بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة كرري  -هذرست العلوم اإلداريت (الطالب الوذنيين)

الوستوى األول -

مجيع احملاضرات يف القاعة رقم ()209
األيام

السبت

اجملموعة ( أ )

األول

2021

2022

الوحاضرة األولي
10:00 ------------ 00:00

الوحاضرة الثانيت
01:00 ---------- 11:00

الوحاضرة الثالثت
00:00 ---------- 01:00

أساسيات اإلدارة I

المحاسبة المالية

الرياضيات المالية

د .هيثم أبو القاسم

د /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوحاضرة الرابعت
00:00 --------- 00:00

د .عاصم أحمد بابكر

األحذ
االثنين

مبادئ التأمين
د .حافظ عمر

مدخل علم االجتماع
د .مالك الطاهر

الثالثاء
األربعاء
الخويس

د .حافظ عبذ الكرين دمحم البشير
هنسق العلــــــــــــــــوم اإلداريت

مبادئ االقتصاد

فريق د .الشيخ عووضة

اللغة اإلنجليزية المتخصصة
د .الباقر خلف هللا

لــواء دكتور/
دمحم هـــوسي آدم عـيســي
هذير هـذرست العـــلوم اإلداريت

بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة كرري  -هذرست العلوم اإلداريت (الطالب الوذنيين)

الوستوى األول -

اجملموعة (ب)

األيام

السبت

الوحاضرة األولي
10:00 ------------ 00:00

الوحاضرة الثانيت
01:00 ---------- 11:00

المحاسبة المالية

الرياضيات المالية

د /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القاعة ()202

األول

2021

2022

الوحاضرة الثالثت
00:00 ---------- 01:00

الوحاضرة الرابعت
00:00 --------- 00:00

د .عاصم أحمد بابكر
القاعة ()202

األحذ

أساسيات اإلدارة I

االثنين

د .هيثم أبو القاسم
القاعة ()210

مبادئ التأمين

مدخل علم االجتماع

د .حافظ عمر

د .مالك الطاهر

القاعة ()202

القاعة ()210

الثالثاء
األربعاء

اللغة اإلنجليزية المتخصصة
الخويس

د .الباقر خلف هللا
القاعة ()210

د .حافظ عبذ الكرين دمحم البشير
هنسق العلــــــــــــــــوم اإلداريت

مبادئ االقتصاد

فريق د .الشيخ عووضة
القاعة ()202

لــواء دكتور/
دمحم هـــوسي آدم عـيســي
هذير هـذرست العـــلوم اإلداريت

بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة كرري  -هذرست العلوم اإلداريت (الطالب الوذنيين)

الوستوى األول -

اجملموعة ( ج )

األيام

السبت

األول

2021

2022

الوحاضرة األولي
10:00 ------------ 00:00

الوحاضرة الثانيت
01:00 ---------- 11:00

الوحاضرة الثالثت
00:00 ---------- 01:00

الرياضيات المالية

أساسيات اإلدارة I

المحاسبة المالية

د .عاصم أحمد بابكر
القاعة ()201

د .هيثم أبو القاسم
القاعة ()201

الوحاضرة الرابعت
00:00 --------- 00:00

د /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القاعة ()201

األحذ

مبادئ التأمين
االثنين

مدخل علم االجتماع
د .مالك الطاهر

د .حافظ عمر

القاعة ()210

القاعة ()210
الثالثاء
األربعاء

اللغة اإلنجليزية المتخصصة
الخويس

د .الباقر خلف هللا
القاعة ()210

د .حافظ عبذ الكرين دمحم البشير
هنسق العلــــــــــــــــوم اإلداريت

مبادئ االقتصاد

فريق د .الشيخ عووضة
القاعة ()210

لــواء دكتور/
دمحم هـــوسي آدم عـيســي
هذير هـذرست العـــلوم اإلداريت

