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        اليوم
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 الشعبة الثالثة الشعبة الثانية  الشعبة االولى
 اسم المدرس المادة اسم المدرس المادة اسم المدرس المادة

 

 االحد

 د.أمل مرزه محاسبة مخزنية  طاهر حميد إدارة العمميات  احمد غفار تخطيط ن 03:8
 د.أمل مرزه محاسبة مخزنية  طاهر حميد إدارة العمميات  احمد غفار تخطيط ن 03:8
 سناء سعد إدارة التسويق ن احمد غفار تخطيط ن طاهر حميد إدارة العمميات  083:8
 سناء سعد إدارة التسويق ن احمد غفار تخطيط ن طاهر حميد إدارة العمميات  003:8
 احمد غفار تخطيط ن عمي جواد محاسبة مخزنية سناء سعد إدارة التسويق ن 033:8
 احمد غفار تخطيط ن عمي جواد محاسبة مخزنية سناء سعد إدارة التسويق ن 03:8

 
 االثنين

 د.عمي عبدالحسين مراسالت تجارية ن سناء سعد إدارة التسويق ن عمي جواد محاسبة مخزنية 03:8
 د.عمي عبدالحسين مراسالت تجارية ن سناء سعد إدارة التسويق ن عمي جواد محاسبة مخزنية 03:8
 إدارة التسويق ن عإدارة التسويق  مختبر حاسبات ع د.عمي عبدالحسين مراسالت تجارية ن 083:8
 إدارة التسويق ن عإدارة التسويق  مختبر حاسبات ع د.عمي عبدالحسين مراسالت تجارية ن 003:8
 طاهر حميد إدارة العمميات  د.عمي عبدالحسين مراسالت تجارية ن مختبر حاسبات ع 033:8
 طاهر حميد إدارة العمميات  د.عمي عبدالحسين مراسالت تجارية ن مختبر حاسبات ع 03:8

 الثالثاء
 د.عمي عبدالحسين المغة االنكميزية هيام صالح تخطيط ع ياس الزاممي تطبيقات النظم 03:8
 محاضر حاسبات ن هيام صالح تخطيط ع ياس الزاممي تطبيقات النظم 03:8
 هيام صالح تخطيط ع ياس الزاممي تطبيقات النظم سناء سعد إدارة التسويق ن 083:8
 هيام صالح تخطيط ع ياس الزاممي تطبيقات النظم سناء سعد إدارة التسويق ن 003:8
 ياس الزاممي تطبيقات النظم محاضر حاسبات ن هيام صالح تخطيط ع 033:8
 ياس الزاممي تطبيقات النظم د.عمي عبدالحسين المغة االنكميزية هيام صالح تخطيط ع 03:8



 
 الشعبة                      

        اليوم
              الوقت                      

 الشعبة الثالثة الشعبة الثانية  الشعبة االولى
 اسم المدرس المادة اسم المدرس المادة اسم المدرس المادة

 

 االربعاء

 د.أمل مرزه ع مخزنية محاسبة سناء سعد إدارة التسويق ع محمد موسى إدارة العمميات ع 03:8
 د.أمل مرزه ع مخزنية محاسبة سناء سعد عإدارة التسويق  محمد موسى إدارة العمميات ع 03:8
 د.أمل مرزه ع مخزنية محاسبة محمد موسى إدارة العمميات ع سناء سعد إدارة التسويق ع 083:8
 ---- وع بحثمشر  محمد موسى إدارة العمميات ع سناء سعد عإدارة التسويق  003:8
 محمد موسى إدارة العمميات ع هيام صالح تخطيط ع ياس الزاممي تطبيقات النظم 033:8
 محمد موسى إدارة العمميات ع ياس الزاممي تطبيقات النظم هيام صالح تخطيط ع 03:8

 
 الخميس

 محمد موسى إدارة العمميات ع عمي جواد محاسبة مخزنية د.عمي عبد الحسين مراسالت تجارية  03:8
 مختبر حاسبات ع عمي جواد محاسبة مخزنية ---- مشروع بحث 03:8
 مختبر حاسبات ع عمي جواد محاسبة مخزنية عمي جواد محاسبة مخزنية 083:8
 هيام صالح تخطيط ع محمد موسى إدارة العمميات ع عمي جواد محاسبة مخزنية 003:8
  مشروع بحث د.عمي عبد الحسين مراسالت تجارية  عمي جواد محاسبة مخزنية 033:8
 ياس الزاممي تطبيقات النظم ---- مشروع بحث محمد موسى إدارة العمميات ع 03:8
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