
  / الدراسة املسائيةقسم االقتصادية اإلدارة واالقتصاد / كلدياىل /  جامعة
 املرحلة األوىل 

 (8102 -8102)للعام الدراسي الكورس األول جدول الدروس األسبوعي 

 

 أسم االستاذ املادة الساعة اليوم

 السبت

 أ.د. مهدي صالح دواي (1مبادئ االقتصاد ) 03.8-03.8

 أ.د. مهدي صالح دواي (1االقتصاد ) مبادئ 03.8-18318

 م.م. كريم صيهود (1مبادئ اإلدارة ) 183.8-11318

 م.م. كريم صيهود (1مبادئ اإلدارة ) 11318-1.388

 أ.د. مهدي صالح دواي (1مبادئ االقتصاد ) 1.318-1388

 مبرمج. مثنى إبراهيم م.م. محمد ليث طالل + ( )نظري(1مبادئ الحاسوب ) 388.-1318

 األحد

 م.م. عمر نجم عبد هللا (1لغة انكليزية ) 3.8.-388.

 م.م. عمر نجم عبد هللا (1لغة انكليزية ) 3.8.-3.8.

 م.م. فيصل سرحان عبود حريات وحقوق االنسان 3.8.-3.8.

 م.م. فيصل سرحان عبود حريات وحقوق االنسان 3.8.-3.8.

 االثنين

 م.م. علي نعمة نوري (1مبادئ االحصاء ) 3.8.-388.

 م.م. علي نعمة نوري (1مبادئ االحصاء ) 3.8.-3.8.

 م.م. محمد ليث طالل + مبرمج. مثنى إبراهيم ( )عملي(1مبادئ الحاسوب ) 3.8.-3.8.

 م.م. محمد ليث طالل + مبرمج. مثنى إبراهيم ( )عملي(1مبادئ الحاسوب ) 3.8.-3.8.

 الثالثاء

  (1مبادئ محاسبة ) 3.8.-388.

  (1مبادئ محاسبة ) 3.8.-3.8.

  (1لغة عربية ) 3.8.-3.8.

  (1لغة عربية ) 3.8.-3.8.

 
 

 

 
 
 
 
 

 د. نادية مهدي عبد القادر.أ.م
                                                                                                                                                                                                                     رئيس قسم االقتصاد

30/9/2018 
 



  / الدراسة املسائيةقسم االقتصادية اإلدارة واالقتصاد / كلدياىل /  جامعة
 املرحلة الثانية 

 (8102 -8102)للعام الدراسي الكورس األول جدول الدروس األسبوعي 

 

 أسم االستاذ املادة الساعة اليوم

 السبت

 م.م. علي طالب حسين (1االحصاء االقتصادي ) 03.8-03.8

 م.م. علي طالب حسين (1)االحصاء االقتصادي  03.8-18318

 م.م. محمد ليث طالل + مبرمج. مثنى إبراهيم ( عملي1حاسوب ) 183.8-11318

 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر (1نظرية اقتصادية جزئية ) 11318-1.388

 أ.م. عمر محمود عكاوي اقتصاديات النقود 1.318-1388

 عكاويأ.م. عمر محمود  اقتصاديات النقود 388.-1318

 األحد

 م.م. محمد ليث طالل + مبرمج. مثنى إبراهيم ( عملي1حاسوب ) 3.8.-388.

 م.م. محمد ليث طالل + مبرمج. مثنى إبراهيم ( عملي1حاسوب ) 3.8.-3.8.

 م.م. ارشد حميد )محاضر( (1اساليب كمية ) 3.8.-3.8.

 م.م. ارشد حميد )محاضر( (1اساليب كمية ) 3.8.-3.8.

 االثنين

 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر (1نظرية اقتصادية جزئية ) 3.8.-388.

 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر (1نظرية اقتصادية جزئية ) 3.8.-3.8.

 م.م. محمد نوري فرحان (1تاريخ الوقائع االقتصادية ) 3.8.-3.8.

 فرحانم.م. محمد نوري  (1تاريخ الوقائع االقتصادية ) 3.8.-3.8.

 الثالثاء

 مصطفى محمد حسين م.م. اقتصاد الموارد البشرية 3.8.-388.

 مصطفى محمد حسين م.م. اقتصاد الموارد البشرية 3.8.-3.8.

 م.م. عمر نجم عبد هللا (1لغة انكليزية ) 3.8.-3.8.

 م.م. عمر نجم عبد هللا (1لغة انكليزية ) 3.8.-3.8.
 

 

 
 
 
 
 

 عبد القادرد. نادية مهدي .أ.م
                                                                                                                                                                                                                     رئيس قسم االقتصاد

30/9/2018 
 



  املسائية/ الدراسة قسم االقتصادية اإلدارة واالقتصاد / كلدياىل /  جامعة
 املرحلة الثالثة

 (8102 -8102)للعام الدراسي الكورس األول جدول الدروس األسبوعي 

 

 اليوم
 (ب)الشعبة  (أ)الشعبة 

 أسم االستاذ املادة الساعة أسم األستاذ املادة الساعة

 السبت

 م.م. فيصل سرحان عبود مالية عامة 03.8-03.8 م. عمر محمود عكاوي (.( )Eرياضي )اقتصاد  03.8-03.8

 م.م. فيصل سرحان عبود مالية عامة 18318-03.8 عكاوي م. عمر محمود (.( )Eاقتصاد رياضي ) 03.8-18318

 محمود عكاوي م. عمر (.( )Eاقتصاد رياضي ) 11318-183.8 م.م. فيصل سرحان عبود مالية عامة 183.8-11318

 عكاوي م. عمر محمود (.( )Eاقتصاد رياضي ) 1.388-11318 م.م. فيصل سرحان عبود مالية عامة 11318-1.388

 م. احمد صالح حسن  (1اقتصاد كلي ) 1388-1.318 م.م. فيصل سرحان عبود مالية عامة 1.318-1388

 م.م. فيصل سرحان عبود مالية عامة 388.-1318 أ.د. مهدي صالح دواي تنمية اقتصادية 388.-1318

 أ.د. مهدي صالح دواي تنمية اقتصادية 388.-318. عكاوي م. عمر محمود (.( )Eاقتصاد رياضي ) 388.-318.

 عكاوي م. عمر محمود (.( )Eاقتصاد رياضي ) 388.-318. م. احمد صالح حسن  (1اقتصاد كلي ) 388.-318.

 األحد

 م.م. محمد نوري فرحان اقتصاد دولي 3.8.-388. م. علي وهيب عبد هللا اقتصاد صناعي 3.8.-388.

 م.م. محمد نوري فرحان اقتصاد دولي 3.8.-3.8. م. علي وهيب عبد هللا اقتصاد صناعي 3.8.-3.8.

 م. علي وهيب عبد هللا اقتصاد صناعي 3.8.-3.8. م.م. محمد نوري فرحان اقتصاد دولي 3.8.-3.8.

 م. علي وهيب عبد هللا اقتصاد صناعي 3.8.-3.8. م.م. محمد نوري فرحان اقتصاد دولي 3.8.-3.8.

 االثنين

 م. ثائر سعدون محمد اقتصاديات البيئة 3.8.-388. م. احمد صالح حسن  (1اقتصاد كلي ) 3.8.-388.

 سعدون محمدم. ثائر  اقتصاديات البيئة 3.8.-3.8. م. احمد صالح حسن  (1اقتصاد كلي ) 3.8.-3.8.

 م. احمد صالح حسن  (1اقتصاد كلي ) 3.8.-3.8. م. ثائر سعدون محمد اقتصاديات البيئة 3.8.-3.8.

 م. احمد صالح حسن  (1اقتصاد كلي ) 3.8.-3.8. م. ثائر سعدون محمد اقتصاديات البيئة 3.8.-3.8.

 الثالثاء

 م.م. علي طالب حسين اقتصاد زراعي 3.8.-388. أ.د. مهدي صالح دواي تنمية اقتصادية 3.8.-388.

 م.م. علي طالب حسين اقتصاد زراعي 3.8.-3.8. أ.د. مهدي صالح دواي تنمية اقتصادية 3.8.-3.8.

 أ.د. مهدي صالح دواي تنمية اقتصادية 3.8.-3.8. م.م. علي طالب حسين اقتصاد زراعي 3.8.-3.8.

 أ.د. مهدي صالح دواي تنمية اقتصادية 3.8.-3.8. طالب حسينم.م. علي  اقتصاد زراعي 3.8.-3.8.

                                                                                                                                      
 

 
 
 

 د. نادية مهدي عبد القادر.أ.م
                                                                                                                                                                                                                     رئيس قسم االقتصاد

30/9/2018 
 



  املسائية/ الدراسة قسم االقتصادية اإلدارة واالقتصاد / كلدياىل /  جامعة
 الرابعةاملرحلة 

 (8102 -8102)للعام الدراسي الكورس األول جدول الدروس األسبوعي 

 اليوم
 (ب)الشعبة  (أ)الشعبة 

 أسم االستاذ املادة الساعة أسم األستاذ املادة الساعة

 السبت

 م.م. علي طالب حسين  نظرية نقدية 03.8-03.8 احمد صالح حسنم.  (E( )1اقتصاد قياسي ) 03.8-03.8

 م.م. علي طالب حسين نظرية نقدية 18318-03.8 م. احمد صالح حسن (E( )1اقتصاد قياسي ) 03.8-18318

 م. احمد صالح حسن (E( )1اقتصاد قياسي ) 11.88-18.18 م.م. علي طالب حسين  نظرية نقدية 18.18-11.88

 م. احمد صالح حسن (E( )1اقتصاد قياسي ) 8..11-11.88 م.م. علي طالب حسين نظرية نقدية 8..11.88-11

 فيصل سرحان عبودم.م.  النظم االقتصادية 8...1-8..11 م. علي وهيب عبد هللا دراسات الجدوى االقتصادية 8...8-1..11

 م. علي وهيب عبد هللا دراسات الجدوى االقتصادية 8..1-8...1 م. احمد صالح حسن (E( )1اقتصاد قياسي ) 8..8-1...1

 م. احمد صالح حسن (E( )1اقتصاد قياسي ) 8...-8..1 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر أساليب وأخالقيات البحث العلمي 8...-8..1

 م.م. علي طالب حسين نقديةنظرية  18..-8... أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر أساليب وأخالقيات البحث العلمي 18..-8...

 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر أساليب وأخالقيات البحث العلمي 88..-18.. م.م. علي طالب حسين نظرية نقدية 88..-18..

 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر أساليب وأخالقيات البحث العلمي 8...-88.. فيصل سرحان عبودم.م.  النظم االقتصادية 8...-88..

 األحد

 م. كريم قاسم محمد بحوث العمليات 3.8.-388. فيصل سرحان عبودم.م.  النظم االقتصادية 3.8.-388.

 م. كريم قاسم محمد بحوث العمليات 3.8.-3.8. فيصل سرحان عبودم.م.  النظم االقتصادية 3.8.-3.8.

 فيصل سرحان عبودم.م.  االقتصاديةالنظم  3.8.-3.8. م. كريم قاسم محمد بحوث العمليات 3.8.-3.8.

 فيصل سرحان عبودم.م.  النظم االقتصادية 3.8.-3.8. م. كريم قاسم محمد بحوث العمليات 3.8.-3.8.

 االثنين

 م. زهير حامد سلمان التمويل الدولي 3.8.-388. م. علي وهيب عبد هللا دراسات الجدوى االقتصادية 3.8.-388.

 م. زهير حامد سلمان التمويل الدولي 3.8.-3.8. م. علي وهيب عبد هللا الجدوى االقتصاديةدراسات  3.8.-3.8.

 م. علي وهيب عبد هللا دراسات الجدوى االقتصادية 3.8.-3.8. م. زهير حامد سلمان التمويل الدولي 3.8.-3.8.

 م. علي وهيب عبد هللا االقتصاديةدراسات الجدوى  3.8.-3.8. م. زهير حامد سلمان التمويل الدولي 3.8.-3.8.

 الثالثاء

 م.م. محمد نوري فرحان اقتصاديات النفط 3.8.-388. أ.د. مهدي صالح دواي التخطيط االقتصادي 3.8.-388.

 م.م. محمد نوري فرحان اقتصاديات النفط 3.8.-3.8. أ.د. مهدي صالح دواي التخطيط االقتصادي 3.8.-3.8.

 أ.د. مهدي صالح دواي التخطيط االقتصادي 3.8.-3.8. م.م. محمد نوري فرحان النفطاقتصاديات  3.8.-3.8.

 أ.د. مهدي صالح دواي التخطيط االقتصادي 3.8.-3.8. م.م. محمد نوري فرحان اقتصاديات النفط 3.8.-3.8.

 

 د. نادية مهدي عبد القادر.أ.م
                                                                                                                                                                                                                     رئيس قسم االقتصاد

30/9/2018 
 


