
دمحم صالح. دإدارة الدولٌةرشا.  دإدارة الدولٌةشذى.داللغة االنكلٌزٌةومٌض.داللغة االنكلٌزٌةرافت.مإدارة التسوٌقعمار.دإدارة التسوٌق2:30

دمحم صالح.دإدارة الدولٌةرشا.دإدارة الدولٌةشذى.داللغة االنكلٌزٌةومٌض.داللغة االنكلٌزٌةرافت.مإدارة التسوٌقعمار.دإدارة التسوٌق3:30

4:30

دمحم صالح. داالدارة االستراتٌجٌةهادي. دنظرٌة منظمة5:30

إدارة الموارد البشرٌةرشا.دإدارة الموارد البشرٌة6:30
علً . م.م

نصٌف
ساهرة.م.أإدارة المخاطروفاء.م.أإدارة المخاطرعادله.مإدارة المصارفعروبة.دإدارة المصارف

إدارة الموارد البشرٌةرشا.دإدارة الموارد البشرٌة7:30
علً . م.م

نصٌف
ساهرة.م.أإدارة المخاطروفاء.م.أإدارة المخاطرعادله.مإدارة المصارفعروبة.دإدارة المصارف

شذى.دإدارة اإلنتاجراضً.دإدارة اإلنتاجعبد الكرٌم.دمحاسبة التكالٌفعلً طه.م.ممحاسبة التكالٌفنضال. دنظرٌة منظمةهادي. دنظرٌة منظمة2:30

شذى.دإدارة اإلنتاجراضً.دإدارة اإلنتاجعبد الكرٌم.دمحاسبة التكالٌفعلً طه.م.ممحاسبة التكالٌفنضال. دنظرٌة منظمةهادي. دنظرٌة منظمة3:30

4:30

حاسوب اكسلثائر.م.محاسوب اكسل5:30
عمار .م.م

نزار
زٌنب ٌاسٌن. داللغة االنكلٌزٌةهادي. داللغة االنكلٌزٌة

حاسوب اكسلثائر.م.محاسوب اكسل6:30
عمار .م.م

نزار
زٌنب ٌاسٌن. داللغة االنكلٌزٌةهادي. داللغة االنكلٌزٌةعادله.مإدارة المصارفعروبة.دإدارة المصارف

هادي.  دبحوث العملٌاتراضً. دبحوث العملٌاتعمار.دإدارة التسوٌق7:30

زٌد.متكنولوجٌا المعلوماتعباس.دتكنولوجٌا المعلوماتزٌنب شالل.دإدارة المالٌةندى. دإدارة المالٌةنضال. دنظرٌة منظمة2:30

إدارة االمدادات3:30
وفاء .م.أ

علً
زٌد.متكنولوجٌا المعلوماتعباس.دتكنولوجٌا المعلوماتزٌنب شالل.دإدارة المالٌةندى. دإدارة المالٌةومٌض.دإدارة االمدادات

إدارة االمدادات4:30
وفاء .م.أ

علً
ومٌض.دإدارة االمدادات

ندى.دإدارة المشارٌعزٌد.مإدارة المشارٌع5:30

دمحم صالح.دإدارة الدولٌةرشا.دإدارة الدولٌةٌاسمٌن.م.ماقتصادٌات اإلعمالمحمود.داقتصادٌات اإلعمال6:30

إدارة الموارد البشرٌةرشا.دإدارة الموارد البشرٌة7:30
علً . م.م

نصٌف
شذى.دإدارة اإلنتاجراضً.دإدارة اإلنتاجٌاسمٌن.م.ماقتصادٌات اإلعمالمحمود.داقتصادٌات اإلعمال

ومٌض.دإدارة العقودزٌنب شالل.دإدارة العقودهادي. دبحوث العملٌاتراضً. دبحوث العملٌاتمصطفى.م.مالمحاسبة المتوسطةماهر.م.مالمحاسبة المتوسطة2:30

ومٌض.دإدارة العقودزٌنب شالل.دإدارة العقودهادي. دبحوث العملٌاتراضً. دبحوث العملٌاتمصطفى.م.مالمحاسبة المتوسطةماهر.م.مالمحاسبة المتوسطة3:30

دمحم صالح. داالدارة االستراتٌجٌةدمحم منهل. داالدارة االستراتٌجٌة4:30

القانون التجاريزٌنب ٌاسٌن.دالقانون التجاري5:30
دمحم عبد .م.م

الرضا
دمحم صالح. داالدارة االستراتٌجٌةدمحم منهل. داالدارة االستراتٌجٌة

القانون التجاريزٌنب ٌاسٌن.دالقانون التجاري6:30
دمحم عبد .م.م

الرضا

حاسوب اكسلثائر.م.محاسوب اكسل7:30
عمار .م.م

نزار
إدارة المالٌةندى. دإدارة المالٌة

زٌنب . د

شالل

زٌد.متكنولوجٌا المعلوماتعباس.دتكنولوجٌا المعلوماتعبد الكرٌم.دمحاسبة التكالٌفعلً طه.م.ممحاسبة التكالٌفناجً.م.مإدارة المخازنعادله.م.مإدارة المخازن2:30

مشروع البحثمشروع البحثناجً.م.مإدارة المخازنعادله.م.مإدارة المخازن3:30

مشروع البحثمشروع البحث4:30

القانون التجاريزٌنب ٌاسٌن.دالقانون التجاري5:30
دمحم عبد .م.م

الرضا
ندى.دإدارة المشارٌعزٌد.مإدارة المشارٌع

ندى.دإدارة المشارٌعزٌد.مإدارة المشارٌع6:30

دمحم منهل. داالدارة االستراتٌجٌةرافت.مإدارة التسوٌق7:30

Bنموذج Aنموذج 

البصرة جامعة

واالقتصاد االدارة كلٌة

اإلعمال أدارة قسم

2022-2021 الدراسً للعام   
المسائٌة الدراسات/   االول للكورس االولٌة للدراسات االلكترونٌة للمحاضرات الدراسٌة المواد جدول

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانٌة

Bنموذج Aنموذج 

المرحلة الرابعة

Bنموذج Aنموذج 

الخمٌس

االحد

االثنٌن

الثالثاء
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الٌوم
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