
 

 أ.د. عالء فرحان طالب  أ. فؤاد حمودي عبادة العطار  محمود فهد عبدعلي .  دم.أ.
 العميد رئيس القسم مقرر القسم 

 

 2020  -1920  العام الدراسي / صباحية قسم ادارة االعمال / الدراسة ال

 الكورس االول /  ول المحاضرات االسبوعي / المرحلة االولى جد
 الشعبة هـ  الشعبة د  الشعبة ج  الشعبة ب  الشعبة أ  الوقت  اليوم 

 االحد 

 أ.م.د.احمد كاظم  – 1احصاء     8:30

 أ.م.د.احمد كاظم  – 1احصاء     9:30

 م.م.محمد عامر  –  1محاسبة مالية    م.م.محمد عوض  –حاسوب عملي  10:30

 م.م.محمد عامر  –  1محاسبة مالية    م.م.محمد عوض  –حاسوب عملي  11:30

 م.م.محمد عوض  –حاسوب عملي      12:30

 م.م.محمد عوض  –حاسوب عملي      1:30

 االثنين 

 م.م.محمد عوض  –حاسوب نظري   م.م.عالء حسين  –  1ادارة أ.م.د.احمد كاظم  – 1احصاء م.م.محمد عامر  –  1محاسبة مالية م.م.رؤى صالح  –اقتصاد جزئي   8:30

 م.م.عالء حسين  –  1ادارة م.م.محمد عوض  –حاسوب نظري   أ.م.د.احمد كاظم  – 1احصاء م.م.محمد عامر  –  1محاسبة مالية م.م.رؤى صالح  –اقتصاد جزئي   9:30

 م.م.رؤى صالح  –اقتصاد جزئي   م.م.محمد عامر  –  1محاسبة مالية  م.م.عالء حسين  –  1ادارة أ.م.د.احمد كاظم  – 1احصاء 10:30

 م.م.رؤى صالح  –اقتصاد جزئي   أ.م.د.احمد كاظم  – 1احصاء م.م.عالء حسين  –  1ادارة م.م.محمد عوض  –حاسوب نظري   م.م.محمد عامر  –  1محاسبة مالية 11:30

  م.م.رؤى صالح  –اقتصاد جزئي   م.م.محمد عامر  –  1محاسبة مالية أ.م.د.احمد كاظم  – 1احصاء م.م.عالء حسين  –  1ادارة 12:30

 -ج–قاعة الرابع   م.م.رؤى صالح  –اقتصاد جزئي   م.م.محمد عامر  –  1محاسبة مالية أ.م.د.احمد كاظم  – 1احصاء  1:30

 الثالثاء 

  م.م.محمد عامر  –  1محاسبة مالية م.م.رؤى صالح  –اقتصاد جزئي   هدى عدنان  –لغة عربية   8:30

  م.م.محمد عامر  –  1محاسبة مالية  هدى عدنان  –لغة عربية   9:30

   م.م.محمد عوض  –حاسوب نظري   م.م.محمد عامر  –  1محاسبة مالية م.م.رؤى صالح  –اقتصاد جزئي   10:30

  م.م.رؤى صالح  –اقتصاد جزئي   م.م.محمد عامر  –  1محاسبة مالية  م.م.محمد عوض  –حاسوب نظري   11:30

  م.م.عالء حسين  –  1ادارة هدى عدنان  –لغة عربية  م.م.رؤى صالح  –اقتصاد جزئي   م.م.محمد عامر  –  1محاسبة مالية 12:30

  م.م.عالء حسين  –  1ادارة هدى عدنان  –لغة عربية   م.م.محمد عامر  –  1محاسبة مالية 1:30

 االربعاء 

 -ج–قاعة الثالث   أ.م.د.احمد كاظم  – 1احصاء م.م.عالء حسين  –  1ادارة م.م.رؤى صالح  –اقتصاد جزئي   هدى عدنان  –لغة عربية  8:30

  أ.م.د.احمد كاظم  – 1احصاء م.م.عالء حسين  –  1ادارة م.م.رؤى صالح  –اقتصاد جزئي   هدى عدنان  –لغة عربية  9:30

  هدى عدنان  –لغة عربية  أ.م.د.احمد كاظم  – 1احصاء  م.م.عالء حسين  –  1ادارة 10:30

 م.م.رؤى صالح  –اقتصاد جزئي   هدى عدنان  –لغة عربية   أ.م.د.احمد كاظم  – 1احصاء م.م.عالء حسين  –  1ادارة 11:30

 هدى عدنان  –لغة عربية   م.م.رؤى صالح  –اقتصاد جزئي   م.م.عالء حسين  –  1ادارة أ.م.د.احمد كاظم  – 1احصاء 12:30

 هدى عدنان  –لغة عربية   م.م.رؤى صالح  –اقتصاد جزئي   م.م.عالء حسين  –  1ادارة أ.م.د.احمد كاظم  – 1احصاء 1:30

 الخميس 

 أ.م.د.احمد كاظم  – 1احصاء  م.م.محمد عوض  –حاسوب عملي    8:30

 م.م.محمد عامر  –  1محاسبة مالية  م.م.محمد عوض  –حاسوب عملي    9:30

 م.م.عالء حسين  –  1ادارة   م.م.محمد عوض  –حاسوب عملي   10:30

 م.م.عالء حسين  –  1ادارة   م.م.محمد عوض  –حاسوب عملي   11:30

  م.م.محمد عوض  –حاسوب عملي     12:30

 -ج–قاعة الثالث   م.م.محمد عوض  –حاسوب عملي     1:30
 

  



 

 أ.د. عالء فرحان طالب  أ. فؤاد حمودي عبادة العطار  محمود فهد عبدعلي .  دم.أ.
 العميد رئيس القسم مقرر القسم 

 

 2020  -1920  العام الدراسي / صباحية قسم ادارة االعمال / الدراسة ال

 االول  الكورس/  الثانية  ول المحاضرات االسبوعي / المرحلة جد
  الشعبة د  الشعبة ج  الشعبة ب  الشعبة أ  الوقت  اليوم 

 االحد 

  م.احمد محم   –قانون تجاري  م.د.صالح محمد   –موارد بشرية  أ.د.ميثاق هاتف  –نظرية منظمة  أ.فؤاد العطار  -ادارة تسويق  8:30
  م.احمد محمد    –قانون تجاري  م.د.صالح محمد   –موارد بشرية  أ.د.ميثاق هاتف  –نظرية منظمة  أ.فؤاد العطار  -ادارة تسويق  9:30

  م.د.صالح محمد   –موارد بشرية  م.احمد محمد شهيد  –قانون تجاري  العطار  أ.فؤاد -ادارة تسويق  أ.د.ميثاق هاتف  –نظرية منظمة  10:30
  أ.فؤاد العطار  -ادارة تسويق  أ.د.ميثاق هاتف  –نظرية منظمة  م.د.صالح محمد   –موارد بشرية  م.احمد محمد شهيد  –قانون تجاري  11:30
  أ.د.ميثاق هاتف  –نظرية منظمة  أ.فؤاد العطار  -ادارة تسويق  محمد شهيد م.احمد   –قانون تجاري  م.د.صالح محمد   –موارد بشرية  12:30
  أ.د.ميثاق هاتف  –نظرية منظمة  أ.فؤاد العطار  -ادارة تسويق  م.احمد محمد شهيد  –قانون تجاري  م.د.صالح محمد   –موارد بشرية  1:30

 االثنين 

 شعبة أ يوم االثنين   م.صفاء عبدعلي  –محاسبة متوسطة  أ.م.د.حسين حريجة  –مخازن  8:30
 في قاعة الرابع أ

   م.صفاء عبدعلي  –محاسبة متوسطة  أ.م.د.حسين حريجة  –مخازن  9:30
   أ.م.د.حسين حريجة  –مخازن  م.م.محمد عوض –حاسوب اكسل نظري  10:30
 شعبة ب يوم االثنين   أ.م.د.حسين حريجة  –مخازن  م.صفاء عبدعلي  –محاسبة متوسطة  11:30

 في قاعة الرابع ب
   م.م.محمد عوض –حاسوب اكسل نظري  م.صفاء عبدعلي  –محاسبة متوسطة  12:30
1:30     

 الثالثاء 

   م.م.محمد عوض –حاسوب اكسل عملي    8:30
   م.م.محمد عوض –حاسوب اكسل عملي    9:30

10:30      
11:30      
  م.م.محمد عوض –حاسوب اكسل عملي     12:30
  م.م.محمد عوض –حاسوب اكسل عملي     1:30

 االربعاء 

 شعبة ج يوم االربعاء م.صفاء عبدعلي  –محاسبة متوسطة  عبداالله جميل  أ.م.  –مخازن   م.م.محمد عوض –حاسوب اكسل عملي  8:30
 في قاعة الثالث أ

 م.صفاء عبدعلي  –محاسبة متوسطة  عبداالله جميل  أ.م.  –مخازن   م.م.محمد عوض –حاسوب اكسل عملي  9:30
  م.م.محمد عوض –حاسوب اكسل نظري    10:30

 ربعاءشعبة د يوم اال م.م.محمد عوض –حاسوب اكسل نظري     11:30
 في قاعة الثالث ب

 أ.م. عبداالله جميل  –مخازن  م.صفاء عبدعلي  –محاسبة متوسطة  م.م.محمد عوض –حاسوب اكسل عملي   12:30

 أ.م. عبداالله جميل  –مخازن  م.صفاء عبدعلي  –محاسبة متوسطة  م.م.محمد عوض –حاسوب اكسل عملي   1:30

 الخميس 

  أ.فؤاد العطار  -ادارة تسويق  محمد شهيد م.احمد   –قانون تجاري  م.د.صالح محمد   –موارد بشرية  أ.د.ميثاق هاتف  –نظرية منظمة  8:30
  أ.فؤاد العطار  -ادارة تسويق  م.احمد محمد شهيد  –قانون تجاري  م.د.صالح محمد   –موارد بشرية  أ.د.ميثاق هاتف  –نظرية منظمة  9:30

  أ.د.ميثاق هاتف  –نظرية منظمة  أ.فؤاد العطار  -ادارة تسويق  م.احمد محمد شهيد  –قانون تجاري  م.د.صالح محمد   –موارد بشرية  10:30

  م.احمد محمد   –قانون تجاري  م.د.صالح محمد   –موارد بشرية  أ.د.ميثاق هاتف  –نظرية منظمة  أ.فؤاد العطار  -ادارة تسويق  11:30
  م.د.صالح محمد   –موارد بشرية  أ.د.ميثاق هاتف  –نظرية منظمة  أ.فؤاد العطار  -ادارة تسويق  م.احمد محمد شهيد  –قانون تجاري  12:30
  م.د.صالح محمد   –موارد بشرية  أ.د.ميثاق هاتف  –نظرية منظمة  أ.فؤاد العطار  -ادارة تسويق  م.احمد محمد شهيد  –قانون تجاري  1:30

 

  



 

 أ.د. عالء فرحان طالب  أ. فؤاد حمودي عبادة العطار  محمود فهد عبدعلي .  دم.أ.
 العميد رئيس القسم مقرر القسم 

 

 2020  -2019  العام الدراسي / صباحية قسم ادارة االعمال / الدراسة ال
 الكورس االول /   ول المحاضرات االسبوعي / المرحلة الثالثةجد

  الشعبة ج  الشعبة ب  الشعبة أ  الوقت  اليوم 

 االحد 

  م.د. يزن سالم  –محاسبة تكاليف  أ.م.احمد عبد هللا –ادارة مشاريع  أ.د.اكرم محسن   –ادارة استراتيجية  8:30
  م.د. يزن سالم  –محاسبة تكاليف  أ.م.احمد عبد هللا –ادارة مشاريع  أ.د.اكرم محسن   –ادارة استراتيجية  9:30

  أ.م.احمد عبد هللا –ادارة مشاريع  م.د.امير غانم  –ادارة استراتيجية  م.د. يزن سالم  –محاسبة تكاليف  10:30
  أ.م.احمد عبد هللا –ادارة مشاريع  م.د.امير غانم  –ادارة استراتيجية  م.د. يزن سالم  –محاسبة تكاليف  11:30
  م.د.امير غانم  –ادارة استراتيجية  م.د. يزن سالم  –محاسبة تكاليف  أ.م.احمد عبد هللا –ادارة مشاريع  12:30
  م.د.امير غانم  –ادارة استراتيجية  م.د. يزن سالم  –محاسبة تكاليف  أ.م.احمد عبد هللا –ادارة مشاريع  1:30

 االثنين 

  م.م. احمد الموسوي –ادارة مصارف  حميد أ.م.د.اميمة   –اساليب كمية نظري  م. حيدر خضير  –ادارة مالية  8:30

  حميد أ.م.د.اميمة   –اساليب كمية نظري  م.د.امير غانم  –ادارة استراتيجية  م. حيدر خضير  –ادارة مالية  9:30

  م.د.امير غانم  –ادارة استراتيجية  م.م. احمد الموسوي –ادارة مصارف  م. حيدر خضير  –ادارة مالية  10:30

  م.م.سؤدد علي  –ادارة مالية  م. حيدر خضير  –ادارة مالية  أ.د.اكرم محسن   –ادارة استراتيجية  11:30

  م.م.سؤدد علي  –ادارة مالية  م. حيدر خضير  –ادارة مالية  م.م. احمد الموسوي –ادارة مصارف  12:30
  م.م.سؤدد علي  –ادارة مالية  م. حيدر خضير  –ادارة مالية  أ.م.محمد تركي –اساليب كمية نظري  1:30

 الثالثاء 

  أ.م.احمد عبد هللا –ادارة مشاريع  م.صباح جليل  -اقتصاديات االعمال م.م. احمد الموسوي –ادارة مصارف  8:30
  م.د. يزن سالم  –محاسبة تكاليف  م.صباح جليل  -اقتصاديات االعمال م.م. احمد الموسوي –مصارف ادارة  9:30

  م.صباح جليل  -اقتصاديات االعمال م.م. احمد الموسوي –ادارة مصارف  أ.م.احمد عبد هللا –ادارة مشاريع  10:30
  م.صباح جليل  -اقتصاديات االعمال احمد الموسويم.م.  –ادارة مصارف  م.د. يزن سالم  –محاسبة تكاليف  11:30
  م.م. احمد الموسوي –ادارة مصارف  أ.م.احمد عبد هللا –ادارة مشاريع  م.صباح جليل  -اقتصاديات االعمال 12:30
  م.م. احمد الموسوي –ادارة مصارف  م.د. يزن سالم  –محاسبة تكاليف  م.صباح جليل  -اقتصاديات االعمال 1:30

 االربعاء 

    أ.م.محمد تركي  –اساليب كمية عملي  8:30
    أ.م.محمد تركي  –اساليب كمية عملي  9:30

   حميد أ.م.د.اميمة   –اساليب كمية عملي   10:30
   حميد أ.م.د.اميمة   –اساليب كمية عملي   11:30
  حميد أ.م.د.اميمة   –اساليب كمية عملي    12:30
  حميد أ.م.د.اميمة   –اساليب كمية عملي    1:30

 الخميس 

8:30     
9:30     

10:30     
11:30     
12:30     
1:30     

 

  



 

 أ.د. عالء فرحان طالب  أ. فؤاد حمودي عبادة العطار  محمود فهد عبدعلي .  دم.أ.
 العميد رئيس القسم مقرر القسم 

 

 

 2020  -2019  العام الدراسي / صباحية قسم ادارة االعمال / الدراسة ال
 الكورس االول /  ول المحاضرات االسبوعي / المرحلة الرابعة جد

  الشعبة ج  الشعبة ب  الشعبة أ  الوقت  اليوم 

 االحد 

8:30     
9:30     

10:30     
11:30     

12:30     

1:30     

 االثنين 

8:30     
9:30     

10:30     
11:30     
12:30     
1:30     

 الثالثاء 

   أ.م.د. محمود فهد  –ادارة انتاج  أ.خضير مهدي   -مناهج البحث 8:30

  أ.م.د. محمود فهد  –ادارة انتاج   أ.خضير مهدي   -مناهج البحث 9:30

  أ.د. فيصل علوان  -تكنولوجيا المعلومات أ.خضير مهدي   -مناهج البحث أ.م.د. محمود فهد  –ادارة انتاج  10:30

   أ.خضير مهدي   -مناهج البحث أ.د. فيصل علوان  -تكنولوجيا المعلومات 11:30
  أ.خضير مهدي   -مناهج البحث أ.د. فيصل علوان  -تكنولوجيا المعلومات  12:30

  أ.خضير مهدي   -مناهج البحث أ.د. فيصل علوان  -تكنولوجيا المعلومات  1:30

 االربعاء 

  م.د.رشا عباس  -ادارة العقود الحكومية  أ.م. سحر عباس  -ادارة دولية  أ.م.د. محمود فهد  –ادارة انتاج  8:30

  م.د.رشا عباس  -ادارة العقود الحكومية  أ.م. سحر عباس  -ادارة دولية  أ.م.د. محمود فهد  –ادارة انتاج  9:30
  أ.م.د. محمود فهد  –ادارة انتاج  م.د.رشا عباس  -ادارة العقود الحكومية  أ.م. سحر عباس  -ادارة دولية  10:30
  أ.م.د. محمود فهد  –ادارة انتاج  م.د.رشا عباس  -ادارة العقود الحكومية  أ.م. سحر عباس  -ادارة دولية  11:30
  دورين بنيامين أ.م.  -ادارة دولية  أ.م.د. محمود فهد  –ادارة انتاج  م.د.رشا عباس  -ادارة العقود الحكومية  12:30
   أ.م.د. محمود فهد  –ادارة انتاج  م.د.رشا عباس  -ادارة العقود الحكومية  1:30

 الخميس 

  أ.م.د. عبد الحسين جاسم  -ادارة المخاطر   8:30

  أ.م.د. عبد الحسين جاسم  -ادارة المخاطر أ.د. فيصل علوان  -تكنولوجيا المعلومات أ.م. سحر عباس  -ادارة دولية  9:30

  أ.م. دورين بنيامين  -دولية ادارة   أ.م.د. عبد الحسين جاسم  -ادارة المخاطر أ.د. فيصل علوان  -تكنولوجيا المعلومات 10:30
  أ.م. دورين بنيامين  -ادارة دولية  أ.م.د. عبد الحسين جاسم  -ادارة المخاطر أ.د. فيصل علوان  -تكنولوجيا المعلومات 11:30
  أ.د. فيصل علوان  -تكنولوجيا المعلومات أ.م. سحر عباس  -ادارة دولية  أ.م.د. عبد الحسين جاسم  -ادارة المخاطر 12:30

  أ.د. فيصل علوان  -تكنولوجيا المعلومات  أ.م.د. عبد الحسين جاسم  -ادارة المخاطر 1:30
 


