوث عمليات 70 م3م3منال مالية عامة 69 د3سلم  ادارة محلية  68 م3امال نظام محاسبي 03.8

 66 م3م3علي  أخالقيات الوظيفة 48 م3م3حيدر لغة انكليزية 69 م3سامره أخالقيات الوظيفة 68 د3سلم  ادارة محلية  083.8

 66 م3م3علي  أخالقيات الوظيفة 70 د3سلم  ادارة محلية  69 م3امال نظام محاسبي 68 م3م3منال مالية عامة 003.8

 77 م3م3عالء الدين محلية ادارة 70 م3سامره أخالقيات الوظيفة 69 م3امال نظام محاسبي 68 م3م3منال مالية عامة 033.8

       70 م3م3حيدر لغة انكليزية    03.8

 OFF OFF OFF OFF  الثالثاء

 67 م3أمال نظام محاسبي 70 د3سلم  ادارة محلية  69 د3سعد بحوث عمليات 68 م3م3منال مالية عامة 03.8 االربعاء

 67 م3امال نظام محاسبي 70 أ3م3عالء  ادارة المنظمة 69 د3سعد بحوث عمليات 68 د3هديل ادارة منظمة 03.8

 67 د3هديل ادارة منظمة 70 أ3م3عالء  ادارة المنظمة 69 م3امال نظام محاسبي 68 د3سلم  ادارة محلية 083.8

 67 د3هديل ادارة منظمة 70 م3م3منال مالية عامة 69 د3سلم  ادارة محلية  68 د3سعد بحوث عمليات 003.8

    70 م3م3منال مالية عامة 69   68 د3سعد بحوث عمليات 033.8

 67 م3م3منال مالية عامة    69 أ3م3عالء  ادارة المنظمة 68 د3هديل ادارة المنظمة 03.8 سالخمي

 67 م3م3منال مالية عامة 70 د3سلم  ادارة محلية  69 أ3م3عالء  ادارة المنظمة 68 د3هديل ة المنظمةادار 03.8

 67 د3هديل ادارة منظمة 70 أ3م3عالء  ادارة المنظمة 69 د3سلم  ادارة محلية 68 م3سامره اخالقيات الوظيفة 083.8

 67 م3م3علي  اخالقيات الوظيفة 70 د3سعد بحوث عمليات 69 م3سامره أخالقيات الوظيفة 68 د3سلم  ادارة محلية 003.8

 67 م3م عالء الدين ادارة محلية 70 د3سعد بحوث عمليات 69 م3سامره اخالقيات الوظيفة 68   033.8

03.8   68          



 

 للدراسة الصباحية رابعةجدول المرحلة ال      

 

 

 

 شعبة ج بشعبة  شعبة أ  

        الساعه اليوم

 65 م3م3الزهراء ادارة انتاج م م3عبير QSB    03.8 االحد

03.8    QSB 65 م3م3الزهراء ادارة انتاج م م3عبير 

083.8 QSB 366 د3نسرين ادارة استراتيجية م عبيرم    

    66 د3نسرين ادارة استراتيجية 65 م3م3أفتخار ادارة استراتيجية 003.8

       65 د3علي تطوير اداري 033.8

       65 م3مثن  انتاج وعمليات 03.8 االثنين

 74 م3م3أفتخار ادارة استراتيجية    65 م3مثن  انتاج وعمليات 03.8

 74 م3م3أفتخار ادارة استراتيجية  67 م3مثن  انتاج وعمليات 65 د3علي تطوير اداري 083.8

 74 م3م3الزهراء ادارة انتاج 67 م3مثن  انتاج وعمليات 65 د3علي تطوير اداري 003.8
033.8    QSB م م3عبير    

1.30          

 م د3عبير QSB 66 د3محمد تطوير اداري 65 د3علياء ادارة مقارنة 03.8 الثالثاء

 م د3عبير  QSB 66 د3محمد تطوير اداري 65 د3علياء مقارنةادارة  03.8

083.8 QSB 67 د3محمد تطوير اداري    م م3عبير 

003.8 QSB 67 د3علياء ادارة مقارنة 66 د3نسرين ادارة استراتيجية م م3عبير 

033.8          

 66 م3م3أفتخار ادارة استراتيجية       03.8 االربعاء

 71 د3علياء ادارة مقارنة 66 د3محمد تطوير اداري 65 م3م3أفتخار استراتيجيةادارة  03.8

 71 د3محمد تطوير اداري 66 د3علياء ادارة مقارنة 65 م3م3أفتخار ادارة استراتيجية 083.8

 71 د3محمد تطوير اداري 66 د3علياء ادارة مقارنة 65 م3مثن  انتاج وعمليات 003.8

 م د3عبير  QSB 66 م3مثن  وعملياتانتاج     033.8

 off off off  الخميس


