
  / الدراسة املسائيةقسم االقتصادية اإلدارة واالقتصاد / كلدياىل /  جامعة
 (2020 -2019للعام الدراسي ) الثانيالكورس  )الدراسة عن بعد( جدول الدروس األسبوعي

 األول ستو امل
 القاعة أسم االستاذ املادة الساعة اليوم

 األحد

 4-2 م.د. نزار معن عبد الكريم ( )نظري(ACTG102) 2محاسبة مالية 2.00-2.50

 4-2 م.د. نزار معن عبد الكريم ( )نظري(ACTG102) 2محاسبة مالية 2.50-3.40

 4-2 م.د. نزار معن عبد الكريم ( )عملي(ACTG102) 2محاسبة مالية 3.40-4.30

 4-2 م.د. نزار معن عبد الكريم ( )عملي(ACTG102) 2محاسبة مالية 4.30-5.20

 االثنين

 4-2 خالد علي كنوف (ECON102) كلياقتصاد  2.00-2.50

 4-2 خالد علي كنوف (ECON102) كلياقتصاد  2.50-3.40

 4-2 خالد علي كنوف (ECON102) كلياقتصاد  3.40-4.30

 4-2 م.م. محمد طارق عبد (URIG104حقوق االنسان والديمقراطية ) 4.30-5.20

 4-2 م.م. محمد طارق عبد (URIG104والديمقراطية )حقوق االنسان  5.20-6.10

 الثالثاء

 4-2 ارشد حميد حسن (STAT102) 2احصاء  2.00-2.50

 4-2 ارشد حميد حسن (STAT102) 2احصاء  2.50-3.40

 4-2 ارشد حميد حسن (STAT102) 2احصاء  3.40-4.30

 4-2 ريام علي طالب (ECON199مناهج بحث ) 4.30-5.20

 4-2 ريام علي طالب (ECON199مناهج بحث ) 5.20-6.10

 االربعاء

 4-2 م.د. كريم صيهود كرم (BADM102) 2إدارة 2.00-2.50

 4-2 م.د. كريم صيهود كرم (BADM102) 2إدارة 2.50-3.40

 4-2 م.د. كريم صيهود كرم (BADM102) 2إدارة 3.40-4.30

 4-2 م. محمد إبراهيم تايه (UETH401اخالقيات المهنة ) 4.30-5.20

 4-2 م. محمد إبراهيم تايه (UETH401اخالقيات المهنة ) 5.20-6.10
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                                                                                                                                                                               رئيس قسم االقتصاد

30/4/2020 



  / الدراسة املسائيةقسم االقتصادية اإلدارة واالقتصاد / كلدياىل /  جامعة
 (2020 -2019للعام الدراسي ) الثانيالكورس  )الدراسة عن بعد( جدول الدروس األسبوعي

 نيةاملرحلة الثا
 أسم االستاذ املادة الساعة اليوم

 األحد

 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر 2نظرية اقتصادية جزئية 2.00-2.50

 أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر 2نظرية اقتصادية جزئية 2.50-3.40

 مهدي عبد القادرأ.م.د. نادية  2نظرية اقتصادية جزئية 3.40-4.30

 م. ضياء حسين سعود 2حسابات قومية  4.30-5.20

 م. ضياء حسين سعود 2حسابات قومية  5.20-6.10

 االثنين

 عباس ناصر علي المصارفاقتصاديات  2.00-2.50

 عباس ناصر علي المصارفاقتصاديات  2.50-3.40

 م. يونس كاظم حميد )نظري( 2حاسوب  3.40-4.30

 م. يونس كاظم حميد (عملي) 2حاسوب  4.30-5.20

 م. يونس كاظم حميد (عملي) 2حاسوب  5.20-6.10

 الثالثاء

 خالد علي كنوف 2االحصاء االقتصادي 2.00-2.50

 خالد علي كنوف 2االحصاء االقتصادي 2.50-3.40

 مثنى سالم يحيى  االقتصادي الفكرتاريخ  3.40-4.30

 مثنى سالم يحيى  االقتصادي الفكرتاريخ  4.30-5.20

 االربعاء

 ارشد حميد حسن 2اساليب كمية 2.00-2.50

 ارشد حميد حسن 2اساليب كمية 2.50-3.40

 م.م. عمر نجم عبد هللا 2لغة انكليزية 3.40-4.30

 م.م. عمر نجم عبد هللا 2لغة انكليزية 4.30-5.20
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  ةاملسائي/ الدراسة قسم االقتصادية اإلدارة واالقتصاد / كلدياىل /  جامعة
 (2020 -2019للعام الدراسي ) الثانيالكورس  )الدراسة عن بعد( جدول الدروس األسبوعي

 املرحلة الثالثة
 أسم االستاذ املادة الساعة اليوم

 األحد

 خالد علي كنوف السياسات االقتصادية الدولية 2.00-2.50

 خالد علي كنوف السياسات االقتصادية الدولية 2.50-3.40

 م.م. علي طالب حسين السياسات االقتصادية الزراعية 3.40-4.30

 م.م. علي طالب حسين السياسات االقتصادية الزراعية 4.30-5.20

 م.م. عمر نجم عبد هللا 2لغة انكليزية 5.20-6.10
 م.م. عمر نجم عبد هللا 2لغة انكليزية 6.10-7.00

 االثنين

 م. احمد صالح حسن 2اقتصاد كلي 2.00-2.50

 م. احمد صالح حسن 2اقتصاد كلي 2.50-3.40

 م. احمد صالح حسن 2اقتصاد كلي 3.40-4.30

 ريام علي طالب اقتصاديات المعرفة 4.30-5.20

 ريام علي طالب اقتصاديات المعرفة 5.20-6.10

 الثالثاء

 عباس ناصر علي السياسات المالية 2.00-2.50

 ناصر عليعباس  السياسات المالية 2.50-3.40

 أ.م. علي وهيب عبد هللا السياسات االقتصادية الصناعية 3.40-4.30

 أ.م. علي وهيب عبد هللا السياسات االقتصادية الصناعية 4.30-5.20

 االربعاء

 أ.د. مهدي صالح دواي سياسات وتجارب تنموية 2.00-2.50

 أ.د. مهدي صالح دواي سياسات وتجارب تنموية 2.50-3.40

 مثنى سالم يحيى 2(Eاقتصاد رياضي ) 3.40-4.30

 مثنى سالم يحيى 2(Eاقتصاد رياضي ) 4.30-5.20

 مثنى سالم يحيى 2(Eاقتصاد رياضي ) 5.20-6.10
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  املسائية/ الدراسة قسم االقتصادية اإلدارة واالقتصاد / كلدياىل /  جامعة
 (2020 -2019للعام الدراسي ) الثانيالكورس  )الدراسة عن بعد( جدول الدروس األسبوعي

 الرابعةاملرحلة 
 أسم االستاذ املادة الساعة اليوم

 األحد

 م.م. علي طالب حسين المؤسسات المالية 2.00-2.50

 م.م. علي طالب حسين المؤسسات المالية 2.50-3.40

 أ.م. علي وهيب عبد هللا تقييم المشاريع االقتصادية 3.40-4.30

 أ.م. علي وهيب عبد هللا تقييم المشاريع االقتصادية 4.30-5.20

 أ.م. علي وهيب عبد هللا تقييم المشاريع االقتصادية 5.20-6.10

 االثنين

 عباس ناصر علي السياسات النقدية 2.00-2.50

 عباس ناصر علي السياسات النقدية 2.50-3.40

 عباس ناصر علي السياسات النقدية 3.40-4.30

 أ.د. مهدي صالح دواي أساليب التخطيط االقتصادي 4.30-5.20

 أ.د. مهدي صالح دواي أساليب التخطيط االقتصادي 5.20-6.10

 الثالثاء

 م. احمد صالح حسن 2اقتصاد قياسي 2.00-2.50

 م. احمد صالح حسن 2اقتصاد قياسي 2.50-3.40

 م. احمد صالح حسن 2اقتصاد قياسي 3.40-4.30

 م. يونس كاظم حميد ( )نظري(evتطبيقات اقتصادية على الحاسوب ) 4.30-5.20

 م. يونس كاظم حميد ( )عملي(evتطبيقات اقتصادية على الحاسوب ) 5.20-6.10

 م. يونس كاظم حميد ( )عملي(evتطبيقات اقتصادية على الحاسوب ) 6.10-7.00

 االربعاء

 مثنى سالم يحيى اقتصاديات الطاقة 2.00-2.50

 مثنى سالم يحيى اقتصاديات الطاقة 2.50-3.40

 خالد علي كنوف 2بحوث العمليات 3.40-4.30

 خالد علي كنوف 2بحوث العمليات 4.30-5.20
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