
 2022- 2021للعام الدراسي  ثاني الدراسات الصباحية الكورس ال االقتصاد /جدول المحاضرات االسبوعي للمرحلة الثانية / قسم 
 ثاني ا الساعة اليوم

 
 ثاني دال ج يالثان ثاني ب

   د.صفاء حسابات قومية م.ضمياء أساليب كمية م.عمر حميد مصارف 9:30    –  8:30 السبت

   د.صفاء حسابات قومية م.ضمياء أساليب كمية م.عمر حميد مصارف 10:30   – 9:30

 د.صفاء حسابات قومية   م.عمر حميد مصارف م.ضمياء أساليب كمية 11:30 –  10:30

 د.صفاء حسابات قومية   م.عمر حميد مصارف م.ضمياء أساليب كمية 12:30 – 11:30

12:30   –  1:30         

االحد 

 حضوري

   د.حمدية رياضيات     9:30    –  8:30

 د.تأميم رياضيات د.لورنس جزئي د.حمدية رياضيات د.مناهل 2جزئي  10:30   – 9:30

 د.لورنس جزئي د.لورنس جزئي د.حمدية رياضيات د.مناهل 2جزئي  11:30 –  10:30

 د.لورنس جزئي   د.مناهل 2جزئي  د.حمدية رياضيات 12:30 – 11:30

     د.مناهل 2جزئي  د.حمدية رياضيات 1:30  –   12:30

 

 االثنين

 د.احمد ذياب حاسوب م.عمر حميد مصارف د.صفاء حسابات قومية   9:30    –  8:30

 د.احمد ذياب حاسوب م.عمر حميد مصارف د.صفاء حسابات قومية   10:30   – 9:30

 م.عمر حميد مصارف   د.احمد ذياب حاسوب د.صفاء حسابات قومية 11:30 –  10:30

 م.عمر حميد مصارف   د.احمد ذياب حاسوب د.صفاء حسابات قومية 12:30 – 11:30

12:30   –  1:30         

 

 الثالثاء

 حضوري

   د.لورنس جزئي     9:30    –  8:30

 د.لورنس جزئي د.حمدية رياضيات   د.مناهل 2جزئي  10:30   – 9:30

 د.تأميم رياضيات د.حمدية رياضيات د.مناهل 2جزئي    11:30 –  10:30

 د.تأميم رياضيات     د.حمدية رياضيات 12:30 – 11:30

     د.حمدية رياضيات   1:30  –   12:30

 

 األربعاء
 

 

 د.صفاء حسابات قومية د. محمد الكبيسي 2إحصاء  د.اسماء تأريخ الفكر د.احمد ذياب حاسوب 9:30    –  8:30

   د.محمد الكبيسي 2إحصاء  د.اسماء تأريخ الفكر د.احمد ذياب حاسوب 10:30   – 9:30

   د.احمد ذياب حاسوب د.صفاء حسابات قومية   11:30 –  10:30

 د.اسماء تأريخ الفكر د.احمد ذياب حاسوب د.محمد الكبيسي 2إحصاء  د.صفاء حسابات قومية 12:30 – 11:30

 د.اسماء تأريخ الفكر د.صفاء حسابات قومية د. محمد الكبيسي 2إحصاء    1:30  –   12:30

 

 الخميس

 د.محمد الكبيسي 2إحصاء  م.ضمياء أساليب كمية   د.اسماء تأريخ الفكر 9:30    –  8:30

 د. محمد الكبيسي 2إحصاء  م.ضمياء أساليب كمية   د.اسماء تأريخ الفكر 10:30   – 9:30

 م.ضمياء أساليب كمية د.اسماء تأريخ الفكر   د. محمد الكبيسي 2إحصاء  11:30 –  10:30

 م.ضمياء أساليب كمية د.اسماء تأريخ الفكر   د.محمد الكبيسي 2إحصاء  12:30 – 11:30

12:30   –  1:30         

 



 2022- 2021الدراسي  للعام الثانيالكورس  مسائيةالدراسات ال االقتصاد /جدول المحاضرات االسبوعي للمرحلة الثانية / قسم 
 ج ثاني ب  ثاني  ا ثاني الساعة اليوم

   د.صفاء حسابات قومية د. محمد الكبيسي 2إحصاء  2,40 – 2.00 السبت

   د.صفاء حسابات قومية د. محمد الكبيسي 2إحصاء  3.20 – 2.40

 د.صفاء حسابات قومية م.زينب أساليب كمية   4,00 – 3.20

 د.صفاء حسابات قومية م.زينب أساليب كمية   4.40 – 4.00

4.40 – 5.20       

 

 االحد
 د.حمدية رياضيات د.احمد ذياب حاسوب د.صفاء حسابات قومية 2,40 – 2.00

 د.مناهل 2جزئي  د.احمد ذياب حاسوب د.صفاء حسابات قومية 3.20 – 2.40

 د.مناهل 2جزئي  د.اسماء الفكرتأريخ  د.احمد ذياب حاسوب 4,00 – 3.20

   د.اسماء تأريخ الفكر د.احمد ذياب حاسوب 4.40 – 4.00

4.40 – 5.20       

 

 االثنين
 د. محمد الكبيسي 2إحصاء  د.حمدية رياضيات د.مناهل 2جزئي  2,40 – 2.00

 د. محمد الكبيسي 2إحصاء  د.حمدية رياضيات د.مناهل 2جزئي  3.20 – 2.40

 م.زينب أساليب كمية د.مناهل 2جزئي  د.حمدية رياضيات 4,00 – 3.20

 م.زينب أساليب كمية د.مناهل 2جزئي  د.حمدية رياضيات 4.40 – 4.00

4.40 – 5.20       

 

 الثالثاء
 د.حمدية رياضيات د.مناهل 2جزئي    2,40 – 2.00

 د.حمدية رياضيات   د.مناهل 2جزئي  3.20 – 2.40

 د.مناهل 2جزئي  د.حمدية رياضيات   4,00 – 3.20

     د.حمدية رياضيات 4.40 – 4.00

4.40 – 5.20       

 

 األربعاء
 د.احمد ذياب حاسوب م.عمر حميد مصارف م.زينب أساليب كمية 2,40 – 2.00

 د.احمد ذياب حاسوب م.عمر حميد مصارف م.زينب أساليب كمية 3.20 – 2.40

 د.صفاء حسابات قومية د. محمد الكبيسي 2إحصاء    4,00 – 3.20

 م.عمر حميد مصارف د. محمد الكبيسي 2إحصاء  د.صفاء حسابات قومية 4.40 – 4.00

 م.عمر حميد مصارف د.صفاء حسابات قومية   5.20 – 4.40

 

 الخميس
 د.اسماء تأريخ الفكر   م.عمر حميد مصارف 2,40 – 2.00

 د.اسماء تأريخ الفكر   م.عمر حميد مصارف 3.20 – 2.40

     د.اسماء تأريخ الفكر 4,00 – 3.20

     د.اسماء تأريخ الفكر 4.40 – 4.00

4.40 – 5.20       

 


