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ية سجاد خلف. م.مقانون اداريكريم صيهود.د.متطور فكر 8,30 ز بلسم سعد. م.مانتاج وعملياتسناء ستار. مادارة عامة مقارنةكريم قاسم. مبحوث عملياتعمر نجم. م.م(5)لغة انكلي 

ية سجاد خلف. م.مقانون اداريكريم صيهود.د.متطور فكر 9,30 ز بلسم سعد. م.مانتاج وعملياتسناء ستار. مادارة عامة مقارنةكريم قاسم. مبحوث عملياتعمر نجم. م.م(5)لغة انكلي 

ي 10,30 ز سناء ستار. مادارة عامة مقارنةاحمد دمحم. مالتطوير االداريرحمن محمود. منظرية المنظمةكريم قاسم. مبحوث عملياتكريم صيهود.د.متطور فكرعمر نجم.م.م(3)انكلي 

ية كريم قاسم. مبحوث عملياتكريم صيهود.د.متطور فكردمحم ابراهيم. مقانون اداري11,30 ز سناء ستار. مادارة عامة مقارنةبلسم سعد. م.مانتاج وعملياتعمر نجم. م.م(5)لغة انكلي 

ي دمحم ابرااهيم. مقانون اداري12.3 ز ية رحمن محمود.منظرية المنظمةم عمر نجم.م(3)انكلي  ز احمد دمحم. مالتطوير االداريبلسم سعد. م.مانتاج وعملياتعمر نجم. م.م(5)لغة انكلي 

يفيصل حرجان.م.ممحاسبة متوسطةكريم صيهود. د.متطور فكر8,30 offoffoffoffرحمن محمود. منظرية المنظمة نزار معن. د.منظام محاسب 

ية9,30 يفيصل حرجان.م.ممحاسبة متوسطةمحمود حسن .م.أموارد بشر offoffoffoffكريم صيهود.د.مادارة محليةنزار معن. د.منظام محاسب 

يةليث طالب .م.م(3)حاسوب10,30 offoffoffoffعامر رشيد. مادارة ماليةكريم صيهود.د.مادارة محليةمحمود حسن. م.أموارد بشر

يعامر رشيد. مادارة ماليةمثبز/م+ ليث طالب.م(3)حاسوب فيصل رسحان.م.ممحاسبة متوسطة11,30 offoffoffoffنزار معن. د.منظام محاسب 

يرحمن محمود. منظرية المنظمةكريم صيهود.د.متطور فكرفيصل رسحان.م.ممحاسبة متوسطة12,30 offoffoffoffنزار معن. د.منظام محاسب 

offoffoffoffساعة حرةساعة حرةساعة حرةساعة حرةساعة حرةساعة حرةساعة حرةساعة حرة1,30

8,30
offoffoffoffيكريم صيهود.د.مادارة محلية اتيجية نزار معن.د.منظام محاسب  كريم قاسم.مqsbحاسوب احمد دمحم. م(1)ادارة اسير

9,30offoffoffoffيكريم صيهود.د.مادارة محلية اتيجية نزار معن.د.منظام محاسب  قصي عبد الخالق.د.مساعة ارشاديةاحمد دمحم.م(1)ادارة اسير

10,30offoffoffoffي اتيجيةدمحم ابراهيم. مساعة ارشاديةكريم قاسم. مبحوث عملياتنزار معن. د.منظام محاسب  احمد دمحم .مادارة اسير

11,30offoffoffoffكريم صيهود.م.مادارة محليةنزار معن. د.مساعة ارشاديةqsbاتيجيةكريم قاسم.محاسوب احمد دمحم. مادارة اسير

12,30offoffoffoffساعة حرةساعة حرةساعة حرةساعة حرةكريم صيهود.م.مادارة محليةاحمد دمحم.مادارة الجودة

ية8,30 احمد دمحم.ممناهج البحث العلميبلسم سعد. م.مانتاج وعملياتoffoffoffoffليث طالب.م.م(3)حاسوب محمود حسن.م.أموارد بشر

ية9,30 احمد دمحم.ممناهج البحث العلميكريم قاسم. محاسوبoffoffoffoffqsbليث طالب.م.م(3)حاسوب محمود حسن.م.أموارد بشر

يةفيصل رسحان.م.ممحاسبة متوسطة10,30 بلسم سعد. م.مانتاج وعملياتكريم قاسم. محاسوبoffoffoffoffqsbمحمود حسن.م.أموارد بشر

يةليث طالب.م(3)حاسوب 11,30 كريم قاسم. محاسوبqsbاحمد دمحم.ممناهج البحث العلميoffoffoffoffمحمود حسن.م.أموارد بشر

كريم قاسم. محاسوبqsbاحمد دمحم.ممناهج البحث العلميoffoffoffoffسجاد خلف. م.متسويقليث طالب.م(3)حاسوب 12,30

ساعة حرةساعة حرةساعة حرةساعة حرةoffoffoffoffفيصل رسحان.م.ممحاسبة متوسطةسجاد خلف. م.متسويق1,30

اتيجية رحمن محمود. مالتطوير االداريعامر رشيد. مادارة مالية دمحم ابراهيم.ماخالقيات الوظيفةارشد حميد.م.ماساليب كميةسجاد خلف. م.متسويق8,30 احمد دمحم. م(1)ادارة اسير

اتيجية رحمن محمود. مالتطوير االداريعامر رشيد. مادارة مالية دمحم ابراهيم.ماخالقيات الوظيفةارشد حميد.م.ماساليب كميةسجاد خلف. م.متسويق9,30 احمد دمحم.م(1)ادارة اسير

ي ارشد حميد.م.ماساليب كمية10,30 ز رحمن محمود. مالتطوير االداريساعة حرةساعة حرةرحمن محمود. منظرية المنظمةعامر رشيد. مادارة ماليةعمر نجم.م.م(3)انكلي 

اتيجية دمحم ابراهيم. ماخالقيات الوظيفةعامر رشيد.مادارة ماليةسجاد خلف. م.متسويقارشد حميد.م.ماساليب كمية11,30 رحمن محمود. مالتطوير االدارياحمد دمحم. م(1)ادارة اسير

ي 12,30 ز اتيجية دمحم ابراهيم. ماخالقيات الوظيفةرحمن محمود. منظرية المنظمةسجاد خلف. م.متسويقعمر نجم.م.م(3)انكلي  ساعة حرةساعة حرةاحمد دمحم.م(1)ادارة اسير

د هيثم يعقوب يوسف.م.ا
رئيس قسم االدارة العامة
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