
التدريسيالمادةالتدريسيالمادةالتدريسيالمادةالتدريسيالمادةالتدريسيالمادةالتدريسيالمادةالتدريسيالمادة

offoffم حيدر شاكر.اتكنولوجيا المعلوماتمحمد ليث.م.م(2)حاسوب محمد ابراهيم. مادارة منظمات دوليةم عمر نجم.م(4)انكليزي م محمود حسن.ا(2)ادارة عامة مثنى/ م+رحمن.م(2)حاسوب 8,30

offoffم حيدر شاكر.اتكنولوجيا المعلوماتمحمد ليث.م.م(2)حاسوب محمد ابراهيم. مادارة منظمات دوليةم عمر نجم.م(4)انكليزي م محمود حسن.ا(2)ادارة عامة امل هادي.م.مرياضيات لالداريين9,30

offoffسجاد خلف.م.مالسلوك التنظيميم حيدر شاكر.اتكنولوجيا المعلوماتساعة طالبية حرةساعة طالبية حرةم محمود حسن.ات ح في ادارة المواردمثنى/ م+رحمن.م(2)حاسوب امل هادي.م.مرياضيات لالداريين10,30

offoffمحمد ليث.م.م(2)حاسوب م حيدر شاكر.اتكنولوجيا المعلوماتم عمر نجم.م(4)انكليزي محمد ابراهيم. مادارة منظمات دوليةم امل هادي.مرياضيات لالداريينم محمود حسن.ا(2)ادارة عامة 11,30

offoffمحمد ليث.م.م(2)حاسوب سجاد خلف.م.مالسلوك التنظيميم عمر نجم.م(4)انكليزي محمد ابرااهيم. مادارة منظمات دوليةم امل هادي.مرياضيات لالداريينم محمود حسن.ا(2)ادارة عامة 12.3

offoffساعة طالبية حرةساعة طالبية حرةساعة طالبية حرةساعة طالبية حرةم محمود حسن.ات ح في ادارة المواردساعة طالبية حرةساعة طالبية حرة1.3

عامر رشيد.  مالسياسات العامةم سجاد خلف.مالسلوك التنظيميم كريم صيهود.ممحلية مقارنةعمار غازي. ممحاسبة حكوميةعمر وهيب. دالنظم السياسيةنزار معن. د(2)محاسبة مروة مهدي.م.م(2)لغة عربية 8,30

عامر رشيد. مالسياسات العامةمحمد ليث. م.م(2)حاسوب م كريم صيهود,ممحلية مقارنةعمار غازي. ممحاسبة حكوميةعمر وهيب. دالنظم السياسيةنزار معن. د(2)محاسبة مروة مهدي. م.م(2)لغة عربية 9,30

احمد محمد. ماالدارة االستراتيجيةم كريم صيهود.ممحلية مقارنةعامر رشيد. مالسياسات الماليةمثنى/م+قصي.د(4)اساسيات حاسوبعمار غازي. مالمحاسبة الحكومةم محمود حسن.ا(2)ادارة عامة ساعة طالبية حرةساعة طالبية حرة10,30

احمد محمد. ماالدارة االستراتيجيةم كريم صيهود.ممحلية مقارنةمحمد ليث.م.م(2)حاسوب عمر وهيب. دالنظم السياسيةم محمود حسن.ات ح في ادرة المواردمروة مهدي. م.م(2)لغة عربية نزار معن. د(2)محاسبة 11,30

ساعة طالبية حرةساعة طالبية حرةعامر رشيد. مالسياسات الماليةم سجاد خلف.مالسلوك التنظيميعمر وهيب. دالنظم السياسيةم محمود حسن.ات ح في ادرة المواردمروة مهدي. م.ملغة عربية (2)نزار معن. د(2)محاسبة 12,30

8,30
رحمن محمود. م(2)التطوير االداري offoffoffoffم محمود حسن.ات ح في ادارة المواردرحمن محمود. مالعالقات العامةمثنى/ م+رحمن.م(2)حاسوب م علي نعمة.م(2)احصاء 

رحمن محمود. م(2)التطوير االداري offoffoffoffم محمود حسن.ات ح في ادارة المواردرحمن محمود. مالعالقات العامةمثنى/ م+رحمن .م(2)حاسوب م علي نعمة.م(2)احصاء 9,30

محمد ابراهيم. مادرة المنظمات الدوليةoffoffoffoffرحمن محمود. مالعالقات العامةعمار غازي. مالمحاسبة الحكوميةم سجاد خلف.مساعة ارشاديةمحمود حسن. م.أ(2)ادارة عامة 10,30

كريم قاسم.محاسوبoffoffoffoff(2)qsbرحمن محمود. مالعالقات العامةم محمود حسن.ات ح في ادارة المواردم علي نعمة.م(2)احصاء مثنى/ م+رحمن .م(2)حاسوب 11,30

ساعة طالية حرةساعة طالبية حرةoffoffoffoffعمار غازي. مالمحاسة الحكوميةم محمود حسن.ات ح في ادارة المواردم علي نعمة.م(2)احصاء مثنى/ م+رحمن .م(2)حاسوب 12,30

رحمن محمود. مالتطوير االداريعامر رشيد. مالسياسات الماليةم حيدر شاكر.اتكنولوجيا المعلوماتoffoffoffoffسناء ستار.م(2)اقتصاد م عمر نجم.م(2)انكليزي 8,30

كريم قاسم. محاسوبqsb(2)عامر رشيد. مالسياسات الماليةم سجاد خلف.مالسلوك التنظيميoffoffoffoffسناء ستار .م(2)اقتصاد م عمر نجم.م(2)انكليزي 9,30

كريم قاسم. محاسوبqsb(2)م حيدر شاكر.اتكنولوجيا المعلوماتعامر رشيد. مالسياسات الماليةoffoffoffoffساعة طالبية حرةساعة طالبية حرةسناء ستار.م(2)اقتصاد 10,30

احمد محمد. م2االدارة االستراتيجية م كريم صيهود.ممحلية مقارنةعامر رشيد. مالسياسات الماليةoffoffoffoffم عمر نجم.م(2)انكليزي سناء ستار.م(2)اقتصاد 11,30

التدريسي المشرفمشروع بحثم سجاد خلف.مالسلوك التنظيميم كريم صيهود.ممحلية مقارنةoffoffoffoffم عمر نجم.م(2)انكليزي هيثم يعقوب. دساعة ارشادية12,30

8,30OFFOFFOFFOFFمحمد ابراهيم. مادارة المنظمات الدوليةم كريم صيهود.مادارة البيئةاحمد محمد.مادارة المشاريعارشد حميد. م.م2اساليب كمية مثنى/ م+قصي.د4اساسيات الحاسوب

9,30OFFOFFOFFOFFمحمد ابراهيم. مادارة المنظمات الدوليةم كريم صيهود.مادارة البيئةاحمد محمد.مادارة المشاريعارشد حميد.م.م2 اساليب كمية مثنى/ م+قصي.د4اساسيات الحاسوب

10,30OFFOFFOFFOFF عامر رشيد. مالسياسات العامةاحمد محمد. مادرة المشاريعم كريم صيهود.مادارة البيئةرحمن محمود. مالعالقات العامةارشد حميد. م.م2اساليب كمية

11,30OFFOFFOFFOFF التدريسي المشرفمشروع بحثاحمد محمد. مادارة المشاريعم كريم صيهود.مادارة البيئةمثنى/م+قصي.د4اساسيات الحاسوب ارشد حميد.م.م2اساليب كمية

12,30OFFOFFOFFOFFسناء ستار. مساعة ارشاديةمحمد ابراهيم. مساعة ارشاديةحمزة حميد. مساعة ارشاديةمثنى/م+قصي.د4اساسيات الحاسوب رحمن محمود. مالعالقات العامة

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

2019-2018الدراسة الصباحية للعام الدراسي / الجدول االسبوعي لقسم االدارة العامة الكورس الدراسي الثاني 
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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