
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 كلية االدارة واالقتصاد

  قسم االحصاء    

  2019 -2018/ للعام الدراسي  الثاني  الفصل/  لثانيةمرحلة اال

 

 2.20-1.30 12.30 – 1.20 11.30 – 12.20 10.30 – 11.20 10.20 – 9.30 8.30 -- 9.20 القاعة الدراسية اليوم

 (6) قاعة رقم االحد
 

 2احتماالت 
 م.م اياد حبيب

 رياضيات متقدمة 
 م.هدى مهدي

 )عملي( 2الماتالب
  م.م يونس كاظم حميد

 مسوح احصائية
  م.هشام فرعون

 ساعة طالبية حرة

 (6قاعة رقم ) االثنين
 

 جبر خطي
 م.م مرتضى منصور

 )نظري( 2الماتالب
 م.م يونس كاظم 

 مسوح احصائية
 م.هشام فرعون

 

 (6قاعة رقم ) الثالثاء
 

 2احتماالت 
 م.م اياد حبيب

 2 نوعية سيطرة
 م.م عقيل حميد

 جبر خطي
 منصور مرتضى م.م

 

 (6قاعة رقم ) االربعاء
 

 2احصاء اقتصادي 
 م.م وهاب سالم

 رياضيات متقدمة 
 م.هدى مهدي

 ارشادية ساعة
 مهدي هدى

 

 Off الخميس
 

 

 

 

 م.د انعام عبدالرحمن نعمان ا.                                                                                                         

 رئيس قسم االحصاء                                                                                                           

 

 



 كلية االدارة واالقتصاد

  قسم االحصاء

  2019 -2018/ للعام الدراسي   لثاني ا فصل/ ال الثالثةمرحلة ال

 

القاعة  اليوم
 الدراسية

9.20 -- 8.30 9.30 – 10.20 11.20 – 10.30 12.20 – 11.30 1.20 – 12.30 1.30-2.20 

 (12قاعة رقم) االحد
 

 )نظري( بحوث عمليات
 م. كريم قاسم

 (2تحليل عددي )
 م.هدى مهدي )عملي(

 (2انحدار )
 م.م عقيل حميد

 (2احصاء رياضي ) (12قاعة رقم) االثنين
 م.م اياد حبيب

 (2تحليل عددي )
 مهدي  م.هدى

 (2حيوي)
 م.م مرتضى منصور

 

 )عملي(spss(2) (12قاعة رقم) الثالثاء

 م.م عمر عادل 
 

 (2احصاء رياضي )
 م.م اياد حبيب

 بحوث عمليات )عملي(
 م. كريم قاسم

 

(2)spss)نظري( 

 م.م عمر عادل

 OFF االربعاء

 (12قاعة رقم) الخميس
 

 (2احصاء ديمغرافي ) ساعة ارشادية
 م.م وهاب سالم

 ساعة ارشادية ساعة طالبية حرة
 م.كريم قاسم

 

 

 م.د انعام عبدالرحمن نعمان ا.                                                                                                                                 

 رئيس قسم االحصاء                                                                                                                     

 

 

 



 كلية االدارة واالقتصاد  

 قسم االحصاء      

  2019 -2018/ للعام الدراسي   الثاني فصل/ ال الرابعةمرحلة ال

القاعة  اليوم
 الدراسية

9.20 -- 8.30 9.30 – 10.20 11.20 – 10.30 12.20 – 11.30 1.20 – 12.30 1.30-2.20 

 ) نظري ( 2السالسل الزمنية  ( 7قاعة ) االحد
 د.هيثم يعقوب أ.م.

تصميم وتحليل 
 2التجارب 

 د.ابراهيم جوادأ.
 

 2استدالل 
 م.م اياد حبيب

 

  2 قياسي  ( 7قاعة ) االثنين
 م. هشام فرعون

 2استدالل 
 م.م اياد حبيب شمال

 2السالسل الزمنية
 ) عملي (

د.هيثم يعقوبأ.م.  

 

 2تصميم وتحليل التجارب  ( 7قاعة ) الثالثاء
 د.ابراهيم جواد 

 )عملي( 2تطبيقات احصائية
 عمر عادل  م.م

 2تحليل متعدد المتغيرات
 ا.م.د انعام عبد الرحمن

تطبيقات احصائية  
 )نظري(2

 م.م عمر عادل

 2تحليل متعدد المتغيرات  ( 7قاعة ) االربعاء
 ا.م.د انعام عبد الرحمن 

  

 2 قياسي
 م. هشام فرعون

 
 

   ساعة طالبية حرة

  الخميس

off 
 

 

 انعام عبدالرحمن نعمان م.دأ.                                                                                                          

 ءرئيس قسم االحصا                                                                                                           

                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 كلية االدارة واالقتصاد    

 قسم االحصاء       

  2019 -2018/ للعام الدراسي   الثاني فصلال / شعبة ) أ (  المرحلة االولى

 

 2.20-1.30 12.30 – 1.20 11.30 – 12.20 10.30 – 11.20 10.20 – 9.30 8.30 -- 9.20 القاعة الدراسية اليوم

 كاملت ( 5قاعة رقم )  االحد
 هشام فرعون م.

2احصاء   
 م.م مرتضى منصور

  
 

 مبادئ محاسبة ( 5قاعة رقم )  االثنين
 م. سناء ستار 

 مبادئ االدارة 
 م.م وهاب سالم

 مبادئ االقتصاد
 م.م عقيل حميد

 

2احصاء  ( 5قاعة رقم )  الثالثاء  
 م.م مرتضى منصور

 تكامل
 م. هشام فرعون

 ساعة ارشادية
 د. انعام عبد الرحمن

 مبادئ االقتصاد
 م.م عقيل حميد

 

   OFF االربعاء

( 5قاعة رقم )  الخميس ( 2حاسوب ) نظري   
 م.م يونس كاظم

(2حاسوب ) عملي  ساعة طالبية حره  
 م.م يونس كاظم

  

 

 ا. م.د انعام عبدالرحمن نعمان                                                                                               

 رئيس قسم االحصاء                                                                                             

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                           

 كلية االدارة واالقتصاد    

 قسم االحصاء       

  2019 -2018/ للعام الدراسي   الثاني/ الفصل شعبة ) ب ( المرحلة االولى 

 

 2.20-1.30 12.30 – 1.20 11.30 – 12.20 10.30 – 11.20 10.20 – 9.30 8.30 -- 9.20 القاعة الدراسية اليوم

2احصاء  ( 5قاعة رقم )  االحد  
 م.م مرتضى منصور

 تكامل
 م. هشام فرعون

 مبادئ االدارة 
 م.م وهاب سالم

 
 

 تكامل ( 5قاعة رقم )  االثنين
 م. هشام فرعون

 حاسوب ) عملي (
 م.م يونس كاظم

 محاسبةمبادئ 
 م. سناء ستار

 مبادئ االدارة 
 م.م وهاب سالم

 

 مبادئ االقتصاد ( 5قاعة رقم )  الثالثاء
 م.م عقيل حميد

  2احصاء 
 م.م مرتضى منصور 

 ساعة ارشادية
 أ.م.دانعام عبد الرحمن

 

 OFF االربعاء

( 5قاعة رقم )  الخميس حاسوب ) نظري (  ساعة طالبية حره    
 م.م يونس كاظم

  

 

 ا. م.د انعام عبدالرحمن نعمان                                                                                               

 رئيس قسم االحصاء                                                                                             

                                                                                                                       


