
 الصباحية الدراسة / األولى المرحلة/ 0201 – 0202 الدراسي للعامالكورس االول /  / ةاألسبوعيمحاضرات ال جدول/  والمصرفية المالية العلوم قسم

 الوقت اليوم
 ريش انصف االنكتزوَي  --A يجًىعح 

  التدريسي المادة

 

  Pu6pdwu د. سيُة هادي انشزيفي يثادي أدارج االعًال 03.8

 Pu6pdwu د. سيُة هادي انشزيفي يثادي أدارج االعًال 03.8

 3e46mxe د. حيدر حًىدي انشتيدي يثادي أحصاء 083.8

 3e46mxe د. حيدر حًىدي انشتيدي يثادي أحصاء 003.8

033.8    

 6ez6n7z د. رضا صاحة اتى حًد يثادي التصاد  03.8

33.8    

 

 ndrettj أ. ياهز َاجي انساعدي يثادي يحاسثح  03.8

 ndrettj أ. ياهز َاجي انساعدي يثادي يحاسثح  03.8

 Knwuis2 أ. سالو االتزاهيًي  حمىق االَساٌ 083.8

 Knwuis2 أ. سالو االتزاهيًي  حمىق االَساٌ 003.8

 7zp3l6w أ.و. عهي انفضم يهاراخ انحاسىب 033.8

 3e46mxe انشتيدي د. حيدر حًىدي يثادي أحصاء 03.8

33.8    

 

 gdirdp2 د. عهي هُدي  انهغح االَكهيشيح 03.8

 gdirdp2 د. عهي هُدي  انهغح االَكهيشيح 03.8

 6ez6n7z د. رضا صاحة اتى حًد يثادي التصاد  083.8

 6ez6n7z د. رضا صاحة اتى حًد يثادي التصاد  003.8

 ndrettj انساعديأ. ياهز َاجي  يثادي يحاسثح  033.8

 Pu6pdwu د. سيُة هادي انشزيفي يثادي أدارج االعًال 03.8

33.8    

 

 t5pgdkx د. عهي يحًىد سًاكح لزاءاخ يانيح ويصزفيح   03.8

 t5pgdkx د. عهي يحًىد سًاكح لزاءاخ يانيح ويصزفيح   03.8

 7zp3l6w أ.و. عهي انفضم  يهاراخ انحاسىب 083.8

 7zp3l6w أ.و. عهي انفضم يهاراخ انحاسىب 003.8

033.8    

03.8    

33.8    

 
 



 الصباحية الدراسة/  الثانية المرحلة0202 - 0211 الدراسي للعاممحاضرات األسبوعية ال جدول/  والمصرفية المالية العلوم قسم

 الوقت اليوم
 ريش انصف االنكتزوَي شعثح )أ(

  التدريسي المادة

 

 hph63g4 د. ليصز عهي هادي  لىاعد تياَاخ يصزفيح 03.8

 hph63g4 د. ليصز عهي هادي لىاعد تياَاخ يصزفيح 03.8

 rsshnix د. رضا صاحة اتى حًد يانيح عايح  083.8

 rsshnix د. رضا صاحة اتى حًد يانيح عايح  003.8

033.8    

03.8    

33.8    

 

 gddprct حًيد هُديد. عهي  رياضياخ يانيح  03.8

 gddprct د. عهي حًيد هُدي رياضياخ يانيح  03.8

 ogb6s6i د. يحًد غاني  َمىد وتُىن  083.8

 ogb6s6i د. يحًد غاني  َمىد وتُىن  003.8

033.8    

03.8    

33.8    

 

 gynul4m د. عهي عثد االييز  أدارج يانيح  03.8

 gynul4m د. عهي عثد االييز  أدارج يانيح  03.8

 dv6djly أ. عهي حسيٍ عُيشج  يحاسثح يتىسطح  083.8

 dv6djly أ. عهي حسيٍ عُيشج  يحاسثح يتىسطح  003.8

 ogb6s6i د. يحًد غاني  َمىد وتُىن  033.8

 gddprct د. عهي حًيد هُدي رياضياخ يانيح  03.8

33.8    

 

 knwuis2 أ. سالو االتزاهيًي  لاَىٌ تجاري  03.8

 knwuis2 أ. سالو االتزاهيًي  لاَىٌ تجاري  03.8

083.8    

 hph63g4 د. ليصز عهي هادي لىاعد تياَاخ يصزفيح 003.8

 hph63g4 د. ليصز عهي هادي لىاعد تياَاخ يصزفيح 033.8

 dv6djly أ. عهي حسيٍ عُيشج  يحاسثح يتىسطح  03.8

33.8    

 



 الصباحية الدراسة/  الثالثة المرحلة0201 – 0202 الدراسي للعامة / الكورس االول / األسبوعيمحاضرات ال جدول/  والمصرفية المالية العلوم قسم

 الوقت اليوم
 ريش انصف االنكتزوَي شعثح )أ(

  التدريسي المادة

 

 h5eyvka أ. عهي حسيٍ عُيشج  يحاسثح تكانيف 03.8

 h5eyvka   أ. عهي حسيٍ عُيشج تكانيف يحاسثح 03.8

 zl4lqo4 أ. حًيدج كزيى انحدراوي  يحاسثح يصزفيح  083.8

 zl4lqo4 أ. حًيدج كزيى انحدراوي يحاسثح يصزفيح 003.8

033.8    

03.8    

33.8    

 

 2hfbbhz أ. غساٌ رشاد دوش أسانية كًيح 03.8

 2hfbbhz أ. غساٌ رشاد دوش أسانية كًيح 03.8

 7e3d6cb د. حسٍ كزيى انذتحاوي  تًىيم شزكاخ  083.8

 7e3d6cb د. حسٍ كزيى انذتحاوي تًىيم شزكاخ 003.8

033.8    

03.8    

33.8    

 

 v3kubvy د. يحًد غاني  انعًهياخ انًصزفيح  03.8

 v3kubvy د. يحًد غاني انعًهياخ انًصزفيح 03.8

 xqf756b أ. اَعاو يحسٍ انًىسىي انًحاسثي انًىحدانُظاو  083.8

 xqf756b أ. اَعاو يحسٍ انًىسىي انُظاو انًحاسثي انًىحد 003.8

 2hfbbhz أ. غساٌ رشاد دوش أسانية كًيح 033.8

03.8    

33.8    

 

 Naqkkrk د. حيدر جىاد انًزشدي  التصاد لياسي وياني 03.8

 Naqkkrk د. حيدر جىاد انًزشدي  التصاد لياسي وياني 03.8

 h5eyvka عهي حسيٍ عُيشجأ.  يحاسثح تكانيف 083.8

 v3kubvy د. يحًد غاني  انعًهياخ انًصزفيح  003.8

033.8    

03.8    

33.8    

 
 



 الصباحية الدراسة/  الرابعة المرحلة0201 - 0202 الدراسي للعاممحاضرات األسبوعية ال جدول/  والمصرفية المالية العلوم قسم

 الوقت اليوم
 ريش انصف االنكتزوَي شعثح )أ(

  التدريسي المادة

 

 4rbisew أ. حيدر َعًح  يحاسثح أداريح  03.8

 4rbisew أ. حيدر َعًح  يحاسثح أداريح  03.8

 xlxfepv د. صفاء تايه  أخاللياخ وأسانية انثحث انعهًي   083.8

 xlxfepv د. صفاء تايه أخاللياخ وأسانية انثحث انعهًي   003.8

033.8    

03.8    

33.8    

 

 utm6tke د. حيدر حًىدي انشتيدي يعاييز يصزفيح دونيح  03.8

 utm6tke د. حيدر حًىدي انشتيدي يعاييز يصزفيح دونيح  03.8

 xt3kizh د. حسٍ شاكز  يحفظح استثًاريح  083.8

 xt3kizh د. حسٍ شاكز  يحفظح استثًاريح  003.8

033.8    

03.8    

33.8    

 

 lpvptph د. سُدص حًيد انثدري يصارف اسالييح  03.8

 lpvptph د. سُدص حًيد انثدري يصارف اسالييح  03.8

 io4dihv د. ونيد عثاص اندعًي  تدليك ورلاتح  083.8

 io4dihv اندعًيد. ونيد عثاص  تدليك ورلاتح 003.8

033.8    

03.8    

33.8    

 

 utm6tke د. حيدر حًىدي انشتيدي يعاييز يصزفيح دونيح  03.8

 4rbisew أ. حيدر َعًح  يحاسثح أداريح  03.8

 xt3kizh د. حسٍ شاكز  يحفظح استثًاريح  083.8

003.8    

033.8    

03.8    

33.8    

 


