
 2023 -2022  ال دراسي االول للعامالدراسات الصباحية الكورس  االقتصاد /قسم  الثالثة /جدول احملاضرات االسبوعي للمرحلة 
 الساعات األيام 

 ثالث  ب ثالث  أ
 

 ثالث  د ثالث  ج

 االحد

 مالية عامة 9:30    –  8:30
 د.عماد

  
ية د.صالح رياض   د.صباح دول   د.صفاء اللغة اإلنكلي  

 مالية عامة 10:30   – 9:30
 د.عماد

  
ية د.صالح رياض   د.صباح دول   صفاءد.  اللغة االنكلي  

10:30  – 11:30   
 مالية عامة د.صالح رياض 

 د.عماد 
 دول  

 د.صباح
 م.عمر حميد زراع  

11:30 – 12:30   
 مالية عامة د.صالح رياض 

 د.عماد
 مالية عامة

 صفاءد. 
 م.عمر حميد زراع  

 صفاء د.  مالية عامة   د.جاسم كل     1:30  –   12:30

 االثنني

   د.صباح دول     م.عمر حميد زراع   9:30    –  8:30
 د.تأميم رياض 

   د.سمي   كل   د.ازهار تنمية م.عمر حميد زراع   10:30   – 9:30
 د.تأميم رياض 

 كل   م.عمر حميد زراع   د.ازهار تنمية   11:30 –  10:30
 د.سمي  

 مالية عامة 12:30 – 11:30
 د.عماد

  
 كل   م.عمر حميد زراع   د.صالح رياض 

 د.سمي  

12:30   –  1:30   
 عامةمالية  د.صالح رياض 

 د.عماد
  
   د.تأميم رياض 

 

 الثالثاء

ية د.جاسم كل   9:30    –  8:30  د.داود بيئة   د.صفاء اللغة اإلنكلي  

ية د.جاسم كل   10:30   – 9:30  د.داود بيئة   د.صفاء اللغة اإلنكلي  

ية د.داود بيئة     11:30 –  10:30  د.صفاء اللغة اإلنكلي  

11:30 – 12:30  
 

ية د.داود بيئة د.صباح دول    د.صفاء اللغة اإلنكلي  

ية 1:30  –   12:30  دول   د.صفاء اللغة اإلنكلي  
 د.صباح

 كل  
 د.سمي  

 
 

 

 االربعاء

     د.جاسم كل   9:30    –  8:30
 د.مراد صناع   د.تأميم رياض 

   د.جاسم كل   د.داود بيئة 10:30   – 9:30
 صناع   د.تأميم رياض 

 د.مراد

   د.مراد صناع   د.جاسم كل   د.داود بيئة 11:30 –  10:30
 د.تأميم رياض 

 د.سمي   كل   د.مراد صناع   م.عمر حميد زراع   د.ازهار تنمية 12:30 – 11:30

  د.سمي   كل   م.عمر حميد زراع   د.ازهار تنمية 1:30  –   12:30
 

 

 اخلميس

 د.ازهار تنمية صفاءد.  مالية عامة   د.صباح دول   9:30    –  8:30

 د.ازهار تنمية صفاءد.  مالية عامة د.مراد صناع   د.صباح دول   10:30   – 9:30

ية 11:30 –  10:30    د.ازهار تنمية د.مراد صناع   د.صفاء اللغة اإلنكلي  

 صفاءد.  مالية عامة د.ازهار تنمية د.داود بيئة د.مراد صناع   12:30 – 11:30

 صفاءد.  مالية عامة   د.داود بيئة د.مراد صناع   1:30  –   12:30

 

 

 

 

 

 

 



 

 2023-2022الدراسي  االول للعامالكورس سائية الدراسات امل االقتصاد /قسم  الثالثة /جدول احملاضرات االسبوعي للمرحلة 
 
 

 شعبة ج شعبة ب  شعبة أ  الساعات االيام

 االحد

ية د.صالح 1رياضي د.صباح دولي  230 –3:15 ز  د.صفاء اللغة االنكلي 

ية د.صالح 1رياضي د.صباح دولي 3:15 -4:00 ز  د.صفاء اللغة االنكلي 

 م.عمر حميد زراعي  صفاءد.  مالية عامة د.صالح 1رياضي 4:00- 4.45

 م.عمر حميد زراعي  د.صباح دولي  د.صالح 1رياضي 4:45 -5:30

 د.صالح 1رياضي د.صباح دولي  صفاءد.  مالية عامة 6:15-5:30

 االثنين

ية 230 –3:15 ز  د.صالح 1رياضي د.سمي   1كلي  د.صفاء اللغة االنكلي 

ية 3:15 -4:00 ز  د.صالح 1رياضي د.سمي   1كلي  د.صفاء اللغة االنكلي 

ية د.صالح 1رياضي 4:00- 4.45 ز  د.جاسم 1كلي  د.صفاء اللغة االنكلي 

ية د.سمي   1كلي  4:45 -5:30 ز  د.صباح دولي  د.صفاء اللغة االنكلي 

 د.صباح دولي  د.صالح 1رياضي د.سمي   1كلي  6:15-5:30

 الثالثاء

 مالية عامة 230 –3:15
 صفاءد. 

 
 

 تنمية 
 د.ازهار

 مالية عامة 3:15 -4:00
 صفاءد. 

 
 

 تنمية 
 د.ازهار

 تنمية  4:00- 4.45
 د.ازهار

 مالية عامة
 صفاءد. 

  

 تنمية  4:45 -5:30
 د.ازهار

 مالية عامة
 صفاءد. 

  

6:15-5:30  
 

 مالية عامة  
 صفاءد. 

 االربعاء

 د.داود بيئة  د.ازهار تنمية  د.سمي   1كلي  230 –3:15

 د.داود بيئة  د.ازهار تنمية  م.عمر حميد زراعي  3:15 -4:00

 د.جاسم كلي  د.سمي   1كلي  م.عمر حميد زراعي  4:00- 4.45

 د.جاسم كلي  م.عمر حميد زراعي  د.مراد صناعي  4:45 -5:30

   م.عمر حميد زراعي  د.مراد صناعي  6:15-5:30

 

 خميسال

 صفاءد.  مالية عامة د.مراد صناعي  د.داود بيئة  230 –3:15

 صفاءد.  مالية عامة د.مراد صناعي  د.داود بيئة  3:15 -4:00

 د.مراد صناعي  د.داود بيئة    4:00- 4.45

 د.مراد صناعي  د.داود بيئة    4:45 -5:30

6:15-5:30       


