
 جامعة دياىل / كلية اإلدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد/ الدراسة الصباحية 
 (2020 -2019جدول الدروس األسبوعي الكورس األول للعام الدراسي )

 املستوى األول
 القاعة أسم األستاذ املادة الساعة اليوم

 األحد

 3-1 الكريمم.د. نزار معن عبد  )نظري( (ACTG101) محاسبة مالية 8.30-9.20

 3-1 م.د. نزار معن عبد الكريم )نظري( (ACTG101) محاسبة مالية 9.30-10.20

 3-1 م.د. نزار معن عبد الكريم ( )عملي(ACTG101) محاسبة مالية 10.30-11.20

 3-1 م.د. نزار معن عبد الكريم ( )عملي(ACTG101) محاسبة مالية 11.30-12.20

 3-1 م.م. محمد ليث طالل )نظري( (UCOM102حاسوب ) 12.30-1.20

 3-1 م.م. محمد ليث طالل )نظري( (UCOM102حاسوب ) 1.30-2.20

 االثنني

 3-1 م.م. محمد ليث طالل )عملي( (UCOM102حاسوب ) 8.30-9.20

 3-1 م.م. محمد ليث طالل )عملي( (UCOM102حاسوب ) 9.30-10.20

 3-1 . عمر نجم عبد هللام.م (UENG101) 1لغة انكليزية  10.30-11.20

 3-1 م.م. عمر نجم عبد هللا (UENG101) 1لغة انكليزية  11.30-12.20

 3-1 م.د. كريم صيهود كرم (BADM101) 1إدارة  12.30-1.20

 3-1 م.د. كريم صيهود كرم (BADM101) 1إدارة  1.30-2.20

 الثالثاء

 3-1 عبد القادر أ.م.د. نادية مهدي (ECON101اقتصاد جزئي ) 8.30-9.20

 3-1 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر (ECON101اقتصاد جزئي ) 9.30-10.20

 3-1 م.د. كريم صيهود كرم (BADM101) 1إدارة  10.30-11.20

 3-1 م.م. عمر نجم عبد هللا (UENG101) 1لغة انكليزية  11.30-12.20

 3-1 م.م. علي نعمة نوري (ECON112) 1احصاء  12.30-1.20

 3-1  ساعة طالبية حرة 1.30-2.20

 األربعاء

 3-1 م.م. علي نعمة نوري (STAT101) 1احصاء  8.30-9.20

 3-1 م.م. علي نعمة نوري (STAT101) 1احصاء  9.30-10.20

 3-1 م.م. مروة مهدي صالح (UARA100لغة عربية ) 10.30-11.20

 3-1 مهدي صالحم.م. مروة  (UARA100لغة عربية ) 11.30-12.20

 3-1 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر (ECON101اقتصاد جزئي ) 12.30-1.20

 3-1 م. احمد صالح حسن ارشاد تربوي 1.30-2.20

 OFF اخلميس

 
                                                      . مهدي صالح دواي                                                                                                             أ.د 

                                                                                                                                                                               رئيس قسم االقتصاد
1/10/2019 



 جامعة دياىل / كلية اإلدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد/ الدراسة الصباحية

 اليوم

 (2020 -2019)جدول الدروس األسبوعي الكورس األول للعام الدراسي 
 املرحلة الثانية

 (ب)الشعبة  (أ)الشعبة 
 أسم االستاذ املادة الساعة أسم األستاذ املادة الساعة

 األحد

 م.م. علي نعمة نوري 1اساليب كمية  9.20-8.30 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر 1نظرية اقتصادية جزئية  8.30-9.20

 م.م. علي نعمة نوري 1اساليب كمية  10.20-9.30 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر 1نظرية اقتصادية جزئية  9.30-10.20

 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر 1نظرية اقتصادية جزئية  11.20-10.30 م.م. علي نعمة نوري 1اساليب كمية  10.30-11.20

 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر 1اقتصادية جزئية نظرية  12.20-11.30 م.م. علي نعمة نوري 1اساليب 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

 االثنني

 هللا م.م. عمر نجم عبد 1لغة انكليزية  9.20-8.30 محمد نوري فرحان م. اقتصاديات النقود 8.30-9.20

 م.م. عمر نجم عبد هللا 1لغة انكليزية  10.20-9.30 محمد نوري فرحان م. اقتصاديات النقود 9.30-10.20

 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر 1نظرية اقتصادية جزئية  11.20-10.30 م.م. عمر نجم عبد هللا 1لغة انكليزية  10.30-11.20

 محمد نوري فرحان م. اقتصاديات النقود 12.20-11.30 نجم عبد هللام.م. عمر  1لغة انكليزية  11.30-12.20

 محمد نوري فرحان م. اقتصاديات النقود 1.20-12.30 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر 1نظرية اقتصادية جزئية  12.30-1.20

1.30-2.20 rest  1.30-2.20 rest  

 OFF OFF الثالثاء

 األربعاء

 عامر رشيد عنيد م. اقتصاد الموارد البشرية 9.20-8.30 م.م. محمد ليث طالل )نظري( 1حاسوب 8.30-9.20

 عامر رشيد عنيد م. اقتصاد الموارد البشرية 10.20-9.30 م.م. محمد ليث طالل )عملي( 1حاسوب 9.30-10.20

 صالح دوايأ.د. مهدي  ارشاد تربوي 11.20-10.30 م.م. محمد ليث طالل )عملي( 1حاسوب 10.30-11.20

 م.م. محمد ليث طالل )نظري( 1حاسوب 12.20-11.30 عامر رشيد عنيد م. اقتصاد الموارد البشرية 11.30-12.20

 م.م. محمد ليث طالل )عملي( 1حاسوب 1.20-12.30 عامر رشيد عنيد م. اقتصاد الموارد البشرية 12.30-1.20

 م.م. محمد ليث طالل )عملي( 1حاسوب 2.20-1.30 أ.د. مهدي صالح دواي ارشاد تربوي 1.30-2.20

 اخلميس

 م.م. علياء حسين خلف 1تاريخ الوقائع االقتصادية  9.20-8.30 م.م. علي طالب حسين 1االحصاء االقتصادي  8.30-9.20

 علياء حسين خلفم.م.  1تاريخ الوقائع االقتصادية  10.20-9.30 م.م. علي طالب حسين 1االحصاء االقتصادي  9.30-10.20

 م.م. علي طالب حسين 1االحصاء االقتصادي  11.20-10.30 م.م. علياء حسين خلف 1تاريخ الوقائع االقتصادية  10.30-11.20

 م.م. علي طالب حسين 1االحصاء االقتصادي  12.20-11.30 م.م. علياء حسين خلف 1تاريخ الوقائع االقتصادية  11.30-12.20

12.30-1.20 rest  12.30-1.20 rest  

1.30-2.20 rest  1.30-2.20 rest  

 
 
 

 

                                                         أ.د. مهدي صالح دواي                                                                                                          
                                                                                                                                                                               رئيس قسم االقتصاد

1/10/2019 



 جامعة دياىل / كلية اإلدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد/ الدراسة الصباحية 

 اليوم

 (2020 -2019جدول الدروس األسبوعي الكورس األول للعام الدراسي )

 املرحلة الثالثة
 (ب)الشعبة  (أ)الشعبة 

 أسم االستاذ املادة الساعة أسم األستاذ املادة الساعة

 األحد

 محمد نوري فرحان م. اقتصاد دولي 9.20-8.30 أ.د. مهدي صالح دواي اقتصادية تنمية 8.30-9.20

 محمد نوري فرحان م. اقتصاد دولي 10.20-9.30 أ.د. مهدي صالح دواي تنمية اقتصادية 9.30-10.20

 أ.د. مهدي صالح دواي تنمية اقتصادية 11.20-10.30 محمد نوري فرحان م. اقتصاد دولي 10.30-11.20

 أ.د. مهدي صالح دواي تنمية اقتصادية 12.20-11.30 محمد نوري فرحان م. اقتصاد دولي 11.30-12.20

 م.م. عمر نجم عبد هللا 1لغة انكليزية  10.20-9.30 م.م. عمر نجم عبد هللا 1لغة انكليزية  12.30-1.20

 م.م. عمر نجم عبد هللا 1انكليزية لغة  2.20-1.30 م.م. عمر نجم عبد هللا 1لغة انكليزية  1.30-2.20

 االثنني

 م.م. علي طالب حسين اقتصاد زراعي 9.20-8.30 م. احمد صالح حسن  1اقتصاد كلي  8.30-9.20

 م.م. علي طالب حسين اقتصاد زراعي 10.20-9.30 م. احمد صالح حسن  1اقتصاد كلي  9.30-10.20

 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر ارشاد تربوي 11.20-10.30 م. احمد صالح حسن  1اقتصاد كلي  10.30-11.20

 م. احمد صالح حسن  1اقتصاد كلي  12.20-11.30 م.م. علي طالب حسين اقتصاد زراعي 11.30-12.20

 م. احمد صالح حسن  1اقتصاد كلي  1.20-12.30 م.م. علي طالب حسين اقتصاد زراعي 12.30-1.20

 م. احمد صالح حسن  1اقتصاد كلي  2.20-1.30 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر ارشاد تربوي 1.30-2.20

 الثالثاء

 م. علي وهيب عبد هللا اقتصاد صناعي 9.20-8.30 م. ثائر سعدون محمد اقتصاديات البيئة 8.30-9.20

 عبد هللام. علي وهيب  اقتصاد صناعي 10.20-9.30 م. ثائر سعدون محمد اقتصاديات البيئة 9.30-10.20

 م. ثائر سعدون محمد اقتصاديات البيئة 11.20-10.30 م. علي وهيب عبد هللا اقتصاد صناعي 10.30-11.20

 م. ثائر سعدون محمد اقتصاديات البيئة 12.20-11.30 م. علي وهيب عبد هللا اقتصاد صناعي 11.30-12.20

  حرةساعة طالبية  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

 OFF OFF األربعاء

 اخلميس

 م. ضياء حسين سعود مالية عامة 9.20-8.30 أ.م. عمر محمود عكاوي 1(Eاقتصاد رياضي ) 8.30-9.20

 حسين سعود م. ضياء مالية عامة 10.20-9.30 أ.م. عمر محمود عكاوي 1(Eاقتصاد رياضي ) 9.30-10.20

 م. ضياء حسين سعود مالية عامة 11.20-10.30 أ.م. عمر محمود عكاوي 1(Eاقتصاد رياضي ) 10.30-11.20

 أ.م. عمر محمود عكاوي 1(Eاقتصاد رياضي ) 12.20-11.30 م. ضياء حسين سعود مالية عامة 11.30-12.20

 أ.م. عمر محمود عكاوي 1(Eاقتصاد رياضي ) 1.20-12.30 م. ضياء حسين سعود مالية عامة 12.30-1.20

 أ.م. عمر محمود عكاوي 1(Eاقتصاد رياضي ) 2.20-1.30 م. ضياء حسين سعود مالية عامة 1.30-2.20

   
 

 
 

                                                      . مهدي صالح دواي                                                                                                             أ.د
                                                                                                                                                                               رئيس قسم االقتصاد

1/10/2019 



  جامعة دياىل / كلية اإلدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد/ الدراسة الصباحية

 اليوم

 (2020 -2019)جدول الدروس األسبوعي الكورس األول للعام الدراسي 
 لرابعةاملرحلة ا

 (ب)الشعبة  (أ)الشعبة 
 أسم االستاذ املادة الساعة أسم األستاذ املادة الساعة

 السبت

 أ.د. مهدي صالح دواي التخطيط االقتصادي 9.20-8.30 م. احمد صالح حسن 1اقتصاد قياسي  8.30-9.20

 أ.د. مهدي صالح دواي التخطيط االقتصادي 10.20-9.30 م. احمد صالح حسن 1اقتصاد قياسي  9.30-10.20

 م. احمد صالح حسن 1اقتصاد قياسي  11.20-10.30 أ.د. مهدي صالح دواي التخطيط االقتصادي 10.30-11.20

 م. احمد صالح حسن 1اقتصاد قياسي  12.20-11.30 أ.د. مهدي صالح دواي التخطيط االقتصادي 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

 األحد

 م. علي وهيب عبد هللا دراسات الجدوى االقتصادية 9.20-8.30 م.م. علي طالب حسين تمويل دولي 8.30-9.20

 م. علي وهيب عبد هللا دراسات الجدوى االقتصادية 10.20-9.30 م.م. علي طالب حسين تمويل دولي 9.30-10.20

 م.م. علي طالب حسين تمويل دولي 11.20-10.30 م. علي وهيب عبد هللا دراسات الجدوى االقتصادية 10.30-11.20

 حسينم.م. علي طالب  تمويل دولي 12.20-11.30 م. علي وهيب عبد هللا دراسات الجدوى االقتصادية 11.30-12.20

12.30-1.20 rest  9.30-10.20 م.م. علي طالب حسين ارشاد تربوي 

1.30-2.20 rest  1.30-2.20 rest  

 االثنني

 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر أساليب وأخالقيات البحث العلمي 9.20-8.30 م. كريم قاسم محمد بحوث العمليات 8.30-9.20

 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر أساليب وأخالقيات البحث العلمي 10.20-9.30 قاسم محمدم. كريم  بحوث العمليات 9.30-10.20

 م. كريم قاسم محمد بحوث العمليات 11.20-10.30 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر أساليب وأخالقيات البحث العلمي 10.30-11.20

 م. كريم قاسم محمد بحوث العمليات 12.20-11.30 مهدي عبد القادرأ.م.د. نادية  أساليب وأخالقيات البحث العلمي 11.30-12.20

  rest 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  

 الثالثاء

 م. علياء حسين خلف النظم االقتصادية 9.20-8.30 م. زهير حامد سلمان نظرية نقدية 8.30-9.20

 م. علياء حسين خلف النظم االقتصادية 10.20-9.30 م. زهير حامد سلمان نظرية نقدية 9.30-10.20

 م. علياء حسين خلف النظم االقتصادية 11.20-10.30 م. احمد صالح حسن 1اقتصاد قياسي  10.30-11.20

 زهير حامد سلمان م. نظرية نقدية 12.20-11.30 م. علياء حسين خلف النظم االقتصادية 11.30-12.20

 م. زهير حامد سلمان نظرية نقدية 1.20-12.30 م. علياء حسين خلف النظم االقتصادية 12.30-1.20

 م. احمد صالح حسن 1اقتصاد قياسي  2.20-1.30 م. علياء حسين خلف النظم االقتصادية 1.30-2.20

 االربعاء

 م. علي وهيب عبد هللا دراسات الجدوى االقتصادية 9.20-8.30 م. محمد نوري فرحان اقتصاديات النفط 8.30-9.20

 م. زهير حامد سلمان نظرية نقدية 10.20-9.30 م. محمد نوري فرحان اقتصاديات النفط 9.30-10.20

 م. محمد نوري فرحان اقتصاديات النفط 11.20-10.30 م. زهير حامد سلمان نظرية نقدية 10.30-11.20

 م. محمد نوري فرحان اقتصاديات النفط 12.20-11.30 م. علي وهيب عبد هللا دراسات الجدوى االقتصادية 11.30-12.20

12.30-1.20 rest  12.30-1.20 rest  

1.30-2.20 rest  1.30-2.20 rest  

 OFF OFF اخلميس

  

 
 

                                                      . مهدي صالح دواي                                                                                                             أ.د
                                                                                                                                                                               رئيس قسم االقتصاد

12/1/2020 


