
 الكتروني  (2021- 2020) للعام الدراسي  قسم االحصاء/صباحي االولىجدول المرحلة 

 الساعة اليوم
 دشعبة  شعبة ج شعبة ب شعبة أ

 التدريسي المادة  التدريسي المادة  التدريسي المادة  التدريسي المادة 

 السبت 

حقوق االنسان  8:30-9:20
 والديموقراطية 

أ.م.غفران  1مبادئ االحصاء د.فضاء مزهر 1اللغة االنكليزية د.نادية داخل 1مبادئ االدارة م.م.حسين علي
 إسماعيل

حقوق االنسان  9:30-10:20
 والديموقراطية 

 د.فضاء مزهر 1اللغة االنكليزية أ.م.غفران إسماعيل 1االحصاءمبادئ  د.نادية داخل 1مبادئ االدارة م.م.حسين علي

د.نبيلة عبد  التفاضل  د.سجى فاضل 1االقتصاد  أ.م.غفران إسماعيل 1مبادئ االحصاء د.فضاء مزهر 1اللغة االنكليزية 10:30-11:20
 الهادي

 التفاضل    د.فضاء مزهر 1االنكليزيةاللغة  أ.م.غفران إسماعيل 1مبادئ االحصاء 11:30-12:20
د.نبيلة عبد 

 الهادي

12:30-1:20     
    

 االحد 

 التفاضل  د.نادية داخل 1مبادئ االدارة د.سجى فاضل 1االقتصاد  أ.م.رافد صباح 1اللغة العربية 8:30-9:20
د.نبيلة عبد 

 الهادي

حقوق االنسان  د.سجى فاضل 1االقتصاد  د.نبيلة عبد الهادي التفاضل  أ.م.رافد صباح 1اللغة العربية 9:30-10:20
 والديموقراطية 

 م.م.حسين علي

حقوق االنسان  د.سجى فاضل 1االقتصاد  د.نبيلة عبد الهادي التفاضل  د.نادية داخل 1مبادئ االدارة 10:30-11:20
 والديموقراطية 

 م.م.حسين علي

11:30-12:20         

12:30-1:20         

 االثنين

 د.نادية داخل 1مبادئ االدارة د.نبيلة عبد الهادي التفاضل  أ.م.رافد صباح 1اللغة العربية د.تأميم 1االقتصاد  8:30-9:20

 د.نادية داخل 1مبادئ االدارة د.نبيلة عبد الهادي التفاضل  أ.م.رافد صباح 1اللغة العربية د.تأميم 1االقتصاد  9:30-10:20

 د.تأميم 1االقتصاد      د.نادية داخل 1مبادئ االدارة 10:30-11:20

       د.نادية داخل 1مبادئ االدارة 11:30-12:20

12:30-1:20         

 الثالثاء

 أ.م.رافد صباح 1اللغة العربية د.نادية داخل 1مبادئ االدارة د.نبيلة عبد الهادي التفاضل  د.تأميم 1االقتصاد  8:30-9:20

 أ.م.رافد صباح 1اللغة العربية د.نادية داخل 1مبادئ االدارة د.سجى فاضل 1االقتصاد  د.نبيلة عبد الهادي التفاضل  9:30-10:20

 د.نادية داخل 1مبادئ االدارة د.نبيلة عبد الهادي التفاضل  د.سجى فاضل 1االقتصاد    10:30-11:20

11:30-12:20         

12:30-1:20         

 االربعاء 

8:30-9:20   
حقوق االنسان 
 د.تأميم 1االقتصاد    م.م.حسين علي والديموقراطية 

9:30-10:20   
حقوق االنسان 
 د.تأميم 1االقتصاد    م.م.حسين علي والديموقراطية 

     د.نادية داخل 1مبادئ االدارة   10:30-11:20

11:30-12:20         

12:30-1:20         

 الخميس 

   أ.م.رافد صباح 1اللغة العربية   د.نبيلة عبد الهادي التفاضل  8:30-9:20

   أ.م.رافد صباح 1اللغة العربية   د.نبيلة عبد الهادي التفاضل  9:30-10:20

حقوق االنسان      10:30-11:20
 والديموقراطية 

   م.م.حسين علي

11:30-12:20     
االنسان حقوق 

   م.م.حسين علي والديموقراطية 

12:30-1:20         

 
 



 
 

 الكتروني  (2021- 2020) جدول المرحلة الثانية صباحي/قسم االحصاء للعام الدراسي

 الساعة اليوم
 جشعبة  شعبة ب شعبة أ

 التدريسي المادة  التدريسي المادة  التدريسي المادة 

 السبت 

 د.سجى محمد المعاينة اساليب  م.م.امجد هبة هللا Matlab 1 م.م.بشرى سعد  مبادئ االحتماالت  8:30-9:20

 1المتتابعات والمتسلسالت  9:30-10:20
د.علي عبد 

 م.م.بشرى سعد مبادئ االحتماالت  الحسن
 اساليب المعاينة 

 د.سجى محمد

د.علي عبد  1المتتابعات والمتسلسالت  10:30-11:20
 الحسن

1المصفوفات   م.م.امجد هبة هللا Matlab 1 أ.م.ايمان حسن 

11:30-12:20 Matlab 1 1المصفوفات  م.م.امجد هبة هللا  م.م.بشرى سعد مبادئ االحتماالت  أ.م.ايمان حسن 

12:30-1:20       

 االحد 

 أ.م.ايمان حسن 1المصفوفات  د.رباب عبد الرضا 1احصاء اقتصادي د.سجى محمد اساليب المعاينة  8:30-9:20

 أ.م.ايمان حسن 1المصفوفات  د.رباب عبد الرضا 1احصاء اقتصادي محمدد.سجى  اساليب المعاينة  9:30-10:20

 د.انتصار عريبي مبادئ االحتماالت      10:30-11:20

 د.انتصار عريبي مبادئ االحتماالت      11:30-12:20

12:30-1:20       

 االثنين

 د.سجى محمد اساليب المعاينة  د.علي عبد الحسن 1والمتسلسالت المتتابعات  م.م.سؤدد أحمد 2اللغة االنكليزية  8:30-9:20

 د.سجى محمد اساليب المعاينة  د.علي عبد الحسن 1المتتابعات والمتسلسالت  د.انتصار عريبي مبادئ االحتماالت  9:30-10:20

 عبد الحسند.علي  1المتتابعات والمتسلسالت    د.انتصار عريبي مبادئ االحتماالت  10:30-11:20

 د.علي عبد الحسن 1المتتابعات والمتسلسالت      11:30-12:20

12:30-1:20       

 الثالثاء

 د.رباب عبد الرضا 1احصاء اقتصادي     8:30-9:20

 د.رباب عبد الرضا 1احصاء اقتصادي     9:30-10:20

10:30-11:20       

11:30-12:20       

12:30-1:20       

 االربعاء 

 م.م.سؤدد أحمد 2اللغة االنكليزية  د.انتصار عريبي مبادئ االحتماالت  د.رباب عبد الرضا 1احصاء اقتصادي 8:30-9:20

   د.انتصار عريبي مبادئ االحتماالت  د.رباب عبد الرضا 1احصاء اقتصادي 9:30-10:20

10:30-11:20       

11:30-12:20       

12:30-1:20       

 الخميس 

   د.سجى محمد اساليب المعاينة  أ.م.ايمان حسن 1المصفوفات  8:30-9:20

   د.سجى محمد اساليب المعاينة  أ.م.ايمان حسن 1المصفوفات  9:30-10:20

   م.م.سؤدد أحمد 2اللغة االنكليزية    10:30-11:20

11:30-12:20       

12:30-1:20       

 
 
 
 



 
 الكتروني  (2021- 2020)قسم االحصاء للعام الدراسي  /جدول المرحلة الثالثة

 الساعة اليوم
 جشعبة  شعبة ب شعبة أ

 التدريسي المادة  التدريسي المادة  التدريسي المادة 

 السبت 

 د.عمر عبد المحسن  1احصاء رياضي د.اسماء نجم 1الديموغرافي   8:30-9:20
 د.مناف يوسف  1االنحدار  د.اسماء نجم 1الديموغرافي د.فضاء هاشم  1العدديالتحليل  9:30-10:20
 د.اسماء نجم 1الديموغرافي د.عمر عبد المحسن  1احصاء رياضي د.فضاء هاشم  1التحليل العددي 10:30-11:20
 د.اسماء نجم 1الديموغرافي د.عمر عبد المحسن  1احصاء رياضي د.مناف يوسف  1االنحدار  11:30-12:20
     د.عمر عبد المحسن  1احصاء رياضي 12:30-1:20

 االحد 

   د.عمر محمد 1بحوث العمليات م.م.سؤدد احمد 3اللغة االنكليزية 8:30-9:20

 م.م.سؤدد احمد 3اللغة االنكليزية   د.عمر محمد 1بحوث العمليات 9:30-10:20
 د.عمر محمد 1بحوث العمليات م.م.سؤدد احمد 3اللغة االنكليزية   10:30-11:20
11:30-12:20       
12:30-1:20       

 االثنين

     د.أسماء غالب  احصاء حيوي  8:30-9:20
     د.أسماء غالب  احصاء حيوي  9:30-10:20
   د.أسماء غالب  احصاء حيوي    10:30-11:20

   د.أسماء غالب  احصاء حيوي    11:30-12:20

12:30-1:20       

 الثالثاء

 د.مناف يوسف  1االنحدار      8:30-9:20
 د.مناف يوسف  1االنحدار      9:30-10:20
 د.أسماء غالب  احصاء حيوي      10:30-11:20
 د.أسماء غالب  احصاء حيوي      11:30-12:20
12:30-1:20       

 االربعاء 

 د.عمر عبد المحسن  1احصاء رياضي د.مناف يوسف  1االنحدار  د.اسماء نجم 1الديموغرافي 8:30-9:20
 د.عمر عبد المحسن  1احصاء رياضي د.مناف يوسف  1االنحدار  د.اسماء نجم 1الديموغرافي 9:30-10:20
   د.فضاء هاشم  1التحليل العددي د.مناف يوسف  1االنحدار  10:30-11:20
   د.فضاء هاشم  1التحليل العددي د.مناف يوسف  1االنحدار  11:30-12:20
12:30-1:20       

 أ.م.سهيل نجم SPSS 1 د.مناف يوسف  1االنحدار  د.عمر عبد المحسن  1احصاء رياضي 9:20-8:30 الخميس 
 د.فضاء هاشم  1التحليل العددي أ.م.سهيل نجم SPSS 1 د.عمر عبد المحسن  1احصاء رياضي 9:30-10:20 
 10:30-11:20 SPSS 1 1التحليل العددي د.عمر عبد المحسن  1احصاء رياضي أ.م.سهيل نجم  د.فضاء هاشم  
 11:30-12:20       
 12:30-1:20       
 8:30-9:20       

 
 
 
 



 
 الكتروني  (2021-2020)قسم االحصاء للعام الدراسي صباحي /  -رابعة جدول المرحلة ال

 الساعة اليوم
 جشعبة  شعبة ب شعبة أ

   المادة المادة التدريسي المادة

 السبت

 د.علي عبد الحسن  4اللغة اإلنكليزية   د.عماد حازم  1االستدالل االحصائي د.محمد صادق  1القياس االقتصادي 8:30-9:20

التطبيقات   د.عماد حازم  1االستدالل االحصائي د.محمد صادق  1القياس االقتصادي 9:30-10:20
 1االحصائية 

 منفي د.صباح 

التطبيقات   د.عماد حازم  1االستدالل االحصائي 10:30-11:20
 1االحصائية 

 د.محمد صادق  1القياس االقتصادي د.صباح منفي 

 د.عماد حازم  1االستدالل االحصائي د.علي عبد الحسن  4اللغة اإلنكليزية   د.صباح منفي  1التطبيقات االحصائية  11:30-12:20

     د.علي عبد الحسن  4اإلنكليزية  اللغة  12:30-1:20

 االحد

     د.عماد حازم  1االستدالل االحصائي 8:30-9:20

     د.عماد حازم  1االستدالل االحصائي 9:30-10:20

   د.عماد حازم  1االستدالل االحصائي   10:30-11:20

1االستدالل االحصائي     11:30-12:20  د.عماد حازم  

1االستدالل االحصائي     12:30-1:20  د.عماد حازم  

 االثنين

 د.محمد صادق  1القياس االقتصادي   د.قتيبة نبيل 1تصميم التجارب 8:30-9:20

 د.محمد صادق  1القياس االقتصادي   د.محمد صادق  1القياس االقتصادي 9:30-10:20

 د.قتيبة نبيل 1تصميم التجارب     10:30-11:20

11:30-12:20       

12:30-1:20       

 الثالثاء

   د.قتيبة نبيل 1تصميم التجارب د.فراس احمد  1السالسل الزمنية  8:30-9:20

 د.قتيبة نبيل 1تصميم التجارب د.قتيبة نبيل 1تصميم التجارب د.فراس احمد  1السالسل الزمنية  9:30-10:20

 د.قتيبة نبيل 1تصميم التجارب     10:30-11:20

11:30-12:20       

12:30-1:20       

 األربعاء

   د.محمد صادق  1القياس االقتصادي   8:30-9:20

   د.محمد صادق  1القياس االقتصادي   9:30-10:20

   د.قتيبة نبيل 1تصميم التجارب   10:30-11:20

11:30-12:20       

12:30-1:20       

 الخميس

   د.فراس احمد  1السالسل الزمنية  د.قتيبة نبيل 1تصميم التجارب 8:30-9:20

   د.فراس احمد  1السالسل الزمنية  د.قتيبة نبيل 1تصميم التجارب 9:30-10:20

 د.فراس احمد  1السالسل الزمنية  د.محمد صادق  1القياس االقتصادي   10:30-11:20

 د.فراس احمد  1الزمنية السالسل      11:30-12:20

12:30-1:20       

 


