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 2020 -1920  العام الدراسي  /  المسائية قسم ادارة االعمال / الدراسة 

 االول  الكورسول المحاضرات االسبوعي / جد
 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة االولى   

 الشعبة ب  الشعبة أ  الشعبة ب  الشعبة أ  الشعبة ب  الشعبة أ  الشعبة ب  الشعبة أ  الوقت  اليوم 

 االحد 

 امحد كاظم -احصاء  2:00
حممد  -حاسوب عملي

 عوض 
   امري غامن  -اسرتاتيجية امحد عبدللا -مشاريع صاحل مهدي -موارد  فؤاد محودي -تسويق 

 امحد كاظم -احصاء  2:45
حممد  -حاسوب عملي

 عوض 
   حيدر خضري -مالية امحد عبدللا -مشاريع صاحل مهدي -موارد  فؤاد محودي -تسويق 

3:30 
حممد  -حاسوب عملي

 عوض 
 امحد كاظم -احصاء 

   امحد عبدللا -مشاريع امري غامن  -اسرتاتيجية فؤاد محودي -تسويق  صاحل مهدي -موارد 

4:15 
حممد  -حاسوب عملي

 عوض 
 امحد كاظم -احصاء 

   امحد عبدللا -مشاريع حيدر خضري -مالية فؤاد محودي -تسويق  صاحل مهدي -موارد 
5:00         
5:45         

 االثنين 

 حممد حمي -دولية فيصل علوان -معلومات  امحد حسي -مصارف  امري غامن  -اسرتاتيجية حسي حرجية   -خمازن صاحل مهدي -موارد  عالء حسي -ادارة  رؤى صال -اقتصاد 2:00

 حممد حمي -دولية  اميمة محيد -اساليب نظري  امري غامن  -اسرتاتيجية حسي حرجية   -ازنخم   رؤى صال -اقتصاد امحد كاظم -احصاء  2:45

 فيصل علوان -معلومات  حممد حمي -دولية امري غامن  -اسرتاتيجية امحد حسي -مصارف  صاحل مهدي -موارد  حسي حرجية   -ازنخم  امحد كاظم -احصاء  عالء حسي -ادارة  3:30

  حممد حمي -دولية امري غامن  -اسرتاتيجية محيد اميمة  -اساليب نظري   حسي حرجية   -ازنخم    4:15
5:00         
5:45         

 الثالثاء 

 خضري مهدي -مناهج حبث حممد حمي -دولية امحد عبدللا -مشاريع امحد حسي -مصارف  حسن مهدي-ءئمتوسطة حممد حمي -قانون  عوض حممد  -نظري حاسوب   رؤى صال -اقتصاد 2:00

 خضري مهدي -مناهج حبث حممود فهد -انتاج يزن سال -تكاليف امحد حسي -مصارف  حسن مهدي-متوسطة حممد عوض -اكسل نظري   رؤى صال -اقتصاد 2:45

 حممد حمي -دولية خضري مهدي -مناهج حبث امحد حسي -مصارف  امحد عبدللا -مشاريع حممد حمي -قانون  حسن مهدي-متوسطة رؤى صال -اقتصاد عوض حممد  -نظري حاسوب   3:30
 حممود فهد -انتاج خضري مهدي -مناهج حبث امحد حسي -مصارف  يزن سال -تكاليف حممد عوض -اكسل نظري  حسن مهدي-متوسطة رؤى صال -اقتصاد  4:15

5:00         
5:45         

 االربعاء 

 حممود فهد -انتاج رشا عباس -عقود حممد تركي -اقتصادايت اميمة  -عملياساليب   حممد حمي -قانون  ميثاق هاتف   -منظمة  عالء حسي -ادارة  حسن مهدي -حماسبة 2:00
 حممود فهد -انتاج رشا عباس -عقود حممد تركي -اقتصادايت اميمة  -عملياساليب   حممد حمي -قانون  فؤاد محودي -تسويق  عالء حسي -ادارة   2:45
 رشا عباس -عقود حممود فهد -انتاج اميمة  -عملياساليب   حممد تركي -اقتصادايت هاتف ميثاق    -منظمة  حممد حمي -قانون  حسن مهدي -حماسبة عالء حسي -ادارة  3:30

 رشا عباس -عقود حممود فهد -انتاج اميمة  -عملياساليب   حممد تركي -اقتصادايت فؤاد محودي -تسويق  حممد حمي -قانون   عالء حسي -ادارة  4:15

5:00 
 
        

5:45 
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 الخميس 

 فيصل علوان -معلومات  عبد احلسي -خماطر حيدر خضري -مالية يزن سال -تكاليف ميثاق هاتف   -منظمة  حممد عوض-عملياكسل   حسن مهدي -حماسبة حممد سالم-عرب  2:00
 فيصل علوان -معلومات  عبد احلسي -خماطر حيدر خضري -مالية يزن سال -تكاليف ميثاق هاتف   -منظمة  حممد عوض-عملياكسل   حسن مهدي -حماسبة حممد سالم-عرب  2:45
 عبد احلسي -خماطر فيصل علوان -معلومات  يزن سال -تكاليف حيدر خضري -مالية حممد عوض-عملياكسل   ميثاق هاتف   -منظمة  حممد سالم-عرب  حسن مهدي -حماسبة 3:30
 عبد احلسي -خماطر فيصل علوان -معلومات  يزن سال -تكاليف حيدر خضري -مالية حممد عوض-عملياكسل   ميثاق هاتف   -منظمة  حممد سالم-عرب  حسن مهدي -حماسبة 4:15

5:00         
5:45         

 

 


