
 الدراسة الصباحية  -قسم االقتصاد -كلية االدارة واالقتصاد -جامعة الكوفة
 

 ل االوالكورس   -Google classroom 2020 -2021  منصة

 األولى المرحلة 

 شعبة ب   شعبة ا 

 الرمز المدرس المادة الرمز المدرس المادة الوقت 

حد 
ال

ا
 

    7oigra6 حسن م  .أنعام.مأ حاسوب  8:30

    7oigra6 حسن م  .أنعام.مأ حاسوب  9:30

    7oigra6 حسن م  .أنعام.مأ حاسوب  10:30

11:30       

12:30       

1:30       

ن 
ني
الث

ا
 

    mlrhgdf غانم  م.هند Eقراءات  8:30

    mlrhgdf غانم  م.هند Eقراءات  9:30

10:30       

11:30       

12:30       

1:30       

اء 
الث

الث
 

    ea3cxoa فاضل+ا.مهند د. أ.  اإلدارة  8:30

    ea3cxoa فاضل+ا.مهند د. أ.  اإلدارة  9:30

    ynpbr54 لطيف  شيماءا.   حقوق  10:30

    ynpbr54 لطيف  شيماءا.   حقوق  11:30

12:30       

1:30       
اء 

بع
ر
أل

ا
 

    fpqlu2v أ.د. حيدر نعمة   اقتصاد  8:30

    fpqlu2v مة  أ.د. حيدر نع اقتصاد  9:30

    fpqlu2v أ.د. حيدر نعمة   اقتصاد  10:30

11:30       

    i323uly محمود   ا. االء عربي  12:30

    i323uly محمود   ا. االء عربي  1:30

 

 



 الدراسة الصباحية  -قسم االقتصاد -كلية االدارة واالقتصاد -جامعة الكوفة
 

 ل االوالكورس   -Google classroom 2020 -2021  منصة

 مرحلة الثانية لا

 )ب( شعبة   شعبة )أ(  

 الرمز المدرس المادة الرمز المدرس المادة الوقت 

حد 
ال

ا
 

    cwbgvmj ا. علي حمزة  إحصاء  8:30

    cwbgvmj ا. علي حمزة  إحصاء  9:30

    Jslo36e عالوي  كاملأ.د.  جزئي 10:30

    Jslo36e عالوي  كاملأ.د.  جزئي 11:30

    Jslo36e عالوي  كاملأ.د.  جزئي 12:30

1:30       

ن 
ني
الث

ا
 

    zrjngfg جليل   د.عبدالحسينأ.  نقود 8:30

    zrjngfg جليل   سيند.عبدالح أ.  نقود 9:30

10:30       

11:30       

    b4kwuwk الخاقاني  د.نوري أ.  الوقائع تاريخ  12:30

    b4kwuwk الخاقاني  د.نوري أ.  الوقائع تاريخ  1:30

الث
الث

اء 
 

    ai476tk عصفور  د.عباسأ.م. رياضيات  8:30

    ai476tk عصفور  د.عباسأ.م. رياضيات  9:30

    n2dvfox الموسوي  د.حنانأ.  حسابات  10:30

    n2dvfox الموسوي  د.حنانأ.  حسابات  11:30

12:30       

1:30       

اء 
بع

ر
أل

ا
 

8:30       

9:30       

    bsbfpt7 جاسم  ,ابراهيمأ.م. ة موارد بشري  10:30

    bsbfpt7 جاسم  ,ابراهيمأ.م. ة موارد بشري  11:30

12:30       

1:30       
 

 

 



 الدراسة الصباحية  -قسم االقتصاد -كلية االدارة واالقتصاد -جامعة الكوفة
 

 ل االوالكورس   -Google classroom 2020 -2021  منصة

 الثالثة المرحلة 

 شعبة )ب(   شعبة )أ(  

 الرمز المدرس المادة الرمز المدرس المادة الوقت 

حد 
ال

ا
 

     zrhsbtz عصفور  د.عباسأ.م. مالية  8:30

     zrhsbtz عصفور  د.عباسأ.م. مالية  9:30

     jyjkkgi الموسوي   د.عبد الوهابأ. تنمية 10:30

     jyjkkgi الموسوي   د.عبد الوهابأ. تنمية 11:30

12:30       

1:30          

ن 
ني
الث

ا
 

     Smnqk34 جاسم  د.احمد أ.م. بيئي  8:30

     Smnqk34 جاسم  د.احمد أ.م. بيئي  9:30

     uvyv6xm الموسوي  د.حنانأ.  كلي  10:30

     uvyv6xm الموسوي  د.حنانأ.  كلي  11:30

12:30          

1:30       

اء 
الث

الث
 

    ag5dto6  الطلقاني  ا.سارة  صناعي  8:30

    ag5dto6  الطلقاني  ا.سارة  عي صنا 9:30

10:30        

     4fys3ks شبيب  د.مايح ا.  دولي  11:30

     4fys3ks شبيب  د.مايح ا.  دولي  12:30

1:30          

اء 
بع

ر
أل

ا
 

     7rwiw5b لطيف أ.شيماء  زراعي 8:30

     7rwiw5b لطيف أ.شيماء  زراعي 9:30

    qvdmxl6  ابراهيم .احمد م رياضي  10:30

    qvdmxl6  ابراهيم .احمد م رياضي  11:30

12:30       

1:30       
 

 

 



 الدراسة الصباحية  -قسم االقتصاد -كلية االدارة واالقتصاد -جامعة الكوفة
 

 ل االوالكورس  - Google classroom 2020 -2021  منصة

 الرابعةالمرحلة 

 شعبة )ب(   شعبة )أ(  

    الرمز المدرس المادة الوقت 

حد 
ال

ا
 

    u7fhqfz  نعمة  د.حيدرا.  نفط 8:30

    u7fhqfz  نعمة  د.حيدرا.  نفط 9:30

     wfrgxmk لطيف د.حسن أ.  نظم   10:30

     wfrgxmk لطيف د.حسن أ.  نظم   11:30

12:30       

1:30       

ن 
ني
الث

ا
 

    yr3xf4x  الفي  د.عاطف أ.  نقدية   8:30

    yr3xf4x  الفي  د.عاطف أ.  نقدية   9:30

     rhotu47 بديوي  د.ليلىأ.م. دراسات جدوى  10:30

     rhotu47 بديوي  د.ليلىأ.م. دراسات جدوى  11:30

     d6qcxzi كامل  أ.علي  تمويل دولي  12:30

     d6qcxzi كامل  أ.علي  تمويل دولي  1:30

اء 
الث

الث
 

     jkqpty4 ابراهيم .احمد م قياسي  8:30

     jkqpty4 ابراهيم .احمد م قياسي  9:30

     jkqpty4 ابراهيم .احمد م ياسي ق 10:30

    6bow24k  ا.علي حمزة  بحث علمي  11:30

    6bow24k  ا.علي حمزة  بحث علمي   12:30

1:30       

اء 
بع

ر
أل

ا
 

     dsgykz5 الموسوي   د.عبد الوهابا. تخطيط  8:30

     dsgykz5 الموسوي   د.عبد الوهابا. تخطيط  9:30

     nznitls سعد   د.هناءأ.م. عمليات  بحوث 10:30

     nznitls سعد   د.هناءأ.م. ت عمليا بحوث 11:30

12:30        

1:30        

 


