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 اليوم

 المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول

 المادة +االستاذ القاعة الوقت المادة+ االستاذ القاعة الوقت األستاذالمادة + القاعة الوقت المادة+ االستاذ القاعة الوقت

 السبت

 3 92-8   92-8 ساعات مكتبية  8-92
 معمارية حاسوب
 أ/ فيصل العباسي

8-92   

92-90 9 
 اإلحصاء مبادئ

 أ/ عبدالقوي ابراهيم
92-90   92-90 3 

 نظم وادارة واتمتة المكاتب
 أ/ فيصل العباسي

92-90  
 تخرج بحث

 د

 االحد

8-92  
 

8-92 9 
 وخطر تامين

 الدين عز اسماعيل/د
8-92 

6 
الدور 
 الخامس

 التسويق االلكتروني
 ساعات مكتبية  92-8 د/ ياسر مهيوب

92-90   92-90 9  92-90 5 
 التكنولوجيا مشاريع ادارة

 د/امين الشريف 
92-90 3 

 القرار اتخاذ في الكمية األساليب
 عبدالرحمن االرياني/ د

 االثنين

8-92 9 
 (0)إنجليزية لغة
 0 92-8 دعاء فرحان/أ

 التجاري القانون مبادئ
 احمد عاطف /د

 
8-99   8-92   

92-90 9 
 اسالميه ثقافه

 عبورة رفعت/ د
92-90  

 ساعات مكتبية
92-9   92-90   

 الثالثاء

8-92 9 
 الوطنية الثقافة

 السنفي محمد/ د
8-92 0 

 شريةموارد ب دارةا
 92-8 أ/ ابتسام لطف

 معمل
c 

 نظم معلومات محاسبية
 أ/ نوال الزريقي

8-92 5 
 االداري النفس علم
امين الحاشدي/ د  

92-90 9 
 (0) المحاسبة مبادئ

 أ/ قيس االديمي
92-90  

 مناهج وطرق بحث
 د/ عادل الشرعبي

 معمل 92-90
 ت شبكا امنية

 م/ محمد االشول
92-90 3 

 االلكترونية الحكومة
الشديدة عبدهللا/ د  

 االربعاء
   92-8 ساعات مكتبية  8-92    8-92   8-92

92-90   92-90   92-90   92-90   

 الخميس

 

8-92 
9 

 ثقافة بيئية وصحية
 الشديدة عبدهللا/ د

 معمل 8-99
 اساسيات البرمجة
  92-8 د/ محمد االشول

 
8-92 

6 

 الدور الخامس

 االنجليزية باللغة تجارية مراسالت
 د/ عبدالكريم المطري

92-90 9 
 الكلي االقتصاد مبادئ

 عبدالقادر االبيض/ د
99-9 5 

 تشغيل انظمة
  90-92 أ/سارة امين

 
92-90 

6 

 الدور الخامس

 االستراتيجية االدارة
 د/ عادل الشرعبي
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