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  بشعبة  شعبة أ  

       الساعه اليوم

 55 نسرين د0 أستراتيجية ادارة 56 م0م0أفتخار ادارة أستراتيجية 0022 االحد

 55   56 م0د0محمد تطوير اداري 2.50

 55 د0محمد تطوير اداري    3.40

 55 محمد0د اداري تطوير    4.30

5.20       

 م م0عبير QSB       56 د0محمد تطوير اداري 0022 االثنين

 م م0عبير  QSB      56 د0محمد تطوير اداري 2.50

3.40       QSB 55 د0محمد تطوير اداري م م0عبير 

4.30       QSB م م0عبير    

5.20       

 55 د0نسرين أستراتيجيةادارة  56 م0م0أفتخار أستراتيجية 0022 الثالثاء

 55 د0نسرين ادارة أستراتيجية 56 م0م0أفتخار أستراتيجية 2.50

3.40       

4.30       

5.20       

    م م0عبير        QSB       0022 االربعاء

 م م0عبير   QSB         56 م0م0الزهراء ادارة انتاج 2.50

 55 م0م0الزهراء ادارة انتاج    3.40

4.30       

5.20       

 55 م0م0الزهراء ادارة انتاج 56 م0م0علي ادارة مقارنة 0022 الخميس

 55 م0م0الزهراء ادارة انتاج 56 م0م0علي ادارة مقارنة 2.50

 55 م0م0علي ادارة مقارنة 56 م0م0الزهراء ادارة انتاج 3.40

 55 م0م0علي ادارة مقارنة 56 م0م0الزهراء ادارة انتاج 4.30

5.20       



 مسائيةللدراسة ال ثالثةجدول المرحلة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جشعبة  بشعبة  شعبة أ  

          الساعه اليوم

 56 م0م0عالء الدين ادارة محلية 56 م0م0أثار أخالقيات الوظيفة 56 م0م0ايمان نظام محاسبي 0022 االحد

 56 م0م0عالء الدين ادارة محلية 56 م0م0أثار أخالقيات الوظيفة 56 م0م0أيمان نظام محاسبي 2.50

 56 م0م0أثار أخالقيات الوظيفة    56 د0نعمان ادارة محلية 3.40

 56 م0م0زياد سياسات مالية 56 د0نعمان ادارة محلية 56 م0م0أثار أخالقيات الوظيفة 4.30

 56 م0م0زياد سياسات مالية    56 م0م0أثار الوظيفةأخالقيات  5.20

 56   56 م0م0ايمان نظام محاسبي 56   0022 االثنين

 56 م0م0أثار أخالقيات الوظيفة 56 م0م0أيمان نظام محاسبي 56   2.50

 56 م0م0أثار أخالقيات الوظيفة 56 د0سعد بحوث عمليات 56 م0م0ايمان نظام محاسبي 3.40

 56 م0م0ايمان نظام محاسبي 56 د0سعد بحوث عمليات 56 م0م0أثار أخالقيات الوظيفة 4.30

 56 م0م0أيمان نظام محاسبي 56 م0م0أثار أخالقيات الوظيفة    5.20

       56 م0م0رياض ادارة المنظمة 0022 الثالثاء

 56   56 م0م0رياض ادارة المنظمة 56 د0نعمان ادارة محلية 2.50

 56   56 م0م0رياض ادارة المنظمة 56 د0نعمان ادارة محلية 3.40

 56 م0م0رياض ادارة المنظمة 56 د0نعمان ادارة محلية    4.30

 56 م0م0رياض ادارة المنظمة 56 د0نعمان ادارة محلية    5.20

 56      56 د0سعد بحوث عمليات 0022 االربعاء

 56   56 م0م0زياد سياسات مالية 56 د0سعد بحوث عمليات 2.50

 69 د0سعد بحوث عمليات 56 م0م0زياد سياسات مالية 56   3.40

 69 د0سعد بحوث عمليات    56 م0م0زياد سياسات مالية 4.30

       56 م0م0زياد سياسات مالية 5.20

 56 الدينم0م0عالء  ادارة محلية 56 م0م0رياض ادارة المنظمة 56 م0م0زياد سياسات مالية 0022 الخميس

 56 م0م0زياد سياسات مالية 56 م0م0أيمان نظام محاسبي    2.50

 56 م0م0أيمان نظام محاسبي    56 م0م0رياض ادارة المنظمة 3.40

    56    م0م0زياد سياسات مالية 56 م0م0رياض ادارة المنظمة 4.30

 56 م0م0رياض ادارة المنظمة       5.20
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 جشعبة  بشعبة  شعبة أ  

          الساعه اليوم

 60 د0نعمان مبادئ تسويق م م0عادلة حاسوب 62 م0م0هبة محاسبة متوسطة 0022 االحد

 م م0عادلة حاسوب 67 م0م,علي قانون اداري 62 م0م0هبة محاسبة متوسطة 2.50

 60 م0م0رياض فكر اداري 67 م0م,علي قانون اداري م م0عادلة حاسوب 3.40

 60 م0م,علي قانون اداري 67 م0م0رياض فكر اداري  م م0عادلة حاسوب 4.30

 60 م0م,علي قانون اداري 67 م0م0رياض فكراداري    5.20

 60  لغة انكليزية 67 م0م0هبة محاسبة متوسطة 70 د0سعد أساليب كمية 0022 االثنين

 60  لغة انكليزية 67 م0م0هبة محاسبة متوسطة 70 د0سعد أساليب كمية 2.50

 60 م0م0هبة محاسبة متوسطة 67 أثارم0م0 موارد بشرية 62 م0م0علي قانون اداري 3.40

 60 م0م0هبة محاسبة متوسطة 67 أثارم0م0 موارد بشرية 62 م0م0علي قانون اداري 4.30

       62 م0م0هبة محاسبة متوسطة 5.20

 م م0عادلة حاسوب 67 د0نعمان مبادئ تسويق 62 اثارم0م0 موارد بشرية 0022 الثالثاء

 م م0عادلة حاسوب 67 م0م0هبة محاسبة متوسطة 62 اثارم0م0 موارد بشرية 2.50

 60 م0م0هبة محاسبة متوسطة 67  لغة انكليزية 62   3.40

    67   62  لغة انكليزية 4.30

 60 م0م0أثار موارد بشرية    62  انكليزيةلغة  5.20

 60 د0نعمان مبادئ تسويق     م0م0رياض فكر اداري 0022 االربعاء

 60 د0نعمان مبادئ تسويق 67  لغة انكليزية  م0م0رياض فكر اداري 2.50

    67 م0م0رياض فكراداري 62 د0نعمان مبادئ تسويق 3.40

 60 م0م0رياض فكر اداري 67 د0نعمان مبادئ تسويق    4.30

 60 م0م0رياض فكر اداري 67 د0نعمان مبادئ تسويق    5.20

 60 م0م0أثار موارد بشرية 67 د0سعد أساليب كمية م م0عادلة حاسوب 0022 الخميس

 60 م0م0أثار موارد بشرية 67 د0سعد أساليب كمية 62 م0م0رياض فكر اداري 2.50

 60 د0سعد أساليب كمية م م0عادلة حاسوب 62 أثارم0م0 موارد بشرية 3.40

 60 د0سعد أساليب كمية م م0عادلة حاسوب 62 د0نعمان مبادئ تسويق 4.30

 موارد بشرية 62 د0نعمان مبادئ تسويق 5.20

 
    67 م0م0أثار



 مسائيةللدراسة ال ول جدول المرحلة األ

 

 

 

 

 

 جشعبة  بشعبة  شعبة أ  

          الساعه اليوم

       م م0أنعام حاسوب 0022 االحد

       م م0أنعام حاسوب 2.50

3.40          

4.30          

5.20          

    67 د0محسن مبادئ ادارة 67 د0تال حقوق انسان 0022 االثنين

 73 م0م0زينب مبادئ أحصاء    67 د0محسن مبادئ ادارة 67 د0تال حقوق  انسان 2.50

 73 م0م0زينب مبادئ أحصاء    67      3.40

    67   67 م0م0زينب مبادئ أحصاء    4.30

       67 م0م0زينب مبادئ أحصاء    5.20

 60 د0علياء أخالقيات  المهنة 67 م0م0زينب مبادئ أحصاء    67 د0خالد مبادئ ادارة 0022 الثالثاء

 60 د0علياء أخالقيات  المهنة 67 م0م0زينب مبادئ أحصاء    67 د0خالد مبادئ ادارة 2.50

 67 م0م0زينب مبادئ أحصاء          3.40

4.30          

5.20          

    67 م0م0زينب مبادئ أحصاء    67 د0خالد مبادئ ادارة 0022 االربعاء

    67 د0محسن مبادئ ادارة 67 م0م0زينب مبادئ أحصاء    2.50

 67 د0محسن مبادئ ادارة 67 د0عادل أخالقيات  المهنة    3.40

    67 د0عادل أخالقيات  المهنة    4.30

5.20          

 م م0أنعام حاسوب 67  لغة انكليزية 67 د0عادل أخالقيات  المهنة 0022 الخميس

 م م0أنعام حاسوب 67  لغة انكليزية 67 د0عادل أخالقيات  المهنة 2.50

    م م0أنعام حاسوب 67  لغة انكليزية 3.40

    م م0أنعام حاسوب 67  لغة انكليزية 4.30

5.20          


