
 

 كلية المنصور الجامعة 

 ادارة االعمالقسم 

       / صباحي  الثانيةللمرحلة  االلكترونيةمحاضرات الحضورية وجدول ال

   2022-2021لعام الدراسي ا
Group B Group A 

 اليوم التوقيت 
 المادة  التدريسي  القاعة  المادة  التدريسي  القاعة 

102A  103 2الموارد البشرية  م.م احمد عباسA 9:35 - 8:30 نظرية المنظمة أ.د. رفاء فرج 

 10:50 - 9:45 2الموارد البشرية  م.م احمد عباس  103A    2المحاسبة المتوسطة  م.م نورالهدى محمود  102A السبت

103A 102 نظرية المنظمة أ.د. رفاء فرجA  12:10 - 11:05    2المحاسبة المتوسطة  م.م نورالهدى محمود 

 9:35 - 8:30    2تطبيقات حاسوب  م.م منتظر عصام  7م 

 االحد

   
 2تطبيقات حاسوب  م.م منتظر عصام  7م 

9:45 - 10:15 

104A 10:50 - 10:20 نظرية المنظمة* أ.د. رفاء فرج 

103B  104 * 2الموارد البشرية  م.م احمد عباسA 11:35 - 11:05 نظرية المنظمة* أ.د. رفاء فرج 

   104A  12:10 - 11:40 * 2الموارد البشرية  م.م احمد عباس 

       
       

      8:30 - 9:35 

 االثنين
   Google meet   10:50 - 9:45 سالسل التجهيز  م.م. بسام باسم 

      11:05 - 11:40 

       

      8:30 - 9:00 

 الثالثاء 
   Google meet   9:35 - 9:05 سالسل التجهيز*  م.م. بسام باسم 

   Google meet   10:50 - 9:45 2االساليب الكمية  م.د. صبا صباح 
   Google meet  12:10 - 11:05 2ادارة التسويق  م.م. رياض يوسف 

      8:30 - 10:00 

 10:15 - 9:45 * 2ادارة التسويق  م.م. رياض يوسف  Google meet    االربعاء

   Google meet   11:35 - 11:05 تطبيقات حاسوب*  م.م منتظر عصام 



 

 كلية المنصور الجامعة 

 ادارة االعمالقسم 

 للمرحلة الثالثة  االلكترونيةمحاضرات الحضورية وجدول ال

 2022-2021لعام الدراسي ا

Group C 
Group B Group A 

 اليوم  التوقيت 
 المادة  التدريسي  القاعة  المادة  التدريسي  القاعة  المادة  التدريسي  القاعة 

103B رياض   .م.م

 يوسف 

التفكير  

 االستراتيجي 

101A  2االدارة المالية  م.م. بسام جميل * 
 بحوث العمليات  االء حكمة  .م.م 9م

8:30  - 9:00 

 السبت 

   9:05  - 9:35 

101A  9م * 2االدارة المالية  م.م. بسام جميل 
 بحوث العمليات  االء حكمة  .م.م

103B رياض   .م.م

 يوسف 
 التفكير االستراتيجي 

9:45  - 10:15 

   10:20  - 10:50 

 9م

 بحوث العمليات  االء حكمة  .م.م

103B 
 التفكير االستراتيجي  رياض يوسف  .م.م

101A  11:35 -  11:05 * 2االدارة المالية  م.م. بسام جميل 

   11:40  - 12:10 

تطبيقات ادارة   عالء ابراهيم  11م

 المشاريع 
104A 

 2االدارة المالية  م.م. بسام جميل 

   8:30  - 9:00 

 االحد 

101A نور الهدى .م.م  

 محمود 

 9:35 -  9:05 * 2 كلفةمحاسبة ال

104A 

 2االدارة المالية  م.م. بسام جميل 

101A نورالهدى .م.م  

 محمود 

  * 2 كلفةمحاسبة ال
  

9:45  - 10:15 

      10:20  - 10:50 

101A نورالهدى .م.م  

 محمود 

 104A    * 2 كلفةمحاسبة ال

 2االدارة المالية  م.م. بسام جميل 

11:05  - 11:35 

      11:40  -12:10 

تطبيقات ادارة   عالء ابراهيم  10م   

 المشاريع 

 
  

12:20  -1:25 

      Google meet  9:35 -  8:30 ادارة التامين  م.د. كاظم داود 

 االثنين 

   Google meet  ادارة التامين  م.د. كاظم داود Google meet  10:50 -  9:45 3اللغة االنكليزية  م.م. هبوب فالح 

   Google meet  11:35 -  11:05    ادارة التامين*  م.د. كاظم داود 

      Google meet  12:10 -  11:40 ادارة التامين*  م.د. كاظم داود 

   Google meet 1:25 -  12:20    3اللغة االنكليزية  م.م. هبوب فالح 

 
 

 101A  تطبيقات ادارة   عالء ابراهيم  10م 2 كلفةمحاسبة ال م.م نور الهدى

 المشاريع 
8:30  - 9:35 

 الثالثاء 
101A الهدىنور .م.م  

 محمود 

  2 كلفةمحاسبة ال
   

  9:45  - 10:50 



 

 

    
  101A 

  نورالهدى .م.م

 محمود 

 12:10 -  11:05 2 كلفةمحاسبة ال

   Google meet  9:35 -  8:30    دراسات جدوى ا.م.د. مدحت كاظم 

 االربعاء 

   
Google meet  بحوث العمليات*  م.م االء حكمة Google meet  م.د. صبا صباح 

تطبيقات ادارة  

 المشاريع* 

9:45  - 10:15 

   Google meet  م.د. صبا صباح 
تطبيقات ادارة  

 المشاريع* 
Google meet بحوث العمليات*  االء حكمة  .م.م 

10:20  - 10:50 

      Google meet  12:10 -  11:05 دراسات جدوى ا.م.د. مدحت كاظم 



 

 كلية المنصور الجامعة

 ادارة االعمالقسم 

       الرابعة للمرحلة  االلكترونيةمحاضرات الحضورية والجدول  

   2022-2021لعام الدراسي ا

Group B Group A 
 اليوم التوقيت 

 المادة  التدريسي  القاعة  المادة  التدريسي  القاعة 

 9:35 - 8:30 ادارة المعرفة أ.د. خالد ضاري  104A ريادة االعمال دورة  ظر عصام تم.م. من سيسكو3م 

 السبت

104A  10:50 - 9:45    ادارة المعرفة أ.د. خالد ضاري 

   104A  11:35 – 11:05 ادارة المعرفة* أ.د. خالد ضاري 

104A  12:10 - 11:40    ادارة المعرفة* أ.د. خالد ضاري 

 1:25 - 12:20 دورة ريادة االعمال  عصام م.م. منتظر  سيسكو3م    

   102A  9:35 - 8:30 ادارة الجودة  م.م. رياض يوسف 

 االحد
101A  10:50 - 9:45    ادارة الجودة  م.م. رياض يوسف 

   102A  11:35 – 11:05 ادارة الجودة* م.م. رياض يوسف 

101A  12:10 - 11:40    ادارة الجودة* م.م. رياض يوسف 

      8:30 - 9:35 

 10:50 - 9:45       االثنين

      11:00 – 11:35 

   Google meet  9:35 - 8:30 ادارة التفاوض  م.د. كاظم داود 

 10:50 - 9:45 حوكمة الشركات م.م. بسام باسم  Google meet    الثالثاء 

      11:00 – 11:35 

   Google meet  م.م. علي اكبر علي 
المحفظة ادارة 

 االستثمارية 
8:30 - 9:35 

 م.م. علي اكبر علي  Google meet    االربعاء
ادارة المحفظة 

 االستثمارية* 
9:45 - 10:15 

      11:00 – 11:35 
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