
 جامعة االنبار

 كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال

 ) الدراسة الصباحية( ثانيالكورس ال   2017-2016الدراسي جدول الدروس االسبوعي للعام 
 اليوم

 تدريسي المادة اعمالالمرحلة الرابعة  تدريسي المادة المرحلة الثالثة تدريسي المادة المرحلة الثانية تدريسي المادة المرحلةاالولى الساعة

 

 

 

 الثالثاء

 د. عراك ادارة االستراتيجية ا. احمد عيدان سلوك تنظيمي أ. مثنى تسويق بحوث م. عادل حسين مبادئ محاسبة 8:30-9:30

 م. عادل حسين مبادئ محاسبة 9:30-10:30
تسويق بحوث  

 د. عراك ادارة االستراتيجية ا. احمد عيدان سلوك تنظيمي ا. مثنى

 د. عراك ادارة استرتيجية ا. مثنى ادارة االعمال الدولية ا. سعاد محاسبة مالية اثيرد.  مبادئ ادارة 10:30-11:30

 مبادئ ادارة 11:30-12:30
اثيرد.   

 أ.احمد عيدان رقابة وتقويم اداء ا. مثنى ادارة االعمال الدولية ا. سعاد محاسبة مالية

 مبادئ ادارة 1:30_12:30
اثيرد.   

 أ.احمد عيدان رقابة وتقويم اداء ا. مثنى ادارة االعمال الدولية  حاسوب

 

 

 االربعاء

 

 

 

 

 

 

 . عمر هويديأ مبادئ اقتصاد 8:30-9:30
 سلوك تنظيمي

 د. عراك ادارة انتاج وعمليات د.خميس ادارة مالية ا. احمد عيدان

 . عمر هويديأ مبادئ اقتصاد 9:30-10:30
 سلوك تنظيمي

 د.  عراك ادارة انتاج وعمليات د.خميس ادارة مالية ا. احمد عيدان

 د.  عراك ادارة انتاج وعمليات د. خليفة بيئةادارة  اميرةا. امداداتادارة  ا. احمد عيدان Eمراسالت تجارية 10:30-11:30

 ا.د احمد عبد الراق تكنولوجيا المعلومات د.خليفة بيئةادارة  اميرةا. امداداتادارة  أ. احمد عيدان Eتجاريةمراسالت  11:30-12:30

 حاسوب 12:31:30
 

 
 ا.د احمد عبد الرزاق تكنولوجيا المعلومات  ا. احمد عيدان سلوك تنظيمي د. عبد السالم راس المال الفكري

 الخميس

 

8:30-9:30 
 اميرةا.  ادارة مصارف د. نوري محاسبة تكاليف د. عبد السالم راس المال الفكري د. رائد احصاء الدارة االعمل

 ا. اميرة ادارة مصارف د. نوري محاسبة تكاليف د. عبد السالم راس المال الفكري د. رائد احصاء الدارة االعمل 9:30-10:30

 تطبيقات حاسوب ا. اميرة تجارة اليكترونية د. رائد احصاء الدارة االعمل 10:30-11:30
 

 د. خليفة ادارة المعرفة

 د. خليفة ادارة المعرفة د. اثير اساليب البحث العلمي  ا. اميرة تجارة اليكترونية ا. شاكر حقوق وحريات 11:30-12:30

   د. اثير اساليب البحث العلمي   حاسوب ا. شاكر حقوق وحريات 1:30 -12:30

 



 جامعة االنبار

 كلية االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة االعمال

 ) الدراسة المسائية( لثانيالكورس ا   2017-2016الدراسي جدول الدروس االسبوعي للعام 
 تدريسي المادة المرحلة الرابعة اعمال تدريسي المادة المرحلة الثالثة تدريسي المادة المرحلة الثانية تدريسي المادة المرحلةاالولى الساعة اليوم

 

 

 

 الثالثاء

 د. عراك ادارة االستراتيجية ا. احمد عيدان سلوك تنظيمي أ. مثنى تسويق بحوث م. عادل حسين مبادئ محاسبة 12:30-1:30

 م. عادل حسين مبادئ محاسبة 1:30-2:30
تسويق بحوث  

 د. عراك ادارة االستراتيجية ا. احمد عيدان سلوك تنظيمي ا. مثنى

 د. عراك ادارة استرتيجية ا. مثنى ادارة االعمال الدولية ا. سعاد محاسبة مالية اثيرد.  مبادئ ادارة 2:30-3:30

 مبادئ ادارة 3:30-4:30
اثيرد.   

 أ.احمد عيدان رقابة وتقويم اداء ا. مثنى ادارة االعمال الدولية ا. سعاد محاسبة مالية

 مبادئ ادارة 5:30_4:30
اثيرد.   

 أ.احمد عيدان رقابة وتقويم اداء ا. مثنى ادارة االعمال الدولية  حاسوب

 

 

 االربعاء

 

 

 

 

 

 

 . عمر هويديأ مبادئ اقتصاد 12:30-1:30
 سلوك تنظيمي

 د. عراك ادارة انتاج وعمليات د.خميس ادارة مالية ا. احمد عيدان

 . عمر هويديأ مبادئ اقتصاد 1:30-2:30
 سلوك تنظيمي

 د.  عراك ادارة انتاج وعمليات د.خميس ادارة مالية ا. احمد عيدان

 د.  عراك ادارة انتاج وعمليات د. خليفة بيئةادارة  اميرةا. امداداتادارة  ا. احمد عيدان Eمراسالت تجارية 2:30-3:30

 ا.د احمد عبد الراق تكنولوجيا المعلومات د.خليفة بيئةادارة  اميرةا. امداداتادارة  أ. احمد عيدان Eتجاريةمراسالت  3:30-4:30

 حاسوب 5:30_4:30
 

 
 اقا.د احمد عبد الرز تكنولوجيا المعلومات ا. احمد عيدان سلوك تنظيمي د. عبد السالم راس المال الفكري

 الخميس

 ا. اميرة ادارة مصارف د. نوري محاسبة تكاليف د. عبد السالم راس المال الفكري د. رائد احصاء الدارة االعمل 12:30-1:30

 ا. اميرة ادارة مصارف د. نوري محاسبة تكاليف د. عبد السالم راس المال الفكري د. رائد احصاء الدارة االعمل 1:30-2:30

 تطبيقات حاسوب ا. اميرة تجارة اليكترونية د. رائد احصاء الدارة االعمل 2:30-3:30
 

 د. خليفة ادارة المعرفة

 د. خليفة ادارة المعرفة د. خميس ادارة مالية ا. اميرة تجارة اليكترونية ا. شاكر حقوق وحريات 3:30-4:30

   د. اثير اساليب البحث العلمي  حاسوب ا. شاكر حقوق وحريات 5:30_4:30

 


