
ين  19، الخميس     تشر
 2020،  الثان 

 
 
 
 
 
 

 

 

 2021- 2020/ الدراسات الصباحية لكورس االول  للعام الدراسي  االقتصادللمرحلة االولى  / قسم االلكتروني  جدول المحاضرات االسبوعي 

 االول  ا  الساعة  اليوم

 

 االول د  االول ج   االول ب 

 السبت 

 م.م عمر عبيد مبادئ محاسبة  د.لمياء احصاء مبادئ  د.عادل  مبادئ ادارة  د.نضال  اللغة العربية    9:30    –  8:30

 م.م عمر عبيد مبادئ محاسبة  د.لمياء مبادئ احصاء  د.عادل  مبادئ ادارة  د.نضال  اللغة العربية    10:30   – 9:30

 د.بشرى  مبادئ رياضيات د.احمد  حقوق االنسان  م.م عمر عبيد مبادئ محاسبة  د.عادل  مبادئ ادارة   11:30 –  10:30

 د.بشرى  مبادئ رياضيات د.احمد  حقوق االنسان  م.م عمر عبيد مبادئ محاسبة  د.عادل  مبادئ ادارة   12:30 – 11:30

 د.يوسف  اللغة االنكليزية       1:30  –   12:30

 

 االحد 

8:30  –    9:30          

9:30 –   10:30          

10:30  – 11:30          

11:30 – 12:30          

 12:30   –  1:30         

 

 االثنين

8:30  –    9:30          

9:30 –   10:30          

10:30  – 11:30          

11:30 – 12:30          

12:30   –  1:30         

 

 الثالثاء

8:30  –    9:30          

9:30 –   10:30          

10:30  – 11:30          

11:30 – 12:30          

12:30   –  1:30         

 

 االربعاء

 

 

 د.احمد  حقوق االنسان  د.بشرى  مبادئ رياضيات د.نضال  اللغة العربية   د.لمياء مبادئ احصاء   9:30    –  8:30

 د.احمد  حقوق االنسان  د.بشرى  مبادئ رياضيات د.نضال  اللغة العربية   د.لمياء مبادئ احصاء   10:30   – 9:30

 د.لمياء مبادئ احصاء  د.نضال  اللغة العربية   د.بشرى  مبادئ رياضيات د.احمد  حقوق االنسان   11:30 –  10:30

 د.لمياء مبادئ احصاء  د.نضال  اللغة العربية   د.بشرى  رياضياتمبادئ  د.احمد  حقوق االنسان   12:30 – 11:30

   د.يوسف  اللغة االنكليزية     1:30  –   12:30

 د.نضال  اللغة العربية   د.عادل  مبادئ ادارة  د.يوسف  اللغة االنكليزية د.بشرى  مبادئ رياضيات  9:30    –  8:30 



ين  19، الخميس     تشر
 2020،  الثان 

 
 
 
 
 
 

 د.نضال  اللغة العربية   د.عادل  مبادئ ادارة  د.احمد  حقوق االنسان  د.بشرى  مبادئ رياضيات  10:30   – 9:30 الخميس 

 د.عادل  مبادئ ادارة  م.م عمر عبيد مبادئ محاسبة  د.احمد  حقوق االنسان  م.م عمر عبيد مبادئ محاسبة   11:30 –  10:30

 د.عادل  مبادئ ادارة  م.م عمر عبيد محاسبة مبادئ  د.لمياء مبادئ احصاء  م.م عمر عبيد مبادئ محاسبة   12:30 – 11:30

     د.لمياء مبادئ احصاء  د.يوسف  اللغة االنكليزية 1:30  –   12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ين  19، الخميس     تشر
 2020،  الثان 

 
 
 
 
 
 

 

 2021- 2020/ الدراسات الصباحية الكورس االول  للعام الدراسي   االقتصادللمرحلة الثانية  / قسم  األسبوعي االلكترونيجدول المحاضرات 

 ثاني ا الساعة اليوم

 

 الثاني  د اثاني ج  ثاني  ب

 السبت 

8:30  –    9:30          

   د.يوسف اللغة االنكليزية  د.اسماء  تاريخ الوقائع د.ضمياء أساليب كمية   10:30   – 9:30

     د.اسماء  تاريخ الوقائع د.ضمياء أساليب كمية   11:30 –  10:30

     د.ضمياء أساليب كمية  د.اسماء  تاريخ الوقائع  12:30 – 11:30

     د.ضمياء أساليب كمية  د.اسماء  تاريخ الوقائع 1:30  –   12:30

 

 االحد 

8:30  –    9:30          

9:30 –   10:30          

10:30  – 11:30          

11:30 – 12:30          

 12:30   –  1:30         

 

 االثنين

8:30  –    9:30          

9:30 –   10:30          

10:30  – 11:30          

11:30 – 12:30          

12:30   –  1:30         

 

 الثالثاء

   د.احمد ذياب  حاسوب د.داود موارد بشرية   د.داود بشرية موارد   9:30    –  8:30

   د.احمد ذياب  حاسوب د.داود موارد بشرية   د.داود موارد بشرية   10:30   – 9:30

   د.داود موارد بشرية  د.احمد ذياب  حاسوب    11:30 –  10:30

   د.داود موارد بشرية  د.احمد ذياب  حاسوب    12:30 – 11:30

12:30   –  1:30         

 

 الربعاء ا

 

 

       ازهار د. نقود  9:30    –  8:30

   د.ضمياء أساليب كمية    ازهار د. نقود  10:30   – 9:30

   د.ضمياء أساليب كمية  د.يوسف اللغة اإلنكليزية  د.احمد ذياب  حاسوب    11:30 –  10:30

   د.ازهار  نقود د.ازهار  نقود د.احمد ذياب  حاسوب  12:30 – 11:30

   د.ازهار  نقود د.ازهار  نقود   1:30  –   12:30

 

 الخميس 

8:30  –    9:30          

9:30 –   10:30          

10:30  – 11:30          

 



ين  19، الخميس     تشر
 2020،  الثان 

 
 
 
 
 
 

 

 

 2021- 2020/ الدراسات الصباحية الكورس االول  للعام الدراسي   االقتصاداالسبوعي للمرحلة الثالثة  / قسم االلكتروني  جدول المحاضرات 

 ثالث ا  الساعة اليوم

 

 ثالث د ثالث ج   ثالث  ب 

 السبت 

   م.عمر  زراعي  م.محمد أمين اللغة االنكليزية    ازهارد. تنمية   9:30    –  8:30

   م.عمر زراعي  م.محمد أمين اللغة االنكليزية  د.ازهار  تنمية  10:30   – 9:30

   د.مراد  صناعي د.ازهار  تنمية  م.عمر  زراعي   11:30 –  10:30

   د.صباح دولي د.ازهار  تنمية  م.عمر زراعي   12:30 – 11:30

   د.صباح دولي د.تأميم  بيئة   1:30  –   12:30

 

 االحد 

8:30  –    9:30          

9:30 –   10:30          

10:30  – 11:30   OFF OFF  OFF  OFF  

11:30 – 12:30          

 12:30   –  1:30         

 

 االثنين

   د.صفاء المالية العامة   د.مراد  صناعي د.عماد العاني المالية العامة    9:30    –  8:30

   د.صفاء العامة المالية  د.مراد  صناعي د.عماد العاني المالية العامة   10:30   – 9:30

   د.بشرى تنمية  د.عماد العاني المالية العامة   د.مراد  صناعي   11:30 –  10:30

   بشرىد. تنمية  د.عماد العاني المالية العامة  د.مراد  صناعي  12:30 – 11:30

   د.مراد  صناعي د.تأميم  بيئة   1:30  –   12:30

 

 الثالثاء

   د.تأميم  بيئة د.صباح دولي م.محمد أمين اللغة االنكليزية   9:30    –  8:30

   د.تأميم بيئة  د.صباح دولي م.محمد أمين اللغة االنكليزية   10:30   – 9:30

   م.محمد أمين اللغة اإلنكليزية  م.عمر زراعي  د.عماد العاني المالية العامة   11:30 –  10:30

   م.محمد أمين اللغة اإلنكليزية  م.عمر زراعي  د.صباح دولي  12:30 – 11:30

   المالية العامة  د.صفاء د.عماد العاني المالية العامة   د.صباح دولي 1:30  –   12:30

 

 االربعاء 

 

 

8:30  –    9:30          

9:30 –   10:30          

10:30  – 11:30          

11:30 – 12:30          

12:30   –  1:30         

 

 الخميس 

8:30  –    9:30          

9:30 –   10:30          

10:30  – 11:30          



ين  19، الخميس     تشر
 2020،  الثان 

 
 
 
 
 
 

 2021- 2020/ الدراسات الصباحية الكورس االول  للعام الدراسي   االقتصادللمرحلة الرابعة / قسم   االسبوعيااللكتروني  جدول المحاضرات 

 رابع ا  الساعة اليوم

 

 رابع ج   ارابع  ب 

 السبت 

 د.يوسف اللغة اإلنكليزية   د.ثائر العاني جدوى اقتصادية  د.حمدية نفط وطاقة  9:30    –  8:30

 م.محمد أمين التمويل الدولي د.ثائر العاني جدوى اقتصادية د.حمدية نفط وطاقة  10:30   – 9:30

 م.محمد أمين التمويل الدولي د.حمدية نفط وطاقة د.يوسف اللغة االنكليزية   11:30 –  10:30

 د.عفراء  نقدية  د.حمدية نفط وطاقة    12:30 – 11:30

 د.عفرء نقدية     1:30  –   12:30

 

 االحد 

8:30  –    9:30        

9:30 –   10:30   OFF OFF  OFF  

10:30  – 11:30        

11:30 – 12:30        

 12:30   –  1:30       

 

 االثنين

 د.سجى نفط وطاقة   د.عفراء  نقدية  9:30    –  8:30

 د.ثائر العاني جدوى اقتصادية    د.عفراء  نقدية   10:30   – 9:30

 د.ثائر العاني جدوى اقتصادية  د.عفراء  نقدية د.حمدية نفط وطاقة  11:30 –  10:30

   د.عفراء  نقدية د.ثائر العاني جدوى اقتصادية  12:30 – 11:30

 د.عفراء  د.عفراء    د.ثائر العاني جدوى اقتصادية 1:30  –   12:30

 

 الثالثاء

8:30  –    9:30        

9:30 –   10:30        

10:30  – 11:30        

11:30 – 12:30        

12:30   –  1:30       

 

 االربعاء 

 

 

8:30  –    9:30    
  

  

9:30 –   10:30        

10:30  – 11:30        

11:30 – 12:30        

12:30   –  1:30       

 

 الخميس 

 د.سجى نفط وطاقة د.حمدية نفط وطاقة م.محمد أمين التمويل الدولي  9:30    –  8:30

 د.سجى نفط وطاقة د.عفراء  نقدية م.محمد أمين التمويل الدولي  10:30   – 9:30

   م.محمد أمين التمويل الدولي د.عفراء  نقدية   11:30 –  10:30



ين  19، الخميس     تشر
 2020،  الثان 

 
 
 
 
 
 

   م.محمد أمين الدوليالتمويل     12:30 – 11:30

   د.يوسف اللغة االنكليزية    1:30  –   12:30

 

 

 


