
 

 2022- 2021الدراسي  للعامالثاني الدراسات الصباحية الكورس  االقتصاد /قسم  / المحاضرات االسبوعي للمرحلة الرابعة جدول بالجدول

 
 رابع ا الساعة اليوم

 
 رابع ج ارابع  ب

 السبت

8:30  –    9:30       

9:30 –   10:30       

10:30  – 11:30       

11:30 – 12:30       

12:30   –  1:30       

 

 االحد

 حضوري

 د.عفراء السياسات النقدية      9:30    –  8:30

 د.عفراء السياسات النقدية    د.غفران 2قياسي 10:30   – 9:30

 د.تأميم تقييم د.غفران 2قياسي   11:30 –  10:30

 د.تأميم تقييم  د.غفران 2قياسي د.ثائر العاني تقييم  12:30 – 11:30

 د.غفران 2قياسي   د.ثائر العاني تقييم  1:30  –   12:30

 

 االثنين

 د.عماد العاني المؤسسات المالية  د.عفراء السياسات النقدية  د.يوسف اللغة اإلنكليزية  9:30    –  8:30

 د.عماد العاني المؤسسات المالية  د.عفراء السياسات النقدية  د.يوسف اللغة اإلنكليزية  10:30   – 9:30

 د.داود التخطيط االقتصادي واساليبة د.ثائر العاني تقييم    11:30 –  10:30
 د.داود التخطيط االقتصادي واساليبة د.ثائر العاني تقييم    12:30 – 11:30
   د.غفران 2قياسي   1:30  –   12:30

 

 الثالثاء

 حضوري

8:30  –    9:30       

     د.غفران 2قياسي 10:30   – 9:30

     د.غفران 2قياسي 11:30 –  10:30

 د.غفران 2قياسي   د.عفراء السياسات النقدية  12:30 – 11:30

 د.غفران 2قياسي   د.عفراء السياسات النقدية  1:30  –   12:30

 

 األربعاء

     د.داود التخطيط االقتصادي واساليبة 9:30    –  8:30

   د.يوسف اللغة اإلنكليزية  د.داود التخطيط االقتصادي واساليبة 10:30   – 9:30

   د.يوسف اللغة اإلنكليزية    11:30 –  10:30

 د.يوسف اللغة اإلنكليزية  د.داود التخطيط االقتصادي واساليبة   12:30 – 11:30

 د.يوسف اللغة اإلنكليزية  د.داود التخطيط االقتصادي واساليبة   1:30  –   12:30

 

 الخميس

 د.داود التخطيط االقتصادي واساليبة د.عماد العاني المؤسسات المالية  د.صباح  نظم اقتصادية 9:30    –  8:30

 د.احمد نظم اقتصادية د.عماد العاني المؤسسات المالية  د.صباح نظم اقتصادية 10:30   – 9:30

 د.احمد نظم اقتصادية د.داود التخطيط االقتصادي واساليبة د.عماد العاني المؤسسات المالية  11:30 –  10:30

   د.صباح  نظم اقتصادية د.عماد العاني المؤسسات المالية  12:30 – 11:30

   د.صباح  نظم اقتصادية د.داود التخطيط االقتصادي واساليبة 1:30  –   12:30

 

 

 

 



 

 2022- 2021ال دراسي للعام الثانيالكورس  المسائيةالدراسات  االقتصاد /جدول المحاضرات االسبوعي للمرحلة الرابعة/ قسم 
 

 

 

 اليوم

 

 الساعة

 

 رابع ا

 

 ارابع  ب

 السبت

     

     

     

     

     

     

 االحد

 حضوري

 د.غفران 2قياسي د.ثائر العاني تقييم  2,40 – 2.00

   د.ثائر العاني تقييم  3.20 – 2.40

 د.ثائر العاني تقييم  د.غفران 2قياسي 4,00 – 3.20

 د.ثائر العاني تقييم    4.40 – 4.00

4.40 – 5.20     

     

 

 الثالثاء

 حضوري

 د.عفراء سياسات نقدية د.غفران 2قياسي 2,40 – 2.00

 د.عفراء نقدية سياسات د.غفران 2قياسي 3.20 – 2.40

 د.غفران 2قياسي د.عفراء سياسات نقدية 4,00 – 3.20

 د.غفران 2قياسي د.عفراء سياسات نقدية 4.40 – 4.00

4.40 – 5.20     

     

 

 األربعاء

 

 

 د.داود التخطيط االقتصادي واساليبة د.يوسف اللغة اإلنكليزية  2,40 – 2.00

 د.داود التخطيط االقتصادي واساليبة د.يوسف اللغة اإلنكليزية  3.20 – 2.40

 د.يوسف اللغة اإلنكليزية  د.داود التخطيط االقتصادي واساليبة 4,00 – 3.20

 د.يوسف اللغة اإلنكليزية  د.داود التخطيط االقتصادي واساليبة 4.40 – 4.00

 4.40 – 5.20     

 

 الخميس

 د.احمد  نظم اقتصادية د.عماد العاني المؤسسات المالية  2,40 – 2.00

 د.احمد  نظم اقتصادية د.عماد العاني المؤسسات المالية  3.20 – 2.40

 د.عماد العاني المؤسسات المالية  د.احمد  نظم اقتصادية 4,00 – 3.20

 د.عماد العاني المؤسسات المالية  د.احمد  نظم اقتصادية 4.40 – 4.00

   د.داود التخطيط االقتصادي واساليبة 5.20 – 4.40

 د.داود التخطيط االقتصادي واساليبة   5.20-6.00


