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

 (2019 -2018)للعام الدراسي  الثانيالكورس جدول الدروس األسبوعي 

 اليوم
 (ب)الشعبة  (أ)الشعبة 

 أسم االستاذ املادة الساعة أسم األستاذ املادة الساعة

 األحد

 م.م. مروة مهدي صالح 2لغة عربية  9.20-8.30 م.م. علي نعمة نوري 2مبادئ االحصاء  8.30-9.20

 م.م. مروة مهدي صالح 2لغة عربية  10.20-9.30 م.م. علي نعمة نوري 2مبادئ االحصاء  9.30-10.20

 نوريم.م. علي نعمة  2مبادئ االحصاء  11.20-10.30 م.م. مروة مهدي صالح 2لغة عربية  10.30-11.20

 م.م. علي نعمة نوري 2مبادئ االحصاء  12.20-11.30 م.م. مروة مهدي صالح 2لغة عربية  11.30-12.20

12.30-1.20 rest  12.30-1.20  م. علي وهيب عبد هللا ارشاد تربوي 

  rest 2.20-1.30 م. علي وهيب عبد هللا ارشاد تربوي  1.30-2.20

 االثنين

 أ.م. حيدر شاكر نوري 2مبادئ اإلدارة  9.20-8.30 م. علياء حسين خلف 2مبادئ االقتصاد  8.30-9.20

 أ.م. حيدر شاكر نوري 2مبادئ اإلدارة  10.20-9.30 م. علياء حسين خلف 2مبادئ االقتصاد  9.30-10.20

 م. علياء حسين خلف 2مبادئ االقتصاد  11.20-10.30 أ.م. حيدر شاكر نوري 2مبادئ اإلدارة  10.30-11.20

 م. علياء حسين خلف 2مبادئ االقتصاد  12.20-11.30 أ.م. حيدر شاكر نوري 2مبادئ اإلدارة  11.30-12.20

  ساعة طالبية حرة 1.20-12.30  ساعة طالبية حرة 12.30-1.20

  ساعة طالبية حرة 2.20-1.30  ساعة طالبية حرة 1.30-2.20

 الثالثاء

 م.م. عمر نجم عبد هللا 2لغة انكليزية  9.20-8.30 م.د. نزار معن عبد الكريم 2مبادئ محاسبة  8.30-9.20

 م.م. عمر نجم عبد هللا 2لغة انكليزية  10.20-9.30 م.د. نزار معن عبد الكريم 2مبادئ محاسبة  9.30-10.20

 م. علياء حسين خلف 2مبادئ االقتصاد  11.20-10.30 م.م. عمر نجم عبد هللا 2لغة انكليزية  10.30-11.20

 م.د. نزار معن عبد الكريم 2مبادئ محاسبة  12.20-11.30 م.م. عمر نجم عبد هللا 2لغة انكليزية  11.30-12.20

 م.د. نزار معن عبد الكريم 2مبادئ محاسبة  1.20-12.30 م. علياء حسين خلف 2مبادئ االقتصاد  12.30-1.20

1.30-2.20 rest  1.30-2.20 rest  

 األربعاء

 م.م. عقيل حميد فرحان  مبادئ الرياضيات 9.20-8.30 م.م. محمد ليث طالل (نظري) 2مبادئ الحاسوب  8.30-9.20

 م.م. عقيل حميد فرحان  مبادئ الرياضيات 10.20-9.30 م.م. محمد ليث طالل )عملي( 2مبادئ الحاسوب  9.30-10.20

  rest 11.20-10.30 م.م. محمد ليث طالل )عملي( 2مبادئ الحاسوب  10.30-11.20

11.30-12.20 rest  11.30-12.20  م.م. محمد ليث طالل (نظري) 2مبادئ الحاسوب 

 م.م. محمد ليث طالل )عملي( 2مبادئ الحاسوب  1.20-12.30 م.م. عقيل حميد فرحان  مبادئ الرياضيات 12.30-1.20

 م.م. محمد ليث طالل )عملي( 2مبادئ الحاسوب  2.20-1.30 م.م. عقيل حميد فرحان  الرياضياتمبادئ  1.30-2.20

 OFF الخميس
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  / الدراسة الصباحيةقسم االقتصادية اإلدارة واالقتصاد / كلدياىل /  جامعة
 املرحلة الثانية

 (2019 -2018)للعام الدراسي  الثانيالكورس جدول الدروس األسبوعي 

 اليوم
 (ب)الشعبة  (أ)الشعبة 

 أسم االستاذ املادة الساعة أسم األستاذ املادة الساعة

 األحد

 م.م. علي نعمة نوري 2اساليب كمية  9.20-8.30 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر 2نظرية اقتصادية جزئية  8.30-9.20

 م.م. علي نعمة نوري 2اساليب كمية  10.20-9.30 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر 2نظرية اقتصادية جزئية  9.30-10.20

 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر 2نظرية اقتصادية جزئية  11.20-10.30 م.م. علي نعمة نوري 2اساليب كمية  10.30-11.20

 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر 2نظرية اقتصادية جزئية  12.20-11.30 م.م. علي نعمة نوري 2اساليب كمية  11.30-12.20

  ساعة طالبية حرة 1.20-12.30  ساعة طالبية حرة 12.30-1.20

  ساعة طالبية حرة 2.20-1.30  ساعة طالبية حرة 1.30-2.20

 االثنين

 م. محمد نوري فرحانم. حسابات قومية 9.20-8.30 م.م. علي طالب حسين 2االحصاء االقتصادي  8.30-9.20

 م. محمد نوري فرحانم. حسابات قومية 10.20-9.30 م.م. علي طالب حسين 2االحصاء االقتصادي  9.30-10.20

 م.م. علي طالب حسين 2االحصاء االقتصادي  11.20-10.30 م.م. محمد ليث طالل (نظري) 2حاسوب  10.30-11.20

 م.م. علي طالب حسين 2االحصاء االقتصادي  12.20-11.30 .م. محمد نوري فرحانم حسابات قومية 11.30-12.20

 طاللم.م. محمد ليث  (نظري) 2حاسوب  1.20-12.30 .م. محمد نوري فرحانم حسابات قومية 12.30-1.20

1.30-2.20 rest  1.30-2.20 rest  

 الثالثاء

 أ.م. عمر محمود عكاوي المصارفاقتصاديات  9.20-8.30 م. زهير حامد سلمان  الفكر االقتصاديتاريخ  8.30-9.20

 أ.م. عمر محمود عكاوي المصارفاقتصاديات  10.20-9.30 م. زهير حامد سلمان  الفكر االقتصاديتاريخ  9.30-10.20

 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر 2نظرية اقتصادية جزئية  11.20-10.30 أ.م. عمر محمود عكاوي المصارفاقتصاديات  10.30-11.20

 م. زهير حامد سلمان  الفكر االقتصاديتاريخ  12.20-11.30 أ.م. عمر محمود عكاوي المصارفاقتصاديات  11.30-12.20

 م. زهير حامد سلمان  الفكر االقتصاديتاريخ  1.20-12.30 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر 2نظرية اقتصادية جزئية  12.30-1.20

1.30-2.20 rest  1.30-2.20 rest  

 OFF األربعاء

 الخميس

 م.م. عمر نجم عبد هللا (2لغة انكليزية ) 9.20-8.30 م.م. محمد ليث طالل (عملي) 2حاسوب  8.30-9.20

 م.م. عمر نجم عبد هللا (2لغة انكليزية ) 10.20-9.30 م.م. محمد ليث طالل (عملي) 2حاسوب  9.30-10.20

 م.م. علي طالب حسين ارشاد تربوي 11.20-10.30 م.م. عمر نجم عبد هللا (2لغة انكليزية ) 10.30-11.20

 م.م. محمد ليث طالل (عملي) 2حاسوب  12.20-11.30 م.م. عمر نجم عبد هللا (2لغة انكليزية ) 11.30-12.20

 م.م. محمد ليث طالل (عملي) 2حاسوب  1.20-12.30 م.م. علي طالب حسين ارشاد تربوي 12.30-1.20

1.30-2.20 rest  1.30-2.20 rest  

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

                                                                                                                                                                                       10 /2/2019 



  لصباحية/ الدراسة اقسم االقتصادية اإلدارة واالقتصاد / كلدياىل /  جامعة
 املرحلة الثالثة

 (2019 -2018)للعام الدراسي  الثانيالكورس جدول الدروس األسبوعي 

 اليوم
 (ب)الشعبة  (أ)الشعبة 

 أسم االستاذ املادة الساعة أسم األستاذ املادة الساعة

 األحد

 م. علي وهيب عبد هللا الصناعيةالسياسات االقتصادية  9.20-8.30 أ.م. عمر محمود عكاوي  2(Eاقتصاد رياضي ) 8.30-9.20

 م. علي وهيب عبد هللا السياسات االقتصادية الصناعية 10.20-9.30 أ.م. عمر محمود عكاوي 2(Eاقتصاد رياضي ) 9.30-10.20

 عكاويأ.م. عمر محمود  2(Eاقتصاد رياضي ) 11.20-10.30 م. علي وهيب عبد هللا السياسات االقتصادية الصناعية 10.30-11.20

 أ.م. عمر محمود عكاوي 2(Eاقتصاد رياضي ) 12.20-11.30 م. علي وهيب عبد هللا السياسات االقتصادية الصناعية 11.30-12.20

  ساعة طالبية حرة 10.20-9.30  ساعة طالبية حرة 12.30-1.20

  ساعة طالبية حرة 2.20-1.30  ساعة طالبية حرة 1.30-2.20

 االثنين

 م. علياء حسين خلف السياسات المالية 9.20-8.30 م. احمد صالح حسن  2اقتصاد كلي  8.30-9.20

 م. علياء حسين خلف السياسات المالية 10.20-9.30 م. احمد صالح حسن  2اقتصاد كلي  9.30-10.20

 م. احمد صالح حسن  2اقتصاد كلي  11.20-10.30 م. علياء حسن خلف السياسات المالية 10.30-11.20

 م. احمد صالح حسن  2اقتصاد كلي  12.20-11.30 م. علياء حسين خلف السياسات المالية 11.30-12.20

 م.م. محمد نوري فرحان ارشاد تربوي 1.20-12.30 م. احمد صالح حسن  2اقتصاد كلي  12.30-1.20

 م. احمد صالح حسن  2اقتصاد كلي  2.20-1.30 م.م. محمد نوري فرحان ارشاد تربوي 1.30-2.20

 OFF الثالثاء

 األربعاء

 م. ثائر سعدون محمد المعرفةاقتصاديات  9.20-8.30 م.م. محمد نوري فرحان السياسات االقتصادية الدولية 8.30-9.20

 محمدم. ثائر سعدون  المعرفةاقتصاديات  10.20-9.30 م.م. محمد نوري فرحان السياسات االقتصادية الدولية 9.30-10.20

 أ.م. عمر محمود عكاوي 2(Eاقتصاد رياضي ) 11.20-10.30 م. ثائر سعدون محمد المعرفةاقتصاديات  10.30-11.20

 م.م. محمد نوري فرحان السياسات االقتصادية الدولية 12.20-11.30 م. ثائر سعدون محمد المعرفةاقتصاديات  11.30-12.20

 م.م. محمد نوري فرحان السياسات االقتصادية الدولية 1.20-12.30 عمر محمود عكاويأ.م.  2(Eاقتصاد رياضي ) 12.30-1.20

1.30-2.20 rest  1.30-2.20 rest  

 الخميس

 م.م. علي طالب حسين السياسات االقتصادية الزراعية 9.20-8.30 أ.د. مهدي صالح دواي سياسات وتجارب تنموية 8.30-9.20

 م.م. علي طالب حسين السياسات االقتصادية الزراعية 10.20-9.30 أ.د. مهدي صالح دواي تنمويةسياسات وتجارب  9.30-10.20

 أ.د. مهدي صالح دواي سياسات وتجارب تنموية 11.20-10.30 م.م. علي طالب حسين السياسات االقتصادية الزراعية 10.30-11.20

 أ.د. مهدي صالح دواي سياسات وتجارب تنموية 12.20-11.30 طالب حسينم.م. علي  السياسات االقتصادية الزراعية 11.30-12.20

12.30-1.20 rest  12.30-1.20 rest  

1.30-2.20 rest  1.30-2.20 rest  

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

                                                                                                                                                                                       10 /2/2019 



  / الدراسة الصباحيةقسم االقتصادية اإلدارة واالقتصاد / كلدياىل /  جامعة
  الرابعةاملرحلة 

 (2019 -2018)للعام الدراسي  الثانيالكورس جدول الدروس األسبوعي 

 أسم االستاذ املادة الساعة اليوم

 األحد

 م.م. علي طالب حسين السياسات النقدية 8.30-9.20

 م.م. علي طالب حسين السياسات النقدية 9.30-10.20

 م. زهير حامد سلمان المؤسسات المالية 10.30-11.20

 حامد سلمان م. زهير المؤسسات المالية 11.30-12.20

 م.م. محمد ليث طالل + مبرمج. مثنى إبراهيم ( )عملي(evتطبيقات اقتصادية على الحاسوب ) 12.30-1.20

 م.م. محمد ليث طالل + مبرمج. مثنى إبراهيم ( )عملي(evتطبيقات اقتصادية على الحاسوب ) 1.30-2.20

 OFF االثنين

 الثالثاء

 م. علي وهيب عبد هللا االقتصادية تقييم المشاريع 8.30-9.20

 م. علي وهيب عبد هللا االقتصادية تقييم المشاريع 9.30-10.20

 م.م. محمد نوري فرحان اقتصاديات الطاقة 10.30-11.20

 م.م. محمد نوري فرحان اقتصاديات الطاقة 11.30-12.20

 محمد ليث طالل + مبرمج. مثنى إبراهيمم.م.  ( )نظري(evتطبيقات اقتصادية على الحاسوب ) 12.30-1.20

 م. احمد صالح حسن ارشاد تربوي 1.30-2.20

 األربعاء

 م. كريم قاسم محمد 2بحوث العمليات  8.30-9.20

 م. كريم قاسم محمد 2بحوث العمليات  9.30-10.20

 أ.د. مهدي صالح دواي اساليب التخطيط االقتصادي 10.30-11.20

 أ.د. مهدي صالح دواي اساليب التخطيط االقتصادي 11.30-12.20

 م.م. علي طالب حسين السياسات النقدية 12.30-1.20

1.30-2.20 rest  

 الخميس

 م. احمد صالح حسن 2( Eاقتصاد قياسي ) 8.30-9.20

 م. احمد صالح حسن 2( Eاقتصاد قياسي ) 9.30-10.20

 م. علي وهيب عبد هللا االقتصادية تقييم المشاريع 10.30-11.20

 م. احمد صالح حسن 2( Eاقتصاد قياسي ) 11.30-12.20

  ساعة طالبية حرة 12.30-1.20

  ساعة طالبية حرة 1.30-2.20
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