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 قسم إدارة األعمالاوالً / 

 رات اإللكترونية للدراسات العلياجدول المحاض

 )دكتوراه + ماجستير إدارة أعمال + ماجستير تخطيط استراتيجي + دبلوم تخطيط استراتيجي(

 الثالثاء اإلثنين األحد المرحلة

 الدكتوراه

9:00 - 12:00 12:00 - 2:00 9:00 - 12:00 12:00 - 3:00 9:00 - 12:00 12:00 – 3:00 

 إدارة إنتاج

 أ.د. قاسم

 حلقة نقاشية

 أ.د. أنيس

 إدارة مالية

 أ.د. عبدالعزيز

 نظرية منظمة

 أ.د. ناجي

إدارة موارد 

 بشرية

 أ.د. فائق

 تخصصية

--- 

ماجستير 

إدارة 

 أعمال

9:00 - 11:00 11:00 - 2:00 9:00 - 12:00 12:00 - 2:00 9:00 - 12:00 12:00 – 2:00 

 طرق بحث

 أ.د. أنيس

إدارة موارد 

 بشرية

 أ.د. أحمد

 إدارة مالية

 أ.م.د. جمال

 إدارة دولية

 أ.د. سامي

 نظرية منظمة

 أ.د. ناجي

 إحصاء متقدم

 أ.م.د. مظهر

ماجستير 

تخطيط 

 استراتيجي

9:00 - 11:00 11:00 - 2:00 9:00 - 11:00 11:00 - 2:00 9:00 - 12:00 ----- 

أخالقيات بحث 

 علمي

 أ.م. كفاح

تخطيط 

 استراتيجي

 أ.م.د. ثامر

 إحصاء متقدم

 أ.م.د. مظهر

 إدارة معرفة

 أ.م.د. حاتم

إدارة موارد 

 بشرية

 أ.م.د. عبدهللا

 

----- 

دبلوم 

تخطيط 

 استراتيجي

9:00 - 11:00 11:00 - 1:00 9:00 - 12:00 12:00 - 2:00 9:00 - 11:00 12:00 – 2:00 

إدارة محلية 

 وحكم محلي

 أ.م.د. عامر

 دراسات جدوى

 أ.د. صباح

سيناريوهات 

 استراتيجية

 أ.د. قاسم

اساسيات بحث 

 علمي

 أ.م.د. جمال

 تفكير استراتيجي

 أ.م. كفاح

إدارة موارد 

 بشرية

 أ.م.د. عبدهللا

 روابط المحاضرات اإللكترونية لبرامج الدراسات العليا

 الدكتوراه
 hfx3fi7 رمز الصف

  https://meet.google.com/lookup/ck5fulwqax رابط المحاضرة

ماجستير 

إدارة 

 أعمال

 mw5pm5s رمز الصف

  https://meet.google.com/lookup/gtpykoc3mw رابط المحاضرة

ماجستير 

تخطيط 

 استراتيجي

  oq5cfi7 رمز الصف

  https://meet.google.com/lookup/bdgs36h3id رابط المحاضرة

دبلوم 

تخطيط 

 استراتيجي

 2b4eumy رمز الصف

  https://meet.google.com/lookup/gh4jg3vj3g رابط المحاضرة

 

 

https://meet.google.com/lookup/ck5fulwqax
https://meet.google.com/lookup/gtpykoc3mw
https://meet.google.com/lookup/bdgs36h3id
https://meet.google.com/lookup/gh4jg3vj3g
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 قسم المحاسبة/  انياً ث

 (ماجستير محاسبة )/  رات اإللكترونية للدراسات العلياجدول المحاض

 الثالثاء اإلثنين األحد المرحلة

 الماجستير

9:00 - 

11:00 

11:00 - 

2:00 

8:30 - 

11:30 

11:30 - 

30:1  
8:30 - 11:30  

11:30 - 

30:1  

اإلحصاء 

 المتقدم

.م.د. مظهر أ

 خالد عبدالحميد

نظم المعلومات 

 المحاسبية

أ.م.د. ليث 

 نعمان حسون

محاسبة 

التكاليف 

 المتقدمة

أ.د. علي 

 إبراهيم حسين

 اإلدارة المالية

أ.م.د. عامر 

 علي شويش

المحاسبة المالية 

 المتقدمة

أ.م. عماد صالح 

 نعمة

النظرية 

 المحاسبية

. سطم صالح أ.د

 حسين

 ماجستير محاسبة /روابط المحاضرات اإللكترونية لبرامج الدراسات العليا

ماجستير 

 محاسبة

 fn2u7gw رمز الصف

 https://meet.google.com/lookup/ejvkfoylm6 رابط المحاضرة

 

 االقتصادقسم /  ثالثاً 

 ( االقتصادماجستير )/  رات اإللكترونية للدراسات العلياجدول المحاض

حداأل اليوم  ثنيناأل   الثالثاء 

اعةــــــــــالس  9:00 -12:00 12:00 – 2:00 9:00 – 11:00 11:00 – 1:00 9:00 – 12:00 12:00 – 001:  

 المــــــــــــــادة

أســـــم 

 التدريسي

 اقتصاد قياسي

أ.م. سامر 

 محمد فخري

 اقتصاد دولي

أ.د. سعد 

 صالح عيسى

 سياسة مالية

أ.م.د. خلف 

 محمد حمد

 دراسة جدوى

 وتقييم مشاريع

أ.د. صباح 

 فيحان محمود

 اقتصاد كلي

أ.د منعم احمد 

 خضير

 طرق بحث

أ.م. محمود 

 حميد خليل

  قســم اقتصاد -يررابــط المحاضـرات اإللكترونية لدراسـة الماجسترمــز الصف و

 p5v6ddd رمـز الصف الدراسي

 رابـط المحاضـرة 

 

https://meet.google.com/lookup/azkkdarwkm 

 

 

https://meet.google.com/lookup/azkkdarwkm

