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 الساعة اليوم 

 المرحلة الرابعة    المرحلة الثالثة                  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 

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

 التدريسي المادة  التدريسي المادة  التدريسي المادة  التدريسي المادة  التدريسي المادة 

  
حــــد

ال
ا

 
 مازن.أ  االستراتيجية ايمان .أ محلية مقارنة طلحة .أ سلوك تنظيمي عائشة .أ بحوث عمليات أ. ناجي ادارة 2:00

 مازن.أ  االستراتيجية ايمان .أ محلية مقارنة طلحة .أ سلوك تنظيمي عائشة .أ بحوث عمليات أ. ناجي ادارة 3:00

   طلحة .أ سلوك تنظيمي ايمان .أ محلية مقارنة د. محمد تشريعات ا. سالم رياضيات 4:00

   طلحة .أ سلوك تنظيمي ايمان .أ محلية مقارنة د. محمد تشريعات ا. سالم رياضيات 5:00

6:00           

  
ن 

الثني
ا

 

 أ مازن الستراتيجيةا نجما.  إدارة بيئة حاضرأ.  إدارة مشاريع عاحمد ا.  اداري علم النفس سماءاا.  محاسبة 2:00

 د. قصي ع QSB نجما.  إدارة بيئة حاضرأ.  إدارة مشاريع عاحمد ا.  اداري علم النفس سماءاا.  محاسبة 3:00

 د. قصي ع QSB ا.حاضر دارة مشاريعإ نجما.  إدارة بيئة د. ياسر نظم سياسية أ. ناجي ادارة 4:00

   ا.حاضر دارة مشاريعإ نجما.  إدارة بيئة د. ياسر نظم سياسية ا. سالم رياضيات 5:00

6:00           

  
الثاء 

الث
 

 قتيبةا.  تامين  مظهرا.  تكنولوجيا أ قصي ع حاسوب عائشة .أ بحوث عمليات سماءاا.  محاسبة 2:00

 قتيبةا.  تامين مظهرا.  تكنولوجيا أ قصي ع حاسوب ياسرأ . محاسبة حكومية   د. سعد E قراءات 3:00

   أ قصي ع حاسوب مظهرا.  تكنولوجيا ياسرأ . محاسبة حكومية د. سعد E قراءات 4:00

   أ قصي ع حاسوب مظهرا.  تكنولوجيا     5:00

 
ء
الربعا

ا
 

 ا. محمد م سياسات عامة ا. احمد خ ماليةسياسات  مظهرا.  تكنولوجيا د. قصي ج عالقات  عامة طالب. أ حقوق 2:00

 ا. محمد م سياسات عامة ا. احمد خ ماليةسياسات  طلحة .أ سلوك تنظيمي د. قصي ج عالقات  عامة د. سعد E قراءات 3:00

 د. قصي ج تطوير اداري طلحة .أ سلوك تنظيمي ا. احمد خ ماليةسياسات  علي ح .أ حاسوب   4:00

 د. قصي ج تطوير اداري مظهرا.  تكنولوجيا ا. احمد خ ماليةسياسات  علي ح .أ حاسوب   5:00

6:00           

 
س

خمي
ال

 
 

 ا. محمد م سياسات عامة   ا. احمد خ ماليةسياسات  د. قصي ج عالقات  عامة ا. حسان حاسوب 2:00

 د. قصي ج تطوير اداري ا. احمد خ ماليةسياسات    ياسرأ . محاسبة حكومية ا. حسان حاسوب 3:00

4:00           

5:00           
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