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 الساعة اليوم
 شعبة د شعبة ج شعبة ب شعبة أ

 التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة التدريسي المادة

 السبت

 د.قتيبة نبيل 0تصميم التجارب د.لقاء علي  0متعدد المتغيرات   د.فراس احمد 0السالسل الزمنية 8032-0002
 د.قتيبة نبيل 0تصميم التجارب د.لقاء علي  0متعدد المتغيرات د.صباح منفي 0التطبيقات االحصائية د.فراس احمد 0السالسل الزمنية 0032-22002
 د.صباح منفي 0التطبيقات االحصائية د.فراس احمد 0السالسل الزمنية د.قتيبة نبيل 0تصميم التجارب د.لقاء علي  0متعدد المتغيرات 22032-22002
   د.فراس احمد 0السالسل الزمنية د.قتيبة نبيل 0تصميم التجارب د.لقاء علي  0متعدد المتغيرات 22032-20002
   د.صباح منفي 0التطبيقات االحصائية     20032-2002
       د.صباح منفي 0التطبيقات االحصائية 2032-0002

 االحد
 حضوري

 د.محمد جاسم 0االستدالل االحصائي د.عماد حازم 0االستدالل االحصائي أ.م.سهيل نجم 0التطبيقات االحصائية د.رباب عبد الرضا 0القياس االقتصادي 8032-0002
0يةالتطبيقات االحصائ   0032-22002 0االستدالل االحصائي أ.م.سهيل نجم  0القياس االقتصادي د.عماد حازم   د.رباب عبد الرضا 
 د.رباب عبد الرضا 0القياس االقتصادي أ.م.سهيل نجم 0التطبيقات االحصائية د.محمد صادق 0القياس االقتصادي د.عماد حازم  0االستدالل االحصائي 22032-22002
0القياس االقتصادي حازمد.عماد  0االستدالل االحصائي 22032-20002 0ةالتطبيقات االحصائي د.محمد صادق     أ.م.سهيل نجم 
0االستدالل االحصائي   20032-2002 0القياس االقتصادي د.عماد حازم     د.رباب عبد الرضا 

 االثنين

       د.قتيبة نبيل 0تصميم التجارب 8032-0002
       د.قتيبة نبيل 0تصميم التجارب 0032-22002
   د.قتيبة نبيل 0تصميم التجارب     22032-22002
   د.قتيبة نبيل 0تصميم التجارب     22032-20002
20032-2002         

 الثالثاء
 استراحة

8032-0002         
0032-22002         
22032-22002         
22032-20002         
20032-2002         

 األربعاء
 حضوري

 د.محمد جاسم 0االستدالل االحصائي د.رباب عبد الرضا 0القياس االقتصادي د.عماد حازم 0االستدالل االحصائي أ.م.سهيل نجم 0التطبيقات االحصائية 8032-0002
 د.محمد جاسم 0االستدالل االحصائي د.رباب عبد الرضا 0القياس االقتصادي د.عماد حازم 0االستدالل االحصائي أ.م.سهيل نجم 0التطبيقات االحصائية 0032-22002
 أ.م.سهيل نجم 0التطبيقات االحصائية د.عماد حازم 0االستدالل االحصائي د.محمد صادق 0القياس االقتصادي د.رباب عبد الرضا 0القياس االقتصادي 22032-22002
 أ.م.سهيل نجم 0التطبيقات االحصائية     د.رباب عبد الرضا 0القياس االقتصادي 22032-20002
 د.رباب عبد الرضا 0القياس االقتصادي     د.عماد حازم 0االستدالل االحصائي 20032-2002

 الخميس

 د.لقاء علي  0متعدد المتغيرات   د.فراس احمد 0السالسل الزمنية   8032-0002
 د.لقاء علي  0متعدد المتغيرات   د.فراس احمد 0السالسل الزمنية   0032-22002
 د.فراس احمد 0السالسل الزمنية د.قتيبة نبيل 0تصميم التجارب د.لقاء علي  0متعدد المتغيرات   22032-22002
 د.فراس احمد 0السالسل الزمنية   د.لقاء علي  0متعدد المتغيرات د.قتيبة نبيل 0تصميم التجارب 22032-20002
     د.قتيبة نبيل 0تصميم التجارب   20032-2002
 د.قتيبة نبيل 0تصميم التجارب       0002 -2032



 


