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الرقم  
 المقررات االسم الثالثي الجامعي

 قسم إدارة االعمال

 العنقاء محمد طه الياسين 2128
 /استخدام الحاسوب / الرقابة اإلدارية / إدارة المواد /اإلدارة االستراتيجية 4س

 / إدارة موارد بشرية / سلوك تنظيمي / اإلدارة المالية 3س

 خالد الزيدان 963
 /استخدام الحاسوب / الرقابة اإلدارية / نظرية القرارت 4س
 / شركات االشخاص 8/ م. التكاليف __________ س 3س

 وائل المحمد 1419

/ نظم المعلومات اإلدارية /الرقابة اإلدارية /إدارة المواد /اإلدارة االستراتيجية/ منهجية 4س
 البحث

 االحصاء/  0/ بحوث العمليات   _________ س 3س

 نور زياد الهفل 1445

/ نظم المعلومات اإلدارية / الرقابة اإلدارية / إدارة المواد / اإلدارة االستراتيجة / 4س
 منهجية البحث

 / شركات األموال 8/ نظريات اإلدارة /إدارة التسويق ___________ س3س

 حال محمد صالح العكل 1716
 االستراتيجة / منهجية البحث/إدارة المواد /اإلدارة  4س

 / حسابات قومية 3س

 / إدارة المواد / نظرية القرارات / منهجية البحث 4س ايمن الحاج عبدهللا 1797

 /منهجية البحث العلمي 4س مها حمادي 1979

 محمد سامر السليمان 2186

إدارة المؤسسات /نظم المعلومات اإلدارية / التنمية اإلدارية /إدارة الجودة الشاملة /  4س
 المالية /اإلدارة االستراتيجية

 / رياضيات عالية 0/ دراسة الجدوى  __________ س 3س

 قسم المحاسبة

 صفا جودت الفراس 1917
 / اقسام وفروع / م. تكاليف معيارية/ منهجية البحث العلمي 4س

 / قانون تجاري8س

 دعاء عبدهللا العزو 2117
 العلمي/ منهجية البحث  4س

 قانون تجاري 8س

 رناد نضال كامل 2305
 / اقسام وفروع / منهجية البحث العلمي 4س

 / تحليل قوائم مالية 3س

 رحمة احمد الرضا 2683
 / محاسبة إدارية / نظرية المحاسبة / منهجية البحث العلمي 4س

 /نقود ومصارف 8س

 العمليات/ نظام محاسبي موحد / بحوث  3س ريم صبحي علوان 2135

 /منهجية البحث العلمي 4س عال فاروق العليوي 1447

 /اقسام وفروع 4س عبدالحي دودة 1709

 علوان العمري 1938

 8/اقسام وفروع / م. تكاليف معيارية / محاسبة إدارية / أصول المراجعة  4س
/ مبادئ التسويق / شركات  8/ أسس البرمجة ) حرمان ( ____________س 3س

 األشخاص
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 صالح فوزي الداود 2045
 ) حرمان ( / م. تكاليف معيارية 0/ أصول المراجعة  4س

 / شركات األشخاص 8/ حسابات قومية / م. ضريبية _____________ س 3س

 /منهجية البحث العلمي 4س محمد جاسم عابده 2296

 /اقسام وفروع / محاسبة إدارية 4س عبير نجم الشوحان 2722

 محمد شيخي إيهاب 1995

/نظرية  8/ م. تكاليف زراعية / م. النفط / م. تكاليف معيارية / أصول المراجعة  4س
 المحاسبة / منهجية البحث العلمي

 / مبادئ اإلدارة 0/ م. حكومية ___________ س 3س

 احمد عبد الرمضان 1030
متقدمة / منهجية / نظرية المحاسبة / م.  8/ م. تكاليف معيارية / أصول المراجعة  4س

 البحث العلمي

 قسم المالية والمصرفية

 سارة رفيق خاير 115
 / عمليات مصرفية / منهجية البحث العلمي 4س

 / شركات األشخاص 8س

 سارة رياض العبدهللا 2190

 / منهجية البحث العلمي 4س
 / أسس البرمجة / محاسبة إدارية 3س

 / رياضيات عالية 0س

 / العالقات المالية / منهجية البحث العلمي 4س الجنيد ساجدة عبدالحكيم 1770

  


