
2019/2020جدول المرحلة االولى الدراسات الصباحية للعام الدراسي 
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5مختبرع/1/حاسوب3115فرقد محمد. م.من/1/محاسبة مالية3249صادق هادي. م.من/1/محاسبة مالية3248علي عبد الحمزة. م.ملغة انكليزية08:30

5مختبرع/1/حاسوب3115فرقد محمد. م.من/1/محاسبة مالية3249صادق هادي. م.من/1/محاسبة مالية3248علي عبد الحمزة. م.ملغة انكليزية09:30

3115فرقد محمد. م.من/1/محاسبة مالية3249علي عبد الحمزة.م.ملغة انكليزية3117حنان مهدي. م.متراث كربالء3248حسن عبد الكريم. م.من/1/محاسبة مالية10:30

3115فرقد محمد. م.من/1/محاسبة مالية3249علي عبد الحمزة.م.ملغة انكليزية3248حسن عبد الكريم. م.من/1/محاسبة مالية11:30

3115علي عبد الحمزة.م.ملغة انكليزية3249حنان مهدي. م.متراث كربالء12:30

3115علي عبد الحمزة.م.ملغة انكليزية3248حنان مهدي. م.متراث كربالء01:30
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 3115علي عبد الحمزة. م.ملغة انكليزية3249صادق هادي. م.مع/1/محاسبة مالية08:30
3115علي عبد الحمزة. م.ملغة انكليزية3249صادق هادي. م.مع/1/محاسبة مالية3248حسن عبد الكريم. م.مع/1/محاسبة مالية09:30

3115صادق هادي. م.مع/1/محاسبة مالية3249بشرى جابر. م.من/ 1/حاسوب3248حسن عبد الكريم. م.مع/1/محاسبة مالية10:30

3115صادق هادي. م.مع/1/محاسبة مالية3249بشرى جابر. م.من/1/حاسوب11:30

3249علي عبد الحمزة. م.ملغة انكليزية3248بشرى جابر. م.من/ 1/حاسوب12:30

3249علي عبد الحمزة. م.ملغة انكليزية3248بشرى جابر. م.من/1/حاسوب01:30
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3115فرقد محمد. م.مع/1/محاسبة مالية3249حنان مهدي.م.م1/لغة عربية 3248امجد حميد اسماعيل. م1/ادارة اعمال08:30

3113ايمان شيحان. م1/ادارة اعمال3115فرقد محمد. م.مع/1/محاسبة مالية3249حنان مهدي.م.م1/لغة عربية 3248امجد حميد اسماعيل. م1/ادارة اعمال09:30

3114فرقد محمد. م.مع/1/محاسبة مالية3113حنان مهدي.م.م1/لغة عربية3115صادق هادي. م.مع/1/محاسبة مالية3248امجد حميد اسماعيل. م1/ادارة اعمال10:30

3114فرقد محمد. م.مع/1/محاسبة مالية3113حنان مهدي.م.م1/لغة عربية3115صادق هادي. م.مع/1/محاسبة مالية3249امجد حميد اسماعيل. م1/ادارة اعمال11:30

3248حنان مهدي.م.م1/لغة عربية3249امجد حميد اسماعيل. م1/ادارة اعمال12:30

3248حنان مهدي.م.م1/لغة عربية3249امجد حميد اسماعيل. م1/ادارة اعمال01:30

3248مكي حسين. د.من/ 1/حاسوب3249حنان مهدي.م.م1/لغة عربية4مختبرع/1/حاسوب08:30

3115ايمان شيحان. م1/ادارة اعمال3248مكي حسين. د.من/1/حاسوب3249حنان مهدي.م.م1/لغة عربية4مختبرع/1/حاسوب09:30

3115ايمان شيحان. م1/ادارة اعمال3249مكي حسين. د.من/ 1/حاسوب3248حنان مهدي. م.متراث كربالء4مختبرع/1/حاسوب10:30

3115حنان مهدي. م.متراث كربالء3249مكي حسين. د.من/1/حاسوب4مختبرع/1/حاسوب11:30

3115مكي حسين. د.من/ 1/حاسوب3248حنان مهدي.م.م1/لغة عربية12:30

3115مكي حسين. د.من/1/حاسوب3248حنان مهدي.م.م1/لغة عربية01:30

5مختبرع/1/حاسوب3248عادل مجيد. م.م1/ادارة اعمال08:30

5مختبرع/1/حاسوب3248عادل مجيد. م.م1/ادارة اعمال09:30

3248عادل مجيد. م.م1/ادارة اعمال10:30

3249عادل مجيد. م.م1/ادارة اعمال11:30

3249عادل مجيد. م.م1/ادارة اعمال5مختبرع/1/حاسوب12:30

3249عادل مجيد. م.م1/ادارة اعمال5مختبرع/1/حاسوب01:30
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حيدر علي جراد المسعودي. د.أ

رئيس القسم

2020/2/23يعتمد الجدوالعاله اعتباراً من يوم االحد المصادف  : مالحظة





 

حيدر علي جراد المسعودي. د.أ
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