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offoffاحمد محمد. مادارة الجودةمحمد ليث.م.م(1)حاسوب محمد ابراهيم. مقانون اداريحيدر شاكر.م.اتطور فكرعمار غازي. م(1)محاسبة مبرمج مثنى+رحمن محمود. م(1)حاسوب 8,30

offoffاحمد محمد. مادارة الجودةمحمد ليث.م.م(1)حاسوب محمد ابراهيم. مقانون اداريحيدر شاكر.م. اتطور فكرعمار غازي.م(1)محاسبة عمر نجم.م.م(1)انكليزي 9,30

offoffرحمن محمود. منظرية المنظمةاحمد محمد .مادارة الجودةحيدر شاكر.م. اتطور فكرعمر نجم.م.م(3)انكليزي سناء ستار.مساعة ارشاديةعمار غازي.م(1)محاسبة 10,30

offoffمحمد ليث.م.م(1)حاسوب احمد محمد .مادارة الجودةحيدر شاكر.م. اتطور فكرمحمد ابراهيم. مقانون اداريمبرمج مثنى+رحمن محمود.م(1)حاسوب عمار غازي.م(1)محاسبة 11,30

offoffمحمد ليث.م.م(1)حاسوب رحمن محمود.منظرية المنظمةعمر نجم .م.م(3)انكليزي محمد ابراهيم.مقانون اداريساعة حرةساعة حرةساعة حرةساعة حرة12,30

محمود حسن.م.اادارة عامة مقارنةرحمن محمود.منظرية المنظمةعمار غازي.منظام محاسبيعامر رشيد.ممحاسبة متوسطةم حيدر شاكر.اتطور فكرعمر نجم . م.م(1)انكليزي مروة مهدي.م.ملغة عربية8,30

محمود حسن.م.اادارة عامة مقارنةمحمد ليث. م.م(1)حاسوب عمار غازي.منظام محاسبيعامر رشيد.ممحاسبة متوسطةم محمود حسن.اموارد بشريةدهيثم يعقوب.م. ا(1)احصاء مروة مهدي. م.ملغة عربية9,30

رحمن محمود . مالتطوير االداريعامر رشيد.مادارة ماليةكريم صيهود . م.مادارة محلية م محمود حسن.اموارد بشريةمبرمج مثنى+د قصي عبد الخالق.م(3)حاسوب ساعة حرةساعة حرةهبثم يعقوب .د.م.ا(1)احصاء10,30

حيدر شاكر .م.اانتاج وعملياتعمار غازي.منظام محاسبيمحمد ليث.م.م(1)حاسوب مبرمج مثنى+قصي عبد الخالق.د.م(3)حاسوب عامر رشيد. ممحاسبة متوسطةمروة مهدي. م.ملغة عربيةمحمود حسن. م.أ(1)ادارة عامة 11,30

حيدر شاكر .م.اانتاج وعملياتعمار غازي. منظام محاسبيرحمن محمود.منظرية المنظمةم حيدر شاكر.اتطور فكرعامر رشيد. ممحاسبة متوسطةمروة مهدي. م.ملغة عربيةمحمود حسن. م.أ(1)ادارة عامة 12,30

ساعة حرةساعة حرةكريم صيهود. م.مادارة محليةعامر رشيد. مادارة ماليةساعة حرةساعة حرةساعة حرةساعة حرةمحمود حسن.م.أ(1)ادارة عامة ساعة حرةساعة حرة1,30

8,30
احمد محمد.م(1)ادراة ستراتيجية عمار غازي.منظام محاسبيكريم صيهود.م.مادارة محليةOFFOFFOFFOFFمثنى.مبرمج+رحمن محمود.م(1)حاسوب هيثم يعقوب . د.م.أ(1)احصاء 

احمد محمد.م(1)ادراة ستراتيجية عمار غازي.منظام محاسبيكريم صيهود.م.مادارة محليةOFFOFFOFFOFFمثنى.مبرمج+رحمن محمود.م(1)حاسوب عمر نجم . م.م(1)انكليزي 9,30

قصي عبد الخالق. د.مساعة ارشاديةاحمد محمد.مادارة الجودةعمار غازي.منظام محاسبيOFFOFFOFFOFFهيثم يعقوب . د.م.أ(1)احصاء محمود حسن. م.أ(1)ادارة عامة 10,30

كريم قاسم.محاسوبqsbكريم صيهود.م.مادارة محليةعمار غازي.منظام محاسبيOFFOFFOFFOFFساعة حرةساعة حرةمرمج مثنى+رحمن محمود.م(1)حاسوب 11,30

ساعة حرةساعة حرةكريم صيهود.م.مادارة محليةاحمد محمد.مادارة الجودةOFFOFFOFFOFFعمر نجم.م.م(1)انكليزي مبرمج مثنى+رحمن محمود.م(1)حاسوب 12,30

حيدر شاكر .م.اانتاج وعملياتOFFOFFOFFOFFمبرمج مثنى+قصي عبد الخالق.د.م(3)حاسوب محود حسن.م.اموارد بشريةسناء ستار.م(1)اقتصاد محمد ابراهيم.محقوق وحريات8,30

كريم قاسم. محاسوبOFFOFFOFFOFFqsbمبرمج مثنى+قصي عبد الخالق.د.م(3)حاسوب محود حسن.م.اموارد بشريةسناء ستار .م(1)اقتصاد محمد ابراهيم.محقوق وحريات9,30

كريم قاسم. محاسوبOFFOFFOFFOFFqsbمحمود حسن.م.اموارد بشريةعامر رشيد.ممحاسبة متوسطةمحمد ابراهيم.محقوق وحرياتسناء ستار.م(1)اقتصاد 10,30

م حيدر شاكر.امناهج البحث العلميOFFOFFOFFOFFمحمود حسن.م.اموارد بشريةمبرمج مثنى+قصي عبد الخالق.د.م(3)حاسوب محمد ابراهيم.محقوق وحرياتسناء ستار.م(1)اقتصاد 11,30

حيدر شاكر .م.امناهج البحث العلميOFFOFFOFFOFFاحمد سمير.متسويقمبرمج مثنى+قصي عبد الخالق.د.م(3)حاسوب محمود حسن.م.ا(1)ادارة عامة حمزة حميد.مساعة ارشادية12,30

ساعة حرةساعة حرةOFFOFFOFFOFFعامر رشيد.ممحاسبة متوسطةكريم صيهود.م.متسويقمحمود حسن.م.أ(1)ادارة عامة ساعة حرةساعة حرة1,30

8,30OFFOFFOFFOFFرحمن محمود.مالتطوير االداريعامر رشيد.مادارة ماليةمحمد ابراهيم.ماخالقيات الوظيفةارشد حميد. م.ماساليب كميةكريم صيهود.م.متسويق

9,30OFFOFFOFFOFFرحمن محمود.مالتطوير االداريعامر رشيد.مادارة ماليةمحمد ابراهيم.ماخالقيات الوظيفةارشد حميد.م.ماساليب كميةكريم صيهود.م.متسويق

10,30OFFOFFOFFOFFساعة حرةساعة حرةرحمن محمود.منظرية المنظمةعامر رشيد.مادارة ماليةعمر نجم. م.م(3)لغة انكليزية ارشد حميد. م.ماساليب كمية

11,30OFFOFFOFFOFFاحمد محمد. م(1)ادارة استراتيجية محمد ابراهيم.ماخالقيات الوظيفةعامر رشيد.مادارة ماليةاحمد سمير.متسويقارشد حميد.م.ماساليب كمية

12,30OFFOFFOFFOFF احمد محمد.م(1)ادارة استراتيجية محمد ابراهيم.ماخالقيات الوظيفةرحمن محمود.منظرية المنظمةاحمد سمير.متسويقعمر نجم.م.م(3)لغة انكليزية

هيثم يعقوب يوسف. د.م.أ

رئيس قسم االدارة العامة

2019-2018الدراسة الصباحية للعام الدراسي / الجدول االسبوعي لقسم االدارة العامة الكورس الدراسي االول 
المرحلة الرابعة -ب - االمرحلة الثالثة -أ - المرحلة الثالثة 

الساعة اليوم
-ب - المرحلة الثانية -أ - المرحلة الثانية -ب - المرحلة االولى -أ - المرحلة االولى  
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