
 مدةالشعبةالمدرسالقاعة مكانالقاعة اسمالزمنية الفترةاليومالمقرر

13شادي إيليا كرازالطابق األرضي10.30MA-03 - 8.00الثالثاء1محاسبة متوسطة 1
03شادي إيليا كرازالطابق األرضي1.00MA-03 - 10.30الثالثاء1محاسبة تكاليف 2
14شادي إيليا كرازالطابق األرضي11.20MA-04-8.00االثنينتدقيق حسابات3
13شادي إيليا كرازالطابق األرضي1.50MA-04-11.20االثنينمحاسبة شركات األشخاص4
03منير خالد عباسالطابق األرضي10.30MA-05 - 8.00االثنينإدارة التفاوض5
13منير خالد عباسالطابق األرضي10.30MA-04 - 8.00األحدإدارة الموارد البشرية6
03منير خالد عباسالطابق األرضي3.30MA-04- 1.00األحدالسلوك التنظيمي7
13منير خالد عباسالطابق األرضي1.50MA-05-11.20االثنينتنمية الموارد البشرية8
14أديب جميل كولوالطابق األرضي1.50MA-04-10.30الثالثاءدراسات الجدوى9

13أديب جميل كولوالطابق األرضي1.00MA-06 -10.30األحدبحوث العمليات10
12حسن محمد حجازيالطابق األرضي1.50MA-06-12.10االثنيناالقتصاد الكلي11
12حسن محمد حجازيالطابق األرضي9.40MA-07-8.00األربعاءاالقتصاد الجزئي12
13حسن محمد حجازيالطابق األرضي1.00MA-06 - 10.30االثنينالمالية العامة13
13حسن محمد حجازيالطابق األرضي3.30MA-07-1.00األربعاءالمصارف اإلسالمية14
13دياال محمد الحاج الطابق األرضي1.00MA-07 - 10.30األربعاءإدارة المشاريع15
13دياال محمد الحاج الطابق األرضي1.00MA-05 - 10.30الثالثاءاإلدارة العامة16
12عصام محمود حيدرالطابق األرضي1.00MA-06 - 11.20السبتمبادئ اإلدارة17
12عصام محمود حيدرالطابق األرضي2.40MA-06 - 1.00السبتمدخل إلى التسويق18
13عصام محمود حيدرالطابق األرضي4.20MA-06-1.50السبتإدارة المعرفة19
12أحالم علي الشيخالطابق األرضي9.40MA-01-8.00السبت1مبادئ المحاسبة 20
13أحالم علي الشيخالطابق األرضي3.30MA-01 - 1.50السبتالمحاسبة الضريبية21
03أحالم علي الشيخالطابق األرضي12.10MA-01 - 9.40السبتالمحاسبة الدولية22
13فداء محمد ناصرالطابق األرضي1.00MA-07 -10.30السبتإدارة التغيير23
13فداء محمد ناصرالطابق األرضي3.30MA-07 - 1.00السبتنظم المعلومات ومناهج 24
13طالل علي عبودالطابق األرضي1.00MA-04- 10.30السبترياضيات االعمال25
13طالل علي عبودالطابق األرضي10.30MA-04 - 8.00السبتأعمال وتجارة إلكترونية26
13سمر علي حبيبالطابق األرضي10.30MA-03 - 8.00السبتمحاسبة المؤسسات المالية 27
12سمر علي حبيبالطابق األرضي4.20MA-07 - 2.40السبت2مبادئ المحاسبة 28
13سمر علي حبيبالطابق األرضي1.00MA-03 - 10.30السبتنظم المعلومات ومناهج 29
13عادل فضل هللا الطابق األرضي3.20MA-05 - 1.00السبتإدارة عمليات التأمين30
13عادل فضل هللا الطابق األرضي10.30MA-05 - 8.00السبتقرارات االئتمان31
13عدنان أحمد عمورهالطابق األرضي10.30MA-03 - 8.00االثنيناحصاء األعمال واالقتصاد32
13منال سليمان صقرالطابق الثاني12.10lc4 - 9.40السبتاإلدارة المالية33
13منال سليمان صقرالطابق الثاني2.40lc4-12.10السبتاإلدارة المالية المتقدمة34
12منال سليمان صقرالطابق الثاني09.40lc4 - 8.00السبتمبادئ اإلدارة المالية35
12طاهر شعبان حسنالطابق األرضي4.20MA-03 - 2.40السبتمدخل إلى إدارة األنتاج 36
13طاهر شعبان حسنالطابق األرضي1.00MA-05 - 10.30السبتإدارة الجودة37
12طاهر شعبان حسنالطابق األرضي2.40MA-05 - 1.00السبتنظم المعلومات ومناهج 38
14علي ابراهيم خضرالطابق األرضي1.50la--l-01 - 10.30السبتمشروع تخرج في إدارة 39
13علي ابراهيم خضرالطابق األرضي10.30MA-06 - 8.00السبتإدارة التسويق40
13محمد عصام هزيمهالطابق األرضي10.30MA-02 - 8.00السبتاإلطار القانوني والدولي 41
13محمد عصام هزيمهالطابق األرضي2.40MA-02-12.10السبتالبيئة القانونية لالعمال42
03هادي شوكت خليلالطابق األرضي1.00MA-02 - 10.30السبتنقود ومصارف43
13هادي شوكت خليلالطابق األرضي4.10MA-02 - 1.50السبتإدارة العمالت األجنبية44
13احمد حسن العليالطابق األرضي10.30MA-07 - 8.00االثنينإدارة المحافظ االستثمارية45
14احمد حسن العليالطابق األرضي1.50MA-07 - 10.30االثنينمشروع تخرج في إدارة 46
13ليدا وفيق بركاتالطابق األرضي2.40MA-05 - 1.00السبتنظم المعلومات اإلدارية47
13ليدا وفيق بركاتالطابق األرضي1.00MA-05 - 10.30السبتنظم المعلومات ومناهج 48
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