
(الكتروني , حضوري  )نوع التدريس القاعةالكروباسم التدريسياسم المادة الوقتاليوم

حضوري Aوميض عبد الزهرة . دموارد بشرية 10:30 – 8:30

حضوري Bاحمد اسماعيل . م.ممبادئ التسويق 10:30- 8:30

حضوري Cيسرا ياسين . دنظرية المنظمة 10:30 – 8:30

حضوري Aيسرا ياسين . دنظرية المنظمة 12:30 – 10:30

حضوري Bوميض عبد الزهرة . دموارد بشرية 12:30 – 10:30

حضوري Cاحمد اسماعيل . م.ممبادئ التسويق12:30 – 10:30

مروه ابراهيم. د.مامدادات 2:30 – 12:30
A

الكتروني 

د جواد اجباري.مقانون تجاري 10:30- 8:30
B

الكتروني 

د جواد اجباري.مقانون تجاري 12:30 – 10:30
A

الكتروني 

مروه ابراهيم. د.مامدادات 12:30 – 10:30
B

الكتروني 

مروه ابراهيم. د.مامدادات 10:30- 8:30
C

الكتروني 

د جواد اجباري.مقانون تجاري 1:30- 12:30
C

الكتروني 

حضوري Aكريمة جاسم.ممحاسبة متوسطة 10:30 – 8:30

حضوري Bيسرى ياسين . د.منظرية المنظمة 9:30- 8:30

حضوري Cاحمد اسماعيل. م.ممبادئ التسويق 9:30 – 8:30

حضوري Aوميض عبد الزهرة خضير. د.م.أموارد بشرية 11:30 – 10:30

حضوري Bاحمد اسماعيل. م.ممبادئ التسويق 10:30 – 9:30

حضوري Bكريمة جاسم.ممحاسبة متوسطة 12:30 – 10:30

حضوري Cوميض عبد الزهرة خضير. د.م.أموارد بشرية 11:30 – 9:30
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جامعة المعقل 

االدارة واالقتصاد      : كلية 

ادارة االعمال         : قسم 

2022-2021للعام الدراسي (الدراسات  الصباحية    / الفصل االول - الصف الثاني )جدول المواد الدراسية  
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حضوري Aاحمد اسماعيل. م.ممبادئ التسويق1:30 – 12:30

حضوري Cيسرى ياسين. د.منظرية المنظمة 12:30 – 11:30

الكتروني Aد جواد اجباري.مقانون تجاري12:30 – 11:30

الكتروني Aالنوار جاسم. م.مالحاسوب 10:30- 8:30

الكتروني Bد جواد اجباري.مقانون تجاري  9:30 – 8:30

الكتروني Bالنوار جاسم. م.مالحاسوب 12:30 – 10:30

الكتروني Cد جواد اجباري.مقانون تجاري  11:30 – 9:30

الكتروني Cالنوار جاسم. م.مالحاسوب 1:30 – 11:30

حضوري Aاحمد اسماعيل. م.ممبادئ التسويق 10:30 – 8:30

حضوري Cكريمة جاسم.ممحاسبة متوسطة 10:30- 8:30

حضوري Aمسلم عالوي. د.أنظرية المنظمة 11:30 – 10:30

حضوري Bوميض عبد الزهرة خضير. د.م.أموارد بشرية 10:30 – 9:30

حضوري Bيسرى ياسين . د.منظرية المنظمة 12:30 – 10:30

حضوري Cوميض عبد الزهرة خضير. د.م.أموارد بشرية 12:30 – 11:30
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