
 الصباحية  الدراسة / األولى  المرحلة  /2021 – 2020 الدراسي  للعامالكورس االول /  / ةاألسبوعيمحاضرات ال جدول/   والمصرفية المالية العلوم قسم

 الوقت اليوم
 رمز الصف االلكتروني  --A مجموعة 

  التدريسي  المادة

 

  Pu6pdwu د. زينب هادي الشريفي  مبادى أدارة االعمال  8.30

 Pu6pdwu د. زينب هادي الشريفي  مبادى أدارة االعمال  9.30

 3e46mxe د. حيدر حمودي الزبيدي  مبادى أحصاء  10.30

 3e46mxe د. حيدر حمودي الزبيدي  أحصاء مبادى  11.30

12.30    

 6ez6n7z د. رضا صاحب ابو حمد  مبادى اقتصاد   1.30

2.30    

 

 ndrettj أ. ماهر ناجي الساعدي  مبادى محاسبة   8.30

 ndrettj أ. ماهر ناجي الساعدي  مبادى محاسبة   9.30

 cobetvn أ. سالم االبراهيمي  حقوق االنسان  10.30

 cobetvn أ. سالم االبراهيمي  حقوق االنسان  11.30

 7zp3l6w أ.م. علي الفضل  مهارات الحاسوب  12.30

 3e46mxe د. حيدر حمودي الزبيدي  مبادى أحصاء  1.30

2.30    

 

 gdirdp2 د. علي هندي  اللغة االنكليزية  8.30

 gdirdp2 د. علي هندي  اللغة االنكليزية  9.30

 6ez6n7z د. رضا صاحب ابو حمد  مبادى اقتصاد   10.30

 6ez6n7z حمد د. رضا صاحب ابو  مبادى اقتصاد   11.30

 ndrettj أ. ماهر ناجي الساعدي  مبادى محاسبة   12.30

 Pu6pdwu د. زينب هادي الشريفي  مبادى أدارة االعمال  1.30

2.30    

 

 t5pgdkx د. علي محمود سماكة  قراءات مالية ومصرفية    8.30

 t5pgdkx د. علي محمود سماكة  قراءات مالية ومصرفية    9.30

 7zp3l6w أ.م. علي الفضل   مهارات الحاسوب  10.30

 7zp3l6w أ.م. علي الفضل  الحاسوب مهارات  11.30

12.30    

1.30    

2.30    

 
 



 الصباحية  الدراسة / الثانية المرحلة2021 - 2020 الدراسي للعاممحاضرات األسبوعية ال جدول /  والمصرفية المالية العلوم قسم

 الوقت اليوم
 رمز الصف االلكتروني شعبة )أ( 

  التدريسي  المادة

 

 hph63g4 د. قيصر علي هادي  قواعد بيانات مصرفية 8.30

 hph63g4 د. قيصر علي هادي قواعد بيانات مصرفية 9.30

 rsshnix د. رضا صاحب ابو حمد  مالية عامة  10.30

 rsshnix د. رضا صاحب ابو حمد  مالية عامة  11.30

12.30    

1.30    

2.30    

 

 gddprct د. علي حميد هندي  رياضيات مالية   8.30

 gddprct د. علي حميد هندي  رياضيات مالية   9.30

 ogb6s6i د. محمد غالي   نقود وبنوك   10.30

 ogb6s6i د. محمد غالي   نقود وبنوك   11.30

12.30    

1.30    

2.30    

 

 gynul4m د. علي عبد االمير  أدارة مالية   8.30

 gynul4m د. علي عبد االمير  أدارة مالية   9.30

 dv6djly أ. علي حسين عنيزة   محاسبة متوسطة  10.30

 dv6djly أ. علي حسين عنيزة   محاسبة متوسطة  11.30

 ogb6s6i د. محمد غالي   نقود وبنوك   12.30

 gddprct د. علي حميد هندي  رياضيات مالية   1.30

2.30    

 

 knwuis2 أ. سالم االبراهيمي  قانون تجاري  8.30

 knwuis2 أ. سالم االبراهيمي  قانون تجاري  9.30

10.30    

 hph63g4 د. قيصر علي هادي قواعد بيانات مصرفية 11.30

 hph63g4 د. قيصر علي هادي بيانات مصرفيةقواعد  12.30

 dv6djly أ. علي حسين عنيزة   محاسبة متوسطة  1.30

2.30    

 



 الصباحية  الدراسة / الثالثة المرحلة2021 – 2020 الدراسي  للعامة / الكورس االول / األسبوعيمحاضرات ال جدول/   والمصرفية المالية العلوم قسم

 الوقت اليوم
 رمز الصف االلكتروني شعبة )أ( 

  التدريسي  المادة

 

 h5eyvka أ. علي حسين عنيزة   محاسبة تكاليف  8.30

 h5eyvka   أ. علي حسين عنيزة  محاسبة تكاليف  9.30

 zl4lqo4 أ. حميدة كريم الحدراوي   محاسبة مصرفية  10.30

 zl4lqo4 حميدة كريم الحدراوي أ.  محاسبة مصرفية 11.30

12.30    

1.30    

2.30    

 

 2hfbbhz أ. غسان رشاد دوش  أساليب كمية 8.30

 2hfbbhz أ. غسان رشاد دوش  أساليب كمية 9.30

 7e3d6cb د. حسن كريم الذبحاوي  تمويل شركات  10.30

 7e3d6cb الذبحاويد. حسن كريم   تمويل شركات 11.30

12.30    

1.30    

2.30    

 

 v3kubvy د. محمد غالي   العمليات المصرفية   8.30

 v3kubvy د. محمد غالي  العمليات المصرفية  9.30

 xqf756b أ. انعام محسن الموسوي النظام المحاسبي الموحد  10.30

 xqf756b أ. انعام محسن الموسوي المحاسبي الموحد النظام   11.30

 2hfbbhz أ. غسان رشاد دوش  أساليب كمية 12.30

1.30    

2.30    

 

 Naqkkrk د. حيدر جواد المرشدي   اقتصاد قياسي ومالي 8.30

 Naqkkrk د. حيدر جواد المرشدي   اقتصاد قياسي ومالي 9.30

 h5eyvka علي حسين عنيزة أ.  محاسبة تكاليف  10.30

 v3kubvy د. محمد غالي   العمليات المصرفية   11.30

12.30    

1.30    

2.30    

 
 



 الصباحية  الدراسة /  الرابعة المرحلة2021 - 2020 الدراسي للعاممحاضرات األسبوعية ال جدول /  والمصرفية المالية العلوم قسم

 الوقت اليوم
 رمز الصف االلكتروني شعبة )أ( 

  التدريسي  المادة

 

 4rbisew أ. حيدر نعمة   محاسبة أدارية  8.30

 4rbisew أ. حيدر نعمة   محاسبة أدارية  9.30

 xlxfepv د. صفاء تايه  أخالقيات وأساليب البحث العلمي   10.30

 xlxfepv د. صفاء تايه أخالقيات وأساليب البحث العلمي   11.30

12.30    

1.30    

2.30    

 

 utm6tke د. حيدر حمودي الزبيدي  معايير مصرفية دولية  8.30

 utm6tke د. حيدر حمودي الزبيدي  معايير مصرفية دولية  9.30

 xt3kizh د. حسن شاكر  محفظة استثمارية  10.30

 xt3kizh د. حسن شاكر  محفظة استثمارية  11.30

12.30    

1.30    

2.30    

 

 lpvptph د. سندس حميد البدري  مصارف اسالمية   8.30

 lpvptph د. سندس حميد البدري  مصارف اسالمية   9.30

 io4dihv د. وليد عباس الدعمي   تدقيق ورقابة  10.30

 io4dihv وليد عباس الدعمي د.  تدقيق ورقابة 11.30

12.30    

1.30    

2.30    

 

 utm6tke د. حيدر حمودي الزبيدي  معايير مصرفية دولية  8.30

 4rbisew أ. حيدر نعمة   محاسبة أدارية  9.30

 xt3kizh د. حسن شاكر  محفظة استثمارية  10.30

11.30    

12.30    

1.30    

2.30    
 


