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 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة االولى  المرحلة االولى  الساعة  اليوم 

  
 - أ–الشعبة  - ب–الشعبة  -  أ –الشعبة  -  أ –الشعبة  - ب  –الشعبة  -  أ –الشعبة 

 التدريسي  المادة   التدريسي  المادة   التدريسي  المادة   التدريسي  المادة   التدريسي  المادة   التدريسي  المادة  

  
حــــد 

ال
ا

 

 احمد خلف أ.   حوكمة  أ.مهدي  اللغة اإلنكليزية  د.عمار  تطبيقات مشاريع  د.روى  رأس مال فكري  أ.عمر  2حاسوب د.زياد    2اقتصاد  2.00

 أ. احمد خلف  حوكمة  أ.مهدي  اللغة اإلنكليزية  د.عمار  تطبيقات مشاريع  د.روى  رأس مال فكري  أ.عمر  2حاسوب د.زياد    3اقتصاد  3.00

 أ.فراس حسين  تفاوض  د.عمار  تطبيقات مشاريع  أ.مهدي  اللغة اإلنكليزية  د. رياض  سلوك  د.زياد    2اقتصاد  أ.عمر  2حاسوب 4.00

 أ.فراس حسين  تفاوض  د.عمار  تطبيقات مشاريع  أ.مهدي  اللغة اإلنكليزية  د. رياض  سلوك  د.زياد    3اقتصاد  أ.عمر  2حاسوب 5.00

6.00               

  
ن 

الثني
ا

 

 د.قاسم  جودة د.وسام هاشم  تأمين أ.كفاح  تفكير استراتيجي  د. عبدللا  تجارة الكترونية  أ.ياسر  2محاسبة  أ.عالء  لغة إنكليزية  2.00

 د.قاسم  جودة د.وسام هاشم  تأمين أ.كفاح  تفكير استراتيجي  د. عبدللا  تجارة الكترونية  أ.ياسر  2محاسبة  أ.عالء  لغة إنكليزية  3.00

   أ.كفاح  تفكير استراتيجي  د.وسام هاشم  تأمين أ.عماد  2متوسطة  أ.عالء  لغة إنكليزية  أ.ياسر  2محاسبة  4.00

   أ.كفاح  تفكير استراتيجي  د.وسام هاشم  تأمين أ.عماد  2متوسطة  أ.عالء  لغة إنكليزية  أ.ياسر  2محاسبة  5.00

6.00             

7.00                 

  
الثاء  

الث
 

 د.قاسم  جودة أ.عمار  تطبيقات مشاريع  د.عامر  بحوث عمليات  أ.محمد   بحوث تسويق  ثامر د. 2ادارة أ.عمر  2حاسوب 2.00

 أ. فراس حسن  إدارة محفظة  د.وسام هاسم  تأمين د.عامر  بحوث عمليات  أ.محمد   بحوث تسويق  ثامر د. 2ادارة محمد رحيل د. ديمقراطية  3.00

 أ. فراس حسن  إدارة محفظة  د.عامر  بحوث عمليات  أ.عمار  تطبيقات مشاريع  د. رياض  سلوك  محمد رحيل د. ديمقراطية  د.ثامر  2ادارة 4.00

   د.عامر  بحوث عمليات  د.وسام هاسم  تأمين   أ.عمر  2حاسوب د.ثامر  2ادارة 5.00

   أ. طه  2تكاليف            6.00

             

 
ألربعاء 

ا
 

 د.حاتم  إدارة معرفة  أ. طه  2تكاليف  د.فراس فرحان   2إدارة مالية  أ.تحسين  2حاسوب أ.احمد حمدان  2إدارة أ.محمد علي   إحصاء 2.00

 أ. فراس حسن  إدارة محفظة  أ. طه  2تكاليف  د.عامر  بحوث عمليات  أ.تحسين  2حاسوب أ.ياسر  2محاسبة  أ.احمد حمدان  2إدارة   3.00

   د.فراس فرحان  2إدارة مالية  أ. طه  2تكاليف    أ.محمد علي  إحصاء     4.00

   د.عامر  بحوث عمليات  أ. طه  2تكاليف        أ.ياسر  2محاسبة  5.00

     أ. طه  2تكاليف        6.00

7.00             

 
س  

خمي
ال

 د.حاتم  إدارة معرفة  د.فراس فرحان   2إدارة مالية  أ.زاهد  دراسات جدوى  صهيب أ.  امدادات   د.محمد علي  إحصاء أ.مهدي  مراسالت  2.00 

 د.حاتم  إدارة معرفة  د.فراس فرحان   2ماليةإدارة   أ.زاهد  دراسات جدوى  صهيب أ.  امدادات   د.محمد علي  إحصاء أ.مهدي  مراسالت  3.00

   أ.زاهد  دراسات جدوى  د.فراس فرحان   2إدارة مالية    أ.مهدي  مراسالت  د.محمد علي  إحصاء 4.00

   أ.زاهد  دراسات جدوى  د.فراس فرحان   2إدارة مالية    أ.مهدي  مراسالت  د.محمد علي  إحصاء 5.00
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