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احمد.م.إدارة المشاريع م

عمار.إدارة التسويق  د

عمار.إدارة التسويق  د

احمد.م.إدارة المشاريع م

البصرة جامعة

واالقتصاد االدارة كلية

اإلعمال أدارة قسم

2023-2022 الدراسي للعام    

المرحلة الثالثة

Kنموذج Gنموذج  Fنموذج Eنموذج Dنموذج Cنموذج 

الصباحية الدراسات/   االول للكورس االولية للدراسات الحضوري للمحاضرات الدراسية المواد جدول

Eنموذج Dنموذج  Cنموذج Bنموذج Aنموذج 

48قاعة 50قاعة 46قاعة اليوم
وقت 

المحاضرة

نضال. اللغة االنكليزية د

Bنموذج Aنموذج 

هادي. نظرية منظمة د

هادي. نظرية منظمة د

هادي. نظرية منظمة د

عمار.إدارة التسويق  د

عمار.إدارة التسويق  د

عمار.إدارة التسويق  د

قاعة 

61

قاعة 

61

رشا.إدارة الموارد د

رشا.إدارة الموارد د

شذى.إدارة اإلنتاج درشا.إدارة الموارد د

ندى. د1إدارة المالية 

رنا. م.تكنولوجيا المعلومات م

رنا. م.تكنولوجيا المعلومات م

قاعة 

50

رشا.إدارة الموارد د

عباس. إدارة االستراتيجية د

رنا. م.تكنولوجيا المعلومات م

عباس. إدارة االستراتيجية د

رشا.إدارة الموارد د

ندى. د1إدارة المالية 

علي نصيف. إدارة المخازن م

ندى. د1إدارة المالية علي نصيف. إدارة المخازن م

زينب ياسين.قانون تجاري د

رشا.إدارة الموارد د

فيصل.م.محاسبة متوسطة م

فيصل.م.محاسبة متوسطة م

الخميس

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

محمد عبد . م.إدارة المصارف م

الرضا

زيد.إدارة المشاريع أم

عباس. إدارة االستراتيجية د

نضال. اللغة االنكليزية دثائر. إدارة االستراتيجية م

ندى. د1إدارة المالية 

نضال. اللغة االنكليزية دثائر. إدارة االستراتيجية م

ناجي. م. م1إدارة المالية عباس. إدارة االستراتيجية د

ندى. د1إدارة المالية 

ندى. د1إدارة المالية 

ناجي. م. م1إدارة المالية عباس. إدارة االستراتيجية د

ناجي. م. م1إدارة المالية عباس. إدارة االستراتيجية د

ياسمين. م.اقتصاديات اإلعمال مندى. د1إدارة المالية 

ياسمين. م.اقتصاديات اإلعمال مندى. د1إدارة المالية 

ثائر. إدارة االستراتيجية منضال. اللغة االنكليزية د

ثائر. إدارة االستراتيجية منضال. اللغة االنكليزية د

فيصل.م.محاسبة تكاليف مندى. د1إدارة المالية ثائر. إدارة االستراتيجية م

فيصل.م.محاسبة تكاليف مياسمين. م.اقتصاديات اإلعمال م

فيصل.م.محاسبة تكاليف مياسمين. م.اقتصاديات اإلعمال م

محمد صالح.بحوث العمليات دعلي طه. محاسبة تكاليف م

شذى.اللغة االنكليزية دمحمد صالح.بحوث العمليات دمحمود. اقتصاديات اإلعمال دعلي طه. محاسبة تكاليف م

شذى.اللغة االنكليزية دمحمد صالح.بحوث العمليات دمحمود. اقتصاديات اإلعمال دعلي طه. محاسبة تكاليف م

محمد صالح.بحوث العمليات دزيد.إدارة المشاريع أمعلي طه. محاسبة تكاليف م

محمد صالح.بحوث العمليات دزيد.إدارة المشاريع أمعلي طه. محاسبة تكاليف ممحمود. اقتصاديات اإلعمال د

محمد صالح.بحوث العمليات دزيد.إدارة المشاريع أمعلي طه. محاسبة تكاليف ممحمود. اقتصاديات اإلعمال د

علي ماجد.م.محاسبة تكاليف مباسل.م.بحوث العمليات معروبة. إدارة المصارف د

علي ماجد.م.محاسبة تكاليف مباسل.م.بحوث العمليات معروبة. إدارة المصارف د

علي ماجد.م.محاسبة تكاليف مباسل.م.بحوث العمليات معروبة. إدارة المصارف د

عروبة. إدارة المصارف د

عروبة. إدارة المصارف دباسل.م.بحوث العمليات م

عروبة. إدارة المصارف دباسل.م.بحوث العمليات م

باسل.م.بحوث العمليات م

المرحلة الرابعة

45قاعة

Eنموذج Dنموذج Cنموذج  Bنموذج  Aنموذج 

47قاعة61قاعة

شذى.إدارة اإلنتاج د مشروع  البحث

زينب شالل.إدارة العقود د

زينب شالل.إدارة العقود د

مشروع  البحث

شذى.إدارة اإلنتاج د

شذى.إدارة اإلنتاج د

مشروع  البحث

مشروع  البحث

مشروع  البحث

مشروع  البحث

رنا. م.تكنولوجيا المعلومات مشذى.إدارة اإلنتاج د

رنا. م.تكنولوجيا المعلومات مشذى.إدارة اإلنتاج د

وفاء. إدارة المخاطر أم

وفاء. إدارة المخاطر أم

شذى.إدارة اإلنتاج د

وفاء. إدارة المخاطر أم

رنا. م.تكنولوجيا المعلومات م

شذى.إدارة اإلنتاج د

شذى.إدارة اإلنتاج د

شذى.اللغة االنكليزية د

عالء.م.مناهج البحث م شذى.اللغة االنكليزية دنضال. اللغة االنكليزية د

شذى.اللغة االنكليزية د

إدارة اإلعمال الدولية 

محمد صالح.د

إدارة اإلعمال الدولية 

محمد صالح.د

إدارة اإلعمال الدولية 

محمد صالح.د

وفاء. إدارة المخاطر أم

وفاء. إدارة المخاطر أم

وفاء. إدارة المخاطر أم

عالء.م.مناهج البحث م

عالء.م.مناهج البحث م

عالء.م.مناهج البحث م

عالء.م.مناهج البحث م

تكنولوجيا المعلومات 

رنا. م.م

تكنولوجيا المعلومات 

رنا. م.م

محمد .إدارة اإلعمال الدولية ددعاء. م.إدارة العقود م

صالح
محمد .إدارة اإلعمال الدولية د

صالح

عالء.م.مناهج البحث م

تكنولوجيا المعلومات 

رنا. م.م

شذى.اللغة االنكليزية دنضال. اللغة االنكليزية د

محمد .إدارة اإلعمال الدولية ددعاء. م.إدارة العقود م

صالح

محمد .إدارة اإلعمال الدولية د

صالح

دعاء. م.إدارة العقود م

محمد .إدارة اإلعمال الدولية د

صالح

دعاء. م.إدارة العقود م

محمد .إدارة اإلعمال الدولية د

صالح

44قاعة49قاعة

Fنموذج 

زينب ياسين.قانون تجاري د  EXCEL 1حاسوب 

عمار نزار.م

 EXCEL 1حاسوب 

عمار نزار.م

عمار نزار. مEXCEL 1حاسوب 

عمار نزار. مEXCEL 1حاسوب 

عمار نزار. مEXCEL 1حاسوب 

زينب ياسين.قانون تجاري د

زينب .قانون تجاري د

ياسين
زينب .قانون تجاري د

ياسين
زينب .قانون تجاري د

ياسين
 EXCEL 1حاسوب 

عمار نزار.م

قاعة 

48

قاعة 

44

هادي. نظرية منظمة د

عمار.إدارة التسويق  د

هادي. نظرية منظمة د

هادي. نظرية منظمة د

ثائر. إدارة االستراتيجية م

قاعة 

49

احمد.م.إدارة المشاريع م

احمد.م.إدارة المشاريع م

قاعة 

61

علي طه.محاسبة متوسطة م

محمد عبد . م.إدارة المصارف م

الرضا

زيد.إدارة المشاريع أم

محمد عبد . م.إدارة المصارف م

الرضا
محمد عبد . م.إدارة المصارف منضال. اللغة االنكليزية د

الرضا
محمد عبد . م.إدارة المصارف م

الرضا
محمد عبد . م.إدارة المصارف م

الرضا

زيد.إدارة المشاريع أم

احمد.م.إدارة المشاريع م

احمد.م.إدارة المشاريع م

فيصل.م.محاسبة متوسطة م

قاعة 

46

قاعة 

47

عمار.إدارة التسويق  د

عمار.إدارة التسويق  د

هادي. نظرية منظمة د

هادي. نظرية منظمة د

هادي. نظرية منظمة د

قاعة 

50

قاعة 

61

قاعة 

61 فيصل.م.محاسبة متوسطة م

المرحلة الثانية

رشا.إدارة الموارد د

رشا.إدارة الموارد د

علي نصيف. إدارة المخازن م

علي نصيف. إدارة المخازن م

رشا.إدارة الموارد د علي طه.محاسبة متوسطة م

علي . إدارة المخازن م

نصيف
علي . إدارة المخازن م

نصيف

قاعة 

47

زينب .قانون تجاري د
ن ياسي 

زينب .قانون تجاري د
ن ياسي 

زينب .قانون تجاري د

ياسين

4قاعة

9

عمار.إدارة التسويق  د

قاعة 

44

 EXCEL 1حاسوب 

عمار نزار.م
قاعة 

46
 EXCEL 1حاسوب 

عمار نزار.م
 EXCEL 1حاسوب 

عمار نزار.م
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