
  / الكورس الثانيالصباحية الدراسة /الثانية  املرحلة) ٢٠٢٢- ٢٠٢١( الدراسي للعاماألسبوعية  االلكرتونية اضراتاحمل جدول/  واملصرفية املالية العلوم قسم

  --B شعبة   --A شعبة  الوقت اليوم
  االجتماعرابط   رمز الصف  التدريسي المادة  رابط االجتماع  رمز الصف  التدريسي المادة

 

      حضوري   د. حيدر حمودي ادارة مالية ٨.٣٠

      حضوري   د. حيدر حمودي ادارة مالية ٩.٣٠

  حضوري    د. حيدر حمودي ادارة مالية  حضوري   د. زينب ھادي معيوف   مؤسسات مالية ١٠.٣٠

  حضوري   د. حيدر حمودي ادارة مالية  حضوري   د. زينب ھادي معيوف   مؤسسات مالية ١١.٣٠

  حضوري   د. زينب ھادي معيوف   مؤسسات مالية         ١٢.٣٠

  حضوري   د. زينب ھادي معيوف   مؤسسات مالية  حضوري   د. ماھر ناجي  محاسبة متوسطة  ١.٣٠ 

 حضوري  د. ماھر ناجي  محاسبة متوسطة         ٢.٣٠ 

  

        حضوري   د. ماھر ناجي  محاسبة متوسطة ٨.٣٠

         حضوري   ماھر ناجيد.   محاسبة متوسطة ٩.٣٠

  حضوري   د. ماھر ناجي  محاسبة متوسطة       ١٠.٣٠

  حضوري   د. ماھر ناجي  محاسبة متوسطة       ١١.٣٠

  حضوري   د. زينب ھادي معيوف  مؤسسات مالية  حضوري    د. زينب ھادي معيوف   مؤسسات مالية ١٢.٣٠

  

  rzhjwi2 yrw-mukj-https://meet.google.com/bdt أ.م. علي  الفضل تجارة الكترونية  ٨.٣٠

 rzhjwi2  yrw-mukj-https://meet.google.com/bdt  أ.م. علي  الفضل تجارة الكترونية ٩.٣٠
  

  3ysnjae jpc-buca-https://meet.google.com/xmu د. علي سماكة  تسويق مصرفي  ١٠.٣٠
  

  3ysnjae  jpc-buca-https://meet.google.com/xmu د. علي سماكة تسويق مصرفي ١١.٣٠
  

  f73orjl  https://classroom.google.com/c/NDU5OTI2MzcyMDY3?cjc=f73orjl  د. علي ھندي  انكليزية  ةاللغ  ١٢.٣٠

 f73orjl  https://classroom.google.com/c/NDU5OTI2MzcyMDY3?cjc=f73orjl  د. علي ھندي اللغة انكليزية  ١.٣٠
  

  zujt4bg qpv-gdhs-https://meet.google.com/kvm  د. سندس حميد  سياسات نقدية  ٢.٣٠
 

 

  zujt4bg qpv-gdhs-https://meet.google.com/kvm  د. سندس حميد  سياسات نقدية  ٨.٣٠
 

  zujt4bg qpv-gdhs-https://meet.google.com/kvm  د. سندس حميد  سياسات نقدية  ٩.٣٠
 

  4aq2sxk  wur-jtpn-https://meet.google.com/jff د. رضا صاحب  مالية عامة  ١٠.٣٠

  4aq2sxk  wur-jtpn-https://meet.google.com/jff د. رضا صاحب  مالية عامة  ١١.٣٠

 3ysnjae  jpc-buca-https://meet.google.com/xmu د. علي سماكة تسويق مصرفي ١٢.٣٠

١.٣٠       

٢.٣٠      

 

 

 



  / الكورس الثانيالصباحية الدراسة / الثالثة املرحلة) ٢٠٢٢- ٢٠٢١( الدراسي للعاماألسبوعية االلكرتونية اضرات احمل جدول/  واملصرفية املالية العلوم قسم

  --B شعبة   --A شعبة  الوقت اليوم
  االجتماعرابط   رمز الصف  التدريسي المادة  رابط االجتماع  رمز الصف  التدريسي المادة

 

 kh362d4 jkw?hs=179-psft-https://meet.google.com/urz  د.حيدر جواد  تقييم قرارات االستثمار  ٨.٣٠

 kh362d4  jkw?hs=179-psft-https://meet.google.com/urz  د.حيدر جواد  تقييم قرارات االستثمار  ٩.٣٠
  tofrn2v  ydj-atnb-https://meet.google.com/ejr م. علي عنيزة  نظام محاسبي موحد ١٠.٣٠
١١.٣٠     

١٢.٣٠         

 t7lj2yq aed‐gvhv‐https://meet.google.com/edz  أ.م. غسان دوش  ادارة المخاطر المالية  ١.٣٠

  

  tofrn2v  ydj-atnb-https://meet.google.com/ejr م. علي عنيزة  نظام محاسبي موحد ٨.٣٠

  tofrn2v  ydj-atnb-https://meet.google.com/ejr م. علي عنيزة  نظام محاسبي موحد ٩.٣٠
asydqe4  h  د. علي ھندي   اللغة االنكليزية ١٠.٣٠ ps://classroom.google.com/c/NDY4MDA0NzAzNzc2?cjc=asydqe4 
asydqe4 h  د. علي ھندي   اللغة االنكليزية ١١.٣٠ ps://classroom.google.com/c/NDY4MDA0NzAzNzc2?cjc=asydqe4 
 kh362d4 jkw?hs=179-psft-https://meet.google.com/urz  د.حيدر جواد  تقييم قرارات االستثمار  ١٢.٣٠

  32jssmv npe‐cdom‐https://meet.google.com/ohw د. حيدر حمودي  اسواق مالية   ١.٣٠ 

  

  حضوري   م.م. امير عقيد محاسبة تكاليف  حضوري  د. علي عبد االمير تمويل شركات ٨.٣٠

  حضوري   م.م. امير عقيد محاسبة تكاليف  حضوري   د. علي عبد االمير تمويل شركات ٩.٣٠

  حضوري   د. علي عبد االمير تمويل شركات حضوري  م.م. امير عقيد محاسبة تكاليف ١٠.٣٠

  حضوري   د. علي عبد االمير تمويل شركات  حضوري   م.م. امير عقيد محاسبة تكاليف ١١.٣٠

١٢.٣٠                 

 

  حضوري   م.م. امير عقيد محاسبة تكاليف  حضوري   د. ماھر ناجي  محاسبة مصرفية ٨.٣٠

        حضوري   د. ماھر ناجي محاسبة مصرفية ٩.٣٠

 حضوري   د. ماھر ناجي محاسبة مصرفية حضوري  م.م. امير عقيد محاسبة تكاليف ١٠.٣٠

 حضوري   د. ماھر ناجي محاسبة مصرفية       ١١.٣٠

١٢.٣٠             

  t7lj2yq  aed-gvhv-https://meet.google.com/edz أ.م. غسان دوش  ادارة المخاطر المالية ٨.٣٠

  t7lj2yq  aed-gvhv-https://meet.google.com/edz أ.م. غسان دوش  ادارة المخاطر المالية ٩.٣٠

  32jssmv npe‐cdom‐https://meet.google.com/ohw حيدر حموديد.   اسواق مالية  ١٠.٣٠

  32jssmv npe‐cdom‐https://meet.google.com/ohw د. حيدر حمودي  اسواق مالية   ١١.٣٠

١٢.٣٠       

  
  



  / الكورس الثانيالصباحية الدراسة /الرابعة  املرحلة) ٢٠٢٢- ٢٠٢١( الدراسي للعاماألسبوعية االلكرتونية اضرات احمل جدول/  واملصرفية املالية العلوم قسم
  --B شعبة   --A شعبة  الوقت اليوم

  االجتماعرابط   رمز الصف  التدريسي المادة  رابط االجتماع  رمز الصف  التدريسي المادة

 

  حضوري    د. سندس حميد مصارف اسالمية   حضوري   د. حسن كريم   تمويل دولي ٨.٣٠

  حضوري    د. سندس حميد مصارف اسالمية   حضوري   م.م. حيدر نعمة   محاسبة ادارية  ٩.٣٠

 حضوري  د. حسن كريم   تمويل دولي حضوري   د. سندس حميد مصارف اسالمية  ١٠.٣٠

 حضوري م.م. حيدر نعمة   محاسبة ادارية  حضوري   د. سندس حميد اسالميةمصارف   ١١.٣٠

١٢.٣٠           

١.٣٠             

  

  حضوري  م.م. حيدر نعمة   محاسبة ادارية   حضوري   د. حسن كريم   تمويل دولي ٨.٣٠

  حضوري  م.م. حيدر نعمة   محاسبة ادارية   حضوري   د. حسن كريم   تمويل دولي ٩.٣٠

  حضوري   د. حسن كريم   تمويل دولي  حضوري   م.م. حيدر نعمة   محاسبة ادارية  ١٠.٣٠

  حضوري   د. حسن كريم   تمويل دولي  حضوري   م.م. حيدر نعمة   محاسبة ادارية  ١١.٣٠

١٢.٣٠           

  

 wdv7vcc https://classroom.google.com/c/NDU5OTI2MTExMjU0?cjc=wdv7vcc د. وليد الدعمي  تدقيق ورقابة ٨.٣٠
 

 wdv7vcc https://classroom.google.com/c/NDU5OTI2MTExMjU0?cjc=wdv7vcc د. وليد الدعمي تدقيق ورقابة ٩.٣٠
 

  nqnvvea zkq-vakb-https://meet.google.com/gss د. صفاء تايهنظم معلومات محاسبية  ١٠.٣٠

  nqnvvea  zkq-vakb-https://meet.google.com/gss د. صفاء تايهنظم معلومات محاسبية  ١١.٣٠

 ryawebd  https://classroom.google.com/c/NDY4MTQzNjYyNjQ2?cjc=ryawebd  د. محمد غالي  دراسات جدوى   ١٢.٣٠

 

 ryawebd  https://classroom.google.com/c/NDY4MTQzNjYyNjQ2?cjc=ryawebd د. محمد غالي  دراسات جدوى ٨.٣٠
 

 ryawebd  https://classroom.google.com/c/NDY4MTQzNjYyNjQ2?cjc=ryawebd د. محمد غالي جدوىدراسات  ٩.٣٠
 

 may7lfd  https://classroom.google.com/c/NDY4MDA0NzAzMDcx?cjc=may7lfd  د. علي ھندي   مشروع بحث  ١٠.٣٠

 may7lfd  https://classroom.google.com/c/NDY4MDA0NzAzMDcx?cjc=may7lfd  د. علي ھندي مشروع بحث ١١.٣٠

 nqnvvea zkq-vakb-https://meet.google.com/gss  د. صفاء تايه  نظم معلومات محاسبية  ١٢.٣٠

٨.٣٠           

٩.٣٠          

١٠.٣٠            

١١.٣٠          

١٢.٣٠           

  


