
 2022- 2021الدراسي  للعام الثانيالدراسات الصباحية الكورس  االقتصاد /قسم  /الثالثة جدول المحاضرات االسبوعي للمرحلة 

 ثالث ا الساعة اليوم
 

 ثالث د ثالث ج ثالث  ب

     د.سهاد 2رياضيات تحميل ك د.يوسف المعرفة 9:30    –  8:30 السبت

   د.احمد أساليب البحث د.سهاد 2رياضيات تحميل ك د.يوسف المعرفة 10:30   – 9:30

   د.احمد أساليب البحث د.يوسف المعرفة   11:30 –  10:30

 د.احمد أساليب البحث   د.يوسف المعرفة د.سهاد 2رياضيات تحميل ك 12:30 – 11:30

 د.احمد أساليب البحث     د.سهاد 2رياضيات تحميل ك 1:30  –   12:30

 
 االحد
 حضوري

ي      9:30    –  8:30
 د.صباح سياسات دولية د.تأميم 2رياض 

ي  د.سمي   2كلي  10:30   – 9:30
 د.صباح سياسات دولية د.جاسم 2كلي  د.صالح 2رياض 

ي  د.سمي   2كلي  11:30 –  10:30
 د.جاسم 2كلي  د.جاسم 2كلي  د.صالح 2رياض 

ي  12:30 – 11:30
 د.جاسم 2كلي  د.صباح دولية سياسات د.سمي   2كلي  د.صالح 2رياض 

ي  1:30  –   12:30
ي  د.صباح سياسات دولية د.سمي   2كلي  د.صالح 2رياض 

 د.تأميم 2رياض 

 
 االثني   
 حضوري

ي  9:30    –  8:30
ي    د.صالح 2رياض 

   د.تأميم 2رياض 

ي  د.صباح سياسات دولية 10:30   – 9:30
ي  د.صالح 2رياض 

 د.جاسم 2كلي  د.تأميم 2رياض 

ي  د.جاسم 2كلي  د.سمي   2كلي  د.صباح سياسات دولية 11:30 –  10:30
 د.تأميم 2رياض 

ي    د.صباح سياسات دولية د.سمي   2كلي  12:30 – 11:30
 د.تأميم 2رياض 

     د.صباح سياسات دولية   1:30  –   12:30

 
 الثالثاء
 
 

   د.سهاد 2رياضيات تحميل ك   م.محمد أمي    سياسات مالية 9:30    –  8:30

 د.ازهار سياسات تنموية د.سهاد 2رياضيات تحميل ك   م.محمد أمي    سياسات مالية 10:30   – 9:30

 د.ازهار سياسات تنموية   م.محمد أمي    سياسات مالية   11:30 –  10:30

 د.سهاد 2رياضيات تحميل ك د.ازهار سياسات تنموية م.محمد أمي    سياسات مالية   12:30 – 11:30

 د.سهاد 2رياضيات تحميل ك د.ازهار سياسات تنموية     1:30  –   12:30

 
 االربعاء

 م.عمر سياسات زراعية م.محمد أمي    سياسات مالية د.احمد أساليب البحث .مراد سياسات صناعية 9:30    –  8:30

 م.عمر سياسات زراعية م.محمد أمي    سياسات مالية د.احمد أساليب البحث .مراد سياسات صناعية 10:30   – 9:30

 م.محمد أمي    سياسات مالية م.عمر سياسات زراعية .مراد سياسات صناعية د.احمد أساليب البحث 11:30 –  10:30

 م.محمد أمي    سياسات مالية م.عمر سياسات زراعية .مراد سياسات صناعية د.احمد أساليب البحث 12:30 – 11:30

12:30   –  1:30         

 د.يوسف المعرفة .مراد سياسات صناعية م.عمر سياسات زراعية د.ازهار سياسات تنموية 9:30    –  8:30



 د.يوسف المعرفة .مراد سياسات صناعية م.عمر سياسات زراعية د.ازهار سياسات تنموية 10:30   – 9:30 الخميس

 .مراد سياسات صناعية د.يوسف المعرفة د.ازهار سياسات تنموية م.عمر سياسات زراعية 11:30 –  10:30

 .مراد سياسات صناعية د.يوسف المعرفة د.ازهار سياسات تنموية م.عمر سياسات زراعية 12:30 – 11:30

12:30   –  1:30         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2022- 2021الدراسي  للعامالثاني الكورس مسائية الدراسات ال االقتصاد /قسم  الثالثة /جدول المحاضرات االسبوعي للمرحلة 

 
 اليوم

 
 الساعة

 
 ثالث ا

 السبت

 م.عمر سياسات زراعية  2,40 – 2.00

 م.عمر سياسات زراعية  3.20 – 2.40

3.20 – 4,00   

4.00 – 4.40   

4.40 – 5.20   

 
 االحد حضوري

ي  2,40 – 2.00
 د.صالح 2رياض 

ي  3.20 – 2.40
 د.صالح 2رياض 

 د.جاسم 2كلي  4,00 – 3.20

4.00 – 4.40   

4.40 – 5.20   

 
 االثني   حضوري

 د.جاسم 2كلي  2,40 – 2.00

 د.جاسم 2كلي  3.20 – 2.40

 د.صباح سياسات دولية 4,00 – 3.20

 د.صباح سياسات دولية 4.40 – 4.00

ي  5.20 – 4.40
 د.صالح 2رياض 

 
 الثالثاء
 
 

 أمي   م.محمد  سياسات مالية 2,40 – 2.00

 م.محمد أمي    سياسات مالية 3.20 – 2.40

 د.يوسف المعرفة  4,00 – 3.20

 د.يوسف المعرفة  4.40 – 4.00

4.40 – 5.20   

 
 االربعاء

 د.احمد أساليب البحث 2,40 – 2.00

 د.احمد أساليب البحث 3.20 – 2.40

 د.سهاد 2رياضيات تحميل ك 4,00 – 3.20

 د.سهاد 2رياضيات تحميل ك 4.40 – 4.00

4.40 – 5.20   

 الخميس

 .مراد سياسات صناعية  2,40 – 2.00

 .مراد سياسات صناعية  3.20 – 2.40

 د.ازهار سياسات تنموية  4,00 – 3.20

 د.ازهار سياسات تنموية  4.40 – 4.00

4.40 – 5.20   

 


