
 

 المرحلة الثانية 2022-2021للعام الدراسي الكورس الثاني  المدمجللتعليم  المسائيقسم إدارة األعمال/ جدول المحاضرات 

  

 المرحلة الثانية
(+بشعبة )أ ()ج+دشعبة    

اليو
 م

 الرابط المدرس المادة الرابط المدرس المادة الوقت

حد
أل
 ا

 حضوري فاضل السعيديد.  تنظيمي سلوك حضوري د.حاكم الميالي سلوك تنظيمي 3:00

 حضوري د.فاضل السعيدي سلوك تنظيمي حضوري د.حاكم الميالي سلوك تنظيمي 4:00

 حضوري فاضل السعيديد.  سلوك تنظيمي حضوري د.حاكم الميالي سلوك تنظيمي 5:00

6:00       

7:00       

ن
ني
الث

 ا

 حضوري علي الجبوريم.م.  ة متوسطةمحاسب حضوري د.ناتاليا احمد رأس مال فكري 3:00

 حضوري علي الجبوريم.م.  محاسبة متوسطة حضوري د.ناتاليا احمد رأس مال فكري 4:00

 حضوري د. علي رزاق محاسبة متوسطة حضوري علي الجبوريم.م.  محاسبة متوسطة 5:00

 حضوري د. علي رزاق محاسبة متوسطة حضوري علي الجبوريم.م.  محاسبة متوسطة 6:00

7:00       

ء
ثا
ال
لث
 ا

تسويق بحوث 3:00  د.امير الكالبي 
http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu ليث شاكر .د حاسوب  

http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu 

تسويق بحوث 4:00  
-http://meet.google.com/ssc د.امير الكالبي

oxus-etu ليث شاكر .د حاسوب  
http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu 

5:00 
ليث شاكر د. حاسوب  

http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu 

تسويق بحوث  
 أ.م.كوثر حميد

http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu 

6:00 
ليث شاكر د. حاسوب  

http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu 

تسويق بحوث  
 أ.م.كوثر حميد

http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu 

7:00 
شاكر ليث د. حاسوب  

http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu ليث شاكر د. حاسوب  

http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu 

 



اء
بع

ألر
 ا

إمدادات ادارة  3:00  
 ا.م. ازهار
 العبيدي

https://meet.google.com/aqf-
nkzd-uud?pli=1&authuser=0 

 https://meet.google.com/mk د.احمد االمارة  تجارة الكترونية

امداداتادارة  4:00  
 ا.م. ازهار
 العبيدي

https://meet.google.com/aqf-
nkzd-uud?pli=1&authuser=0 

 د.احمد االمارة  تجارة الكترونية
https://meet.google.com/mk

s 

االسدي افنان م.أ. تجارة الكترونية  5:00  
https://meet.google.com/mks
- 

إمداداتادارة   
قاسم العنزي .د  

https://meet.google.com/aqf
-nkzd-uud?pli=1&authuser=0 

االسدي افنان م.أ. تجارة الكترونية 6:00  
https://meet.google.com/mks
- 

إمداداتادارة   
قاسم العنزي د.  

https://meet.google.com/aqf
-nkzd-uud?pli=1&authuser=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/mks-
https://meet.google.com/mks-
https://meet.google.com/mks-
https://meet.google.com/mks-


 المرحلة الثالثة 2022-2021الكورس الثاني  للعام الدراسي المدمجللتعليم  المسائيقسم إدارة األعمال/ جدول المحاضرات 

  

 المرحلة الثالثة

 (جشعبة ) (أ+بشعبة )

 الرابط المدرس المادة الرابط المدرس المادة الوقت اليوم

حد
أل
ا

 

-https://meet.google.com/dpr د. رافد الحدراوي  إدارة تأمين 3:00
qvfh-kvt   

 

-https://meet.google.com/dpr د. رافد الحدراوي  إدارة تأمين 4:00
qvfh-kvt   

 

5:00 
  

-https://meet.google.com/dpr د. رافد الحدراوي  إدارة تأمين 
qvfh-kvt 

6:00 
  

-https://meet.google.com/dpr د. رافد الحدراوي  إدارة تأمين 
qvfh-kvt 

7:00 
  

-https://meet.google.com/dpr د. رافد الحدراوي  إدارة تأمين 
qvfh-kvt 

-https://meet.google.com/dpr د الحدراوي د. راف إدارة تأمين 8:00
qvfh-kvt 

   

ن
ني
الث

ا
 

-https://meet.google.com/uca د. حامد الحدراوي  WinQsBتطبيقات  3:00
wvun-kuv?pli=1&authuser=0 

-https://meet.google.com/wds د. محمد ثابت دراسات الجدوى 
rpff-eyh?pli=  

-https://meet.google.com/uca د. حامد الحدراوي  WinQsBتطبيقات  4:00
wvun-kuv?pli=1&authuser=0 

-https://meet.google.com/wds د. محمد ثابت دراسات الجدوى 
rpff-eyh?pli=  

-https://meet.google.com/wds د. محمد ثابت دراسات الجدوى  5:00
rpff-eyh?pli=  

-https://meet.google.com/uca د. حامد الحدراوي  WinQsBتطبيقات 
wvun-kuv?pli=1&authuser=0 

-https://meet.google.com/wds ابتد. محمد ث دراسات الجدوى  6:00
rpff-eyh?pli=  

-https://meet.google.com/uca د. حامد الحدراوي  WinQsBتطبيقات 
wvun-kuv?pli=1&authuser=0 

ء
ثا
ال
لث
ا

 

 حضوري  د. حاكم الخفاجي ادارة المشاريع حضوري الجنابي د.سجاد محاسبة تكاليف 3:00
 حضوري  د. حاكم الخفاجي ادارة المشاريع حضوري الجنابي د.سجاد محاسبة تكاليف 4:00
 حضوري الجنابي د.سجاد محاسبة تكاليف حضوري  د. حاكم الخفاجي ادارة المشاريع 5:00
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https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=
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https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=


 

 حضوري الجنابي د.سجاد محاسبة تكاليف حضوري  د. حاكم الخفاجي ادارة المشاريع 6:00

 حضوري الجنابي د.سجاد محاسبة تكاليف حضوري  د. حاكم الخفاجي ادارة المشاريع 7:00

 حضوري  د. حاكم الخفاجي ادارة المشاريع    3:00

اء
بع

ألر
ا

 

 حضوري د.فاضل الغزالي تفكير استراتيجي حضوري الجبوري  د. حيدر مالية دارةإ 3:00

 حضوري د.فاضل الغزالي تفكير استراتيجي حضوري الجبوري  د. حيدر مالية إدارة 4:00

 حضوري الجبوري  د. حيدر ادارة مالية حضوري د.هاشم فوزي  تفكير استراتيجي 5:00

 حضوري الجبوري  د. حيدر ادارة مالية حضوري زي د.هاشم فو  تفكير استراتيجي 6:00

 حضوري الجبوري  د. حيدر ادارة مالية    7:00

    حضوري الجبوري  د. حيدر ادارة مالية 1:30

  

 المرحلة الرابعة
(+بشعبة )أ (جشعبة )   

 الرابط المدرس المادة الرابط المدرس المادة الوقت اليوم

حد
أل
 ا

عباس م.عدي لغة انكليزية 3:00  https://meet.google.com/qek-
zaua-pxv 

بحث مشروع السعيدي د.فاضل   https://meet.google.com/siz-
ourm-cma?pli=1&authuser=0 

-https://meet.google.com/qek م.عدي عباس لغة انكليزية 4:00
zaua-pxv 

بحث مشروع السعيدي د.فاضل   https://meet.google.com/siz-
ourm-cma?pli=1&authuser=0 

بحث مشروع 5:00 السعيدي د.فاضل   https://meet.google.com/siz-
ourm-cma?pli=1&authuser=0 

-https://meet.google.com/qek م.عدي عباس لغة انكليزية
zaua-pxv 

بحث مشروع 6:00 السعيدي د.فاضل   https://meet.google.com/siz-
ourm-cma?pli=1&authuser=0 

-https://meet.google.com/qek م.عدي عباس لغة انكليزية
zaua-pxv 



  

 

ن
ني
الث

 ا

قاسم العنزي د. حوكمة الشركات 3:00  https://meet.google.com/wds-
rpff-eyh?pli=  

   

قاسم العنزي د. حوكمة الشركات 4:00  https://meet.google.com/wds-
rpff-eyh?pli=  

   

قاسم العنزي د. حوكمة الشركات    5:00  https://meet.google.com/wds-
rpff-eyh?pli=  

قاسم العنزي د. حوكمة الشركات    6:00  https://meet.google.com/wds-
rpff-eyh?pli=  

ء
ثا
ال
لث
 ا

حميد د.مهند المحفظة االستثمارية 3:00  حضوري مزعل د.عباس المعرفة إدارة حضوري 

حميد د.مهند المحفظة االستثمارية 4:00  حضوري مزعل د.عباس ةالمعرف إدارة حضوري 

حميد د.مهند المحفظة االستثمارية حضوري مزعل د.عباس المعرفة  إدارة 5:00  حضوري 

حميد د.مهند المحفظة االستثمارية حضوري مزعل د.عباس المعرفة إدارة 6:00  حضوري 

حميد د.مهند المحفظة االستثمارية حضوري مزعل د.عباس المعرفة إدارة 7:00  حضوري 

حميد د.مهند المحفظة االستثمارية 3:00  حضوري مزعل د.عباس المعرفة إدارة حضوري 

اء
بع

ألر
 ا

 حضوري  عمار زوين د. الجودة  نظم إدارة حضوري  ليث الحكيم د.  تفاوض إدارة 3:00
 حضوري  عمار زوين د. الجودة  نظم إدارة حضوري  ليث الحكيمد.  تفاوض إدارة 4:00
 حضوري  ليث الحكيم د.  تفاوض إدارة حضوري  عمار زوين د. ة الجود نظم إدارة 5:00
 حضوري  ليث الحكيمد.  تفاوض إدارة حضوري  عمار زوين د. الجودة  نظم إدارة 6:00
    حضوري  عمار زوين د. الجودة  نظم إدارة 7:00
 حضوري  عمار زوين د. نظم إدارةالجودة     3:00
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