
 

 2023-2022الدراسي  االول للعامالدراسات الصباحية الكورس  االقتصاد /احملاضرات االسبوعي للمرحلة الرابعة / قسم  جدول

 

 رابع ا الساعة اليوم
 

 رابع د رابع ج رابع  ب

 د.حمدية نفط وطاقة د.تأميم جدوى اقتصادية     9:30    –  8:30 االحد

 د.حمدية نفط وطاقة د.تأميم جدوى اقتصادية   د.غفران 1قياسي 10:30   – 9:30

 د.تأميم جدوى اقتصادية د.حمدية نفط وطاقة د.عفراء نقدية د.غفران 1قياسي 11:30 –  10:30

 د.تأميم جدوى اقتصادية د.حمدية نفط وطاقة د.غفران 1قياسي د.عفراء نقدية 12:30 – 11:30

 د.محمد كاظم 1قياسي   د.غفران 1قياسي د.حمدية نفط وطاقة 1:30  –   12:30

 االثنني

 د.محمد كاظم 1قياسي   م.سرمد علوان بحوث العمليات د.محمد أمين التمويل الدولي 9:30    –  8:30

 د. محمد كاظم 1قياسي د.احسان نقدية م.سرمد علوان بحوث العمليات د.محمد أمين التمويل الدولي 10:30   – 9:30

 م.سرمد علوان بحوث العمليات د.غفران 1قياسي   د.ثائر جدوى اقتصادية 11:30 –  10:30

 م.سرمد علوان بحوث العمليات د.غفران 1قياسي د.عفراء نقدية د.ثائر جدوى اقتصادية 12:30 – 11:30

   م.سرمد علوان بحوث العمليات د.عفراء نقدية   1:30  –   12:30

 الثالثاء

 د.حمدية نفط وطاقة د.محمد أمين التمويل الدولي د.ثائر جدوى اقتصادية م.سرمد علوان بحوث العمليات 9:30    –  8:30

 م.سرمد علوان بحوث العمليات د.محمد أمين التمويل الدولي د.ثائر جدوى اقتصادية د.حمدية نفط وطاقة 10:30   – 9:30

 احساند. نقدية   م.سرمد علوان بحوث العمليات د.حمدية نفط وطاقة 11:30 –  10:30

 د.محمد أمين التمويل الدولي م.سرمد علوان بحوث العمليات د.حمدية نفط وطاقة   12:30 – 11:30

 د.محمد أمين التمويل الدولي م.سرمد علوان بحوث العمليات د.حمدية نفط وطاقة   1:30  –   12:30

 ربعاءاال

     د.محمد أمين التمويل الدولي د.عفراء نقدية 9:30    –  8:30

   د.غفران 1قياسي د.محمد أمين التمويل الدولي د.عفراء نقدية 10:30   – 9:30

   احساند. نقدية د.غفران 1قياسي م.سرمد علوان بحوث العمليات 11:30 –  10:30

   احساند. نقدية د.حمدية نفط وطاقة م.سرمد علوان بحوث العمليات 12:30 – 11:30

   د.حمدية نفط وطاقة د.عفراء نقدية د.غفران 1قياسي 1:30  –   12:30

 اخلميس

 احساند. نقدية       9:30    –  8:30

 احساند. نقدية       10:30   – 9:30

10:30  – 11:30         

11:30 – 12:30         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2023-2022الدراسي  االول للعامالكورس  املسائيةالدراسات  االقتصاد /جدول احملاضرات االسبوعي للمرحلة الرابعة / قسم 

 

 اليوم

 

 الساعة

 

 رابع ا

 االحد 

 د.غفران 1قياسي 230 –3:15

 د.غفران 1قياسي 3:15 -4:00

 د.عفراء نقدية 4:00- 4.45

 د.عفراء نقدية 4:45 -5:30

6:15-5:30   

 االثنني

 د.غفران 1قياسي 230 –3:15

 د.عفراء نقدية 3:15 -4:00

 د.ثائر جدوى اقتصادية 4:00- 4.45

 د.ثائر جدوى اقتصادية 4:45 -5:30

6:15-5:30   

 الثالثاء

 د.حمدية نفط وطاقة 230 –3:15

 م.سرمد بحوث العمليات 3:15 -4:00

 د.محمد أمين التمويل الدولي 4:00- 4.45

 د.محمد أمين التمويل الدولي 4:45 -5:30

6:15-5:30   

 األربعاء

 د.حمدية نفط وطاقة 230 –3:15

 د.حمدية نفط وطاقة 3:15 -4:00

 م.سرمد بحوث العمليات 4:00- 4.45

 م. سرمد بحوث العمليات 4:45 -5:30

6:15-5:30   

 اخلميس

3:15– 230   

4:00- 3:15   

4.45 -4:00   

5:30- 4:45   



 6:15-5:30   


