
 

 2023- 2022الدراسي  االول للعامالكورس  الدراسات الصباحية االقتصاد /قسم  الثانية /جدول احملاضرات االسبوعي للمرحلة 

ي أ االيام
 
 شعبة ج شعبة ب ثان

 االحد

 د.احمد 1حاسوب    م.ضمياء أساليب كمية 9:30    – 8:30

 د.احمد 1حاسوب  د.اسماء تاري    خ الوقائع م.ضمياء أساليب كمية 10:30   – 9:30

ي  11:30 – 10:30
 
   د.اسماء تاري    خ الوقائع د.لورنس جزن

ي  12:30 – 11:30
 
   م.ضمياء أساليب كمية د.لورنس جزن

ي  م.ضمياء أساليب كمية   1:30 –   12:30
 
 د.لورنس جزن

 االثنني

ي  د.احمد 1حاسوب    9:30    – 8:30
 
 د.لورنس 1جزن

ي  د.احمد 1حاسوب    10:30   – 9:30
 
 د.لورنس 1جزن

ي  د.احمد 1حاسوب  11:30 – 10:30
 
 د.محمد 1احصاء د.لورنس جزن

ي  د.احمد 1حاسوب  12:30 – 11:30
 
 د.محمد 1احصاء د.لورنس جزن

ي  1:30 –   12:30
 
   م.عمر نقود د.لورنس جزن

 

 الثالثاء

ية 9:30    – 8:30  م.عمر نقود د.محمد 1احصاء د.تاميم موارد بشر

ية 10:30   – 9:30 ية د.محمد 1احصاء د.تأميم موارد بشر  د.يوسف اللغة االنكلي  

ية م.عمر نقود 11:30 –  10:30 ية د.تأميم موارد بشر  د.يوسف اللغة االنكلي  

ية م.عمر نقود 12:30 – 11:30  د.اسماء تاري    خ الوقائع د.تأميم موارد بشر

 د.اسماء تاري    خ الوقائع م.عمر نقود   1:30  –   12:30

 

 االربعاء
 

 م.ضمياء أساليب كمية     9:30    –  8:30

 م.ضمياء أساليب كمية   د.اسماء تاري    خ الوقائع 10:30   – 9:30

 م.عمر نقود   د.اسماء تاري    خ الوقائع 11:30 –  10:30

ية   د.محمد 1احصاء 12:30 – 11:30  د.سج   موارد بشر

ية   د.محمد 1احصاء 1:30  –   12:30  د.سج   موارد بشر

 

 اخلميس
 

ية 9:30    –  8:30      د.يوسف اللغة االنكلي  

ية 10:30   – 9:30      د.يوسف اللغة االنكلي  

ية   11:30 –  10:30    د.يوسف اللغة االنكلي  

ية   12:30 – 11:30    د.يوسف اللغة االنكلي  

ي    1:30  –   12:30
 
   د.لورنس جزن

 

 

 

 



 2023-2022الدراسي  االول للعامالكورس  سائيةالدراسات امل االقتصاد /قسم  الثانية /جدول احملاضرات االسبوعي للمرحلة 

ي أ  االيام
ي ب ثان 

 ثان 

 االحد

ي  م.عمر نقود 230 –3:15
 د.لورنس جزن 

 د.احمد تاري    خ الوقائع م.عمر نقود 3:15 -4:00

 د. احمد  تاري    خ الوقائع د. احمد  تاري    خ الوقائع 4:00- 4.45

   د. احمد  تاري    خ الوقائع 4:45 -5:30

ي  6:15-5:30
   د.لورنس جزن 

 

 االثنني

ي  230 –3:15
 د.محمد 1احصاء د.لورنس جزن 

ي  3:15 -4:00
 د.محمد 1احصاء د.لورنس جزن 

ي  د.محمد 1احصاء 4:00- 4.45
 د.لورنس جزن 

ي  د.محمد 1احصاء 4:45 -5:30
 د.لورنس جزن 

6:15-5:30     

 الثالثاء

ية  230 –3:15  م.عمر نقود د.سج   موارد بشر

ية  3:15 -4:00  م.عمر نقود د.سج   موارد بشر

ية    4:00- 4.45  د.سج   موارد بشر

ية    4:45 -5:30  د.سج   موارد بشر

6:15-5:30     

 

 االربعاء

ية د.احمد 1حاسوب  230 –3:15  د.يوسف اللغة االنكلي  

ية د.احمد 1حاسوب  3:15 -4:00  د.يوسف اللغة االنكلي  

ية 4:00- 4.45  د.احمد 1حاسوب  د.يوسف اللغة االنكلي  

ية 4:45 -5:30  د.احمد 1حاسوب  د.يوسف اللغة االنكلي  

6:15-5:30     

 

   م.م  زينب  1أساليب كمية  230 –3:15

   م.م  زينب  1كمية أساليب   3:15 -4:00

 م.م  زينب  1أساليب كمية    4:00- 4.45

 م.م  زينب  1أساليب كمية    4:45 -5:30

6:15-5:30     



 


