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 اليوم
 شعبة ج شعبة ب شعبة أ الساعة
 التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة 

 السبت
 استراحة

03:2-0302       
03:2-22302       
223:2-22302       
223:2-20302       
203:2-2302       

 االحد

     د.أسماء غالب 0احصاء حيوي 03:2-0302

     د.أسماء غالب 0احصاء حيوي 03:2-22302
 د.أسماء غالب 0احصاء حيوي     223:2-22302
 د.أسماء غالب 0احصاء حيوي د.عمر محمد 0بحوث العمليات   223:2-20302
 د.عمر محمد 0بحوث العمليات د.أسماء غالب 0احصاء حيوي   203:2-2302
   د.أسماء غالب 0احصاء حيوي د.عمر محمد 0بحوث العمليات 23:2-03:2

 االثنين
 حضوري

   د.مناف يوسف 0االنحدار  د.عمر عبد المحسن 0احصاء رياضي 03:2-0302
   د.مناف يوسف 0االنحدار  د.عمر عبد المحسن 0احصاء رياضي 03:2-22302
 د.عمر عبد المحسن 0احصاء رياضي   د.مناف يوسف 0االنحدار  223:2-22302
   د.عمر عبد المحسن 0احصاء رياضي د.مناف يوسف 0االنحدار  223:2-20302

 د.مناف يوسف 0االنحدار  د.عمر عبد المحسن 0رياضياحصاء    203:2-2302

 الثالثاء

مناهج واخالقيات البحث  د.فضاء مزهر 0التحليل العددي 03:2-0302
 العلمي

 م.نورة اسامة SPSS 2ادارة البيانات  أ.م.رافد صباح

مناهج واخالقيات البحث  د.فضاء مزهر 0التحليل العددي 03:2-22302
 العلمي

 م.نورة اسامة SPSS 2ادارة البيانات  أ.م.رافد صباح

مناهج واخالقيات البحث  د.فضاء مزهر 0التحليل العددي م.نورة اسامة SPSS 2ادارة البيانات  223:2-22302
 العلمي

 أ.م.رافد صباح

 SPSS 2ادارة البيانات  223:2-20302
 م.نورة اسامة

 د.فضاء مزهر 0التحليل العددي
مناهج واخالقيات البحث 

 العلمي
 أ.م.رافد صباح

203:2-2302 
مناهج واخالقيات البحث 

 العلمي
 أ.م.رافد صباح

 SPSS 2ادارة البيانات 
 م.نورة اسامة

 د.فضاء مزهر 0التحليل العددي

23:2-03:2 
واخالقيات البحث مناهج 

 العلمي
 أ.م.رافد صباح

 SPSS 2ادارة البيانات 
 م.نورة اسامة

 د.فضاء مزهر 0التحليل العددي

 االربعاء
 حضوري

 د.عمر عبد المحسن 0احصاء رياضي د.مناف يوسف 0االنحدار    03:2-0302
 د.عمر عبد المحسن 0احصاء رياضي   د.مناف يوسف 0االنحدار  03:2-22302
 د.مناف يوسف 0االنحدار  المحسند.عمر عبد  0احصاء رياضي   223:2-22302
 د.مناف يوسف 0االنحدار    د.عمر عبد المحسن 0احصاء رياضي 223:2-20302
203:2-2302       

 الخميس

 د.عمر محمد 0بحوث العمليات   د.سعد كاظم 0الديموغرافي 03:2-0302
 د.عمر محمد 0بحوث العمليات أ.م.سهيل نجم SPSS 2ادارة البيانات  كاظمد.سعد  0الديموغرافي 03:2-22302
 أ.م.سهيل نجم SPSS 2ادارة البيانات  د.سعد كاظم 0الديموغرافي د.عمر محمد 0بحوث العمليات 223:2-22302
0بحوث العمليات 223:2-20302 0الديموغرافي د.عمر محمد     د.سعد كاظم 
0بحوث العمليات أ.م.سهيل نجم SPSS 2ادارة البيانات  203:2-2302  د.سعد كاظم 0الديموغرافي د.عمر محمد 

0بحوث العمليات   23:2-03:2 0الديموغرافي د.عمر محمد   د.سعد كاظم 

 


