
 كلية االدارة واالقتصاد / قسم االحصاء

 المستوى االول( )نظام المقررات                                                   الفصل الثاني                             2020 – 2019للعام الدراسي  )االلكتروني( جدول الدروس االسبوعي

 اسم المادة الوقت اليوم
 

 تدريسي المادةاسم  رمز المقرر
 

 القاعةرمز 
 

حد
ال
ا

 

8:30 – 9:20 

 OFF 

2
-1

 
9:30 – 10:20 

10:30 – 11:20 
11:30 – 12:20 

12:30 – 1:20 
1:30 – 2:20 

ن
ني
الث

ا
 

 Actg102 (Group A) 2محاسبة مالية 9:20 – 8:30
 م.سناء ستار + م.د نزار معن

 (Group B) 2محاسبة مالية 10:20 – 9:30

 Uara100 (Group A)    1اللغة العربية 11:20 – 10:30
 

 مروة مهدي 
 (Group B)    1اللغة العربية 12:20 – 11:30

 م.د كريم صيهود + م.م سجاد  Badm102 (Group A+B)  2ادارة اعمال 1:20 – 12:30

   ساعة طالبية حره 2:20 – 1:30

ء
ثا
ال
لث
ا

 

 Badm102 (Group A)    2ادارة اعمال 9:20 – 8:30
 كريم صيهود + م.م سجاد  م.د

 (Group B)   2ادارة اعمال 10:20 – 9:30

10:30 – 11:20    

 أ.م.د ناديه مهدي + م. علي وهيب Econ102 (Group A+B) اقتصاد جزئي 12:20 – 11:30

12:30 – 1:20    

1:30 – 2:20    

ء
عا

رب
ال
ا

 

 Econ102 (Group A)  اقتصاد جزئي 9:20 – 8:30
 أ.م.د ناديه مهدي + م.علي وهيب

 (Group Bاقتصاد جزئي  ) 10:20 – 9:30

 م. هشام فرعون Stat102 (Group A+B)2مبادئ احصاء 11:20 – 10:30

 م.سناء ستار + م.د نزار معن Actg102 (Group A+B)2محاسبة مالية 12:20 – 11:30

12:30 – 1:20    

 م.م وهاب سالم محمد Stat102 (Group A+B)  تكامل 2:20 – 1:30

س
مي

خ
ال

 

 Stat102 (Group Aتكامل           ) 9:20 – 8:30
 م.م وهاب سالم محمد

 (Group Bتكامل            ) 10:20 – 9:30

 (Group A)   2مبادئ احصاء 11:20 – 10:30
Stat102 فرعون م.هشام 

 (Group B)   2مبادئ احصاء 12:20 – 11:30

12:30 – 1:20    

1:30 – 2:20    

 



 كلية االدارة واالقتصاد / قسم االحصاء

 المرحلة / الثانية                                                                                   الفصل الثاني                               2020 – 2019للعام الدراسي  )االلكتروني( جدول الدروس االسبوعي

 تدريسي المادةاسم  اسم المادة الوقت اليوم
 

 القاعةرمز 
 

حد
ال
ا

 

8:30 – 9:20 
 م. يونس كاظم حميد )عملي( 2ماتالب

2
 -

 2
 

9:30 – 10:20 
  م. يونس كاظم حميد  )نظري( 2ماتالب 11:20 – 10:30

11:30 – 12:20 
 م.م عقيل حميد فرحان  2سيطرة نوعية 

12:30 – 1:20 
  ساعة طالبية حره 2:20 – 1:30

ن
ني
الث

ا
 

8:30 – 9:20 
 م.م اياد حبيب شمال االحتمالية التوزيعات

9:30 – 10:20 
10:30 – 11:20 

 وهاب سالم محمد مم. 2احصاء اقتصادي 
11:30 – 12:20 

12:30 – 1:20 
    

1:30 – 2:20 

ء
ثا
ال
لث
ا

 

 رشيدامل هادي    جبر خطي 9:20 – 8:30

9:30 – 10:20 
 هدى مهديم.  معادالت تفاضلية

10:30 – 11:20 
 م.م اياد حبيب شمال التوزيعات االحتمالية 12:20 – 11:30

 م. هشام فرعون مسوح احصائية 1:20 – 12:30

  ساعة طالبية حره  2:20 – 1:30

اء
بع

الر
ا

 

 هدى مهديم.  معادالت تفاضلية 9:20 – 8:30

9:30 – 10:20 
 رشيد امل هادي   جبر خطي 

10:30 – 11:20 
11:30 – 12:20 

 م. هشام فرعون مسوح احصائية
12:30 – 1:20 
1:30 – 2:20   

س
مي

خ
ال

 

8:30 – 9:20 
OFF 

 
 
 
 
 
 

9:30 – 10:20 
10:30 – 11:20 
11:30 – 12:20 

12:30 – 1:20 

1:30 – 2:20 



 كلية االدارة واالقتصاد / قسم االحصاء

 المرحلة / الثالثة                                                                        الفصل الثاني                                            2020 – 2019للعام الدراسي  )االلكتروني( جدول الدروس االسبوعي

 تدريسي المادةاسم  اسم المادة الوقت اليوم
 

 القاعةرمز 
 

حد
ال
ا

 

8:30 – 9:20 
 م.م عقيل حميد فرحان 2تحليل انحدار

2
 -

 3
 

9:30 – 10:20 
10:30 – 11:20 

 أ.م.د انعام عبد الرحمن نعمان 2احصاء رياضي
11:30 – 12:20 

 م.م وهاب سالم محمد 2احصاء حيوي 1:20 – 12:30

 م.هدى مهدي )عملي(2تحليل عددي 2:20 – 1:30

ن
ني
الث

ا
 

 م.م عقيل حميد فرحان 2تحليل انحدار 9:20 – 8:30

 م.هشام فرعون )نظري(2احصاء ديموغرافي 10:20 – 9:30

10:30 – 11:20 
 م. كريم قاسم بحوث عمليات )نظري(

11:30 – 12:20 
12:30 – 1:20   

 م.هشام فرعون )عملي(2احصاء ديموغرافي 2:20 – 1:30

ء
ثا
ال
لث
ا

 

8:30 – 9:20 
 هدى مهديم. )نظري(2تحليل عددي

9:30 – 10:20 
   حره ساعة طالبية  11:20 – 10:30

11:30 – 12:20   

 م.م وهاب سالم محمد 2احصاء حيوي 1:20 – 12:30

 كريم قاسم م. )عملي(بحوث عمليات  2:20 – 1:30

اء
بع

الر
ا

 

 أ.م.د انعام عبد الرحمن نعمان 2احصاء رياضي 9:20 – 8:30

9:30 – 10:20   

10:30 – 11:20 SPSS2 )م.م عمر عادل عبد الوهاب )نظري 

11:30 – 12:20  SPSS2 م.م عمر عادل عبد الوهاب ()عملي 

12:30 – 1:20       

1:30 – 2:20  SPSS2 م.م عمر عادل عبد الوهاب ()عملي 

س
مي

خ
ال

 

8:30 – 9:20 

 OFF 
9:30 – 10:20 

10:30 – 11:20 
11:30 – 12:20 

12:30 – 1:20 
1:30 – 2:20 

 



 االدارة واالقتصاد / قسم االحصاءكلية 

 المرحلة / الرابعة                                                القصل الثاني                                                                  2020 – 2019للعام الدراسي  (االلكتروني) جدول الدروس االسبوعي

 تدريسي المادةاسم  اسم المادة الوقت اليوم
 

 القاعةرمز 
 

حد
ال
ا

 

8:30 – 9:20 
 أ.د ابراهيم جواد كاظم 2تصميم وتحليل تجارب

2
 -

 4
 

9:30 – 10:20 
 م.م عقيل حميد فرحان 2االقتصاد القياسي 11:20 – 10:30

 أ.د ابراهيم جواد كاظم  2تصميم وتحليل تجارب 12:20 – 11:30

 حسن ارشد حميد   )نظري(2التطبيقات والتحليالت االحصائية 1:20 – 12:30

  ساعة طالبية حره 2:20 – 1:30

ن
ني
الث

ا
 

 أ.م.د انعام عبد الرحمن نعمان 2تحليل متعدد المتغيرات 9:20 – 8:30

9:30 – 10:20 
 م.م عقيل حميد فرحان 2االقتصاد القياسي

10:30 – 11:20 
 أ.م.د هيثم يعقوب يوسف   )عملي(2تحليل سالسل الزمنية  12:20 – 11:30

 أ.م.د هيثم يعقوب يوسف   )نظري(2تحليل سالسل الزمنية  1:20 – 12:30

1:30 – 2:20   

ء
ثا
ال
لث
ا

 

8:30 – 9:20 
 حسن ارشد حميد   )عملي(2التطبيقات والتحليالت االحصائية 

9:30 – 10:20 
10:30 – 11:20   

 أ.م.د هيثم يعقوب يوسف   )نظري(2تحليل سالسل الزمنية  12:20 – 11:30

 أ.د ابراهيم جواد كاظم منهجية البحث 1:20 – 12:30

1:30 – 2:20   

اء
بع

الر
ا

 

 م.م عمر عادل عبد الوهاب 2االستدالل 9:20 – 8:30

 انعام عبد الرحمن نعمان أ.م.د 2تحليل متعدد المتغيرات 10:20 – 9:30

 أ.د ابراهيم جواد كاظم منهجية البحث  11:20 – 10:30

 2االستدالل  12:20 – 11:30
   

 م.م عمر عادل عبد الوهاب 
   12:30 – 1:20 

   ساعة طالبية حره  2:20 – 1:30

س
مي

خ
ال

 

8:30 – 9:20 

 OFF 
9:30 – 10:20 

10:30 – 11:20 
11:30 – 12:20 

12:30 – 1:20 
1:30 – 2:20 

 


