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

 الوقت اليوم
 رمز الصف االلكتروني  --A مجموعة 

  التدريسي  المادة

 

 7usl3nh د. زينب هادي الشريفي  مبادى أدارة االعمال  2.30

 7usl3nh د. زينب هادي الشريفي  مبادى أدارة االعمال  3.30

 f2lnkky د. حيدر حمودي الزبيدي  مبادى أحصاء  4.30

 f2lnkky د. حيدر حمودي الزبيدي  أحصاء مبادى  5.30

 lprofmr د. رضا صاحب ابو حمد  مبادى اقتصاد   6.30

7.30    

8.30    

 

 6frgzgf أ. ماهر ناجي الساعدي  مبادى محاسبة   2.30

 6frgzgf أ. ماهر ناجي الساعدي  مبادى محاسبة   3.30

 wdak6ao أ. سالم االبراهيمي  حقوق االنسان  4.30

 wdak6ao أ. سالم االبراهيمي  حقوق االنسان  5.30

 s7zslmy أ.م. علي الفضل  مهارات الحاسوب  6.30

 f2lnkky د. حيدر حمودي الزبيدي  مبادى أحصاء  7.30

8.30    

 

 y5nnnx3 د. علي هندي  اللغة االنكليزية  2.30

 y5nnnx3 د. علي هندي  اللغة االنكليزية  3.30

 lprofmr د. رضا صاحب ابو حمد  مبادى اقتصاد   4.30

 lprofmr د. رضا صاحب ابو حمد  مبادى اقتصاد   5.30

 6frgzgf أ. ماهر ناجي الساعدي  مبادى محاسبة   6.30

 7usl3nh د. زينب هادي الشريفي  مبادى أدارة االعمال  7.30

8.30    

 

 wetozio د. علي محمود سماكة  قراءات مالية ومصرفية    2.30

 wetozio د. علي محمود سماكة  قراءات مالية ومصرفية    3.30

 s7zslmy أ.م. علي الفضل   مهارات الحاسوب  4.30

 s7zslmy أ.م. علي الفضل  الحاسوب مهارات  5.30

6.30    

7.30    

8.30    

 
 



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

 الوقت اليوم
 رمز الصف االلكتروني شعبة )أ( 

  التدريسي  المادة

 

 qzfx4jh د. رضا صاحب ابو حمد  مالية عامة  2.30

 qzfx4jh د. رضا صاحب ابو حمد  مالية عامة  3.30

 wexttyc د. قيصر علي هادي  قواعد بيانات مصرفية 4.30

 wexttyc قيصر علي هاديد.  قواعد بيانات مصرفية 5.30

6.30    

7.30    

8.30    

 

 z2fgova د. علي حميد هندي  رياضيات مالية   2.30

 z2fgova د. علي حميد هندي  رياضيات مالية   3.30

 lwjnjk6 د. محمد غالي   نقود وبنوك   4.30

 lwjnjk6 د. محمد غالي   نقود وبنوك   5.30

6.30    

7.30    

8.30    

 

 at6pm77 د. علي عبد االمير  أدارة مالية   2.30

 at6pm77 د. علي عبد االمير  أدارة مالية   3.30

 57oryow أ. علي حسين عنيزة   محاسبة متوسطة  4.30

 57oryow أ. علي حسين عنيزة   محاسبة متوسطة  5.30

 lwjnjk6 د. محمد غالي   نقود وبنوك   6.30

  د. علي حميد هندي  رياضيات مالية   7.30

8.30    

 

 abh7os6 أ. سالم االبراهيمي  قانون تجاري  2.30

 abh7os6 أ. سالم االبراهيمي  قانون تجاري  3.30

 wexttyc د. قيصر علي هادي قواعد بيانات مصرفية 4.30

 wexttyc قيصر علي هاديد.  قواعد بيانات مصرفية 5.30

 57oryow أ. علي حسين عنيزة   محاسبة متوسطة  6.30

7.30    

8.30    

 



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

 الوقت اليوم
 الصف االلكترونيرمز  شعبة )أ( 

  التدريسي  المادة

 

 p74kqpe أ. علي حسين عنيزة   محاسبة تكاليف  2.30

 p74kqpe أ. علي حسين عنيزة  محاسبة تكاليف  3.30

 l7jzif5 أ. حميدة كريم الحدراوي   محاسبة مصرفية  4.30

 l7jzif5 حميدة كريم الحدراوي أ.  محاسبة مصرفية 5.30

6.30    

7.30    

8.30    

 

 g4ru5fr أ. غسان رشاد دوش  أساليب كمية 2.30

 g4ru5fr أ. غسان رشاد دوش  أساليب كمية 3.30

 iapcqyn د. حسن كريم الذبحاوي  تمويل شركات  4.30

 iapcqyn الذبحاويد. حسن كريم   تمويل شركات 5.30

6.30    

7.30    

8.30    

 

 eok2ws7 د. محمد غالي   العمليات المصرفية   2.30

 eok2ws7 د. محمد غالي  العمليات المصرفية  3.30

 xhm76ss أ. انعام محسن الموسوي النظام المحاسبي الموحد  4.30

 xhm76ss أ. انعام محسن الموسوي المحاسبي الموحد النظام   5.30

 g4ru5fr أ. غسان رشاد دوش  أساليب كمية 6.30

7.30    

8.30    

 

 mbl4vsr د. حيدر جواد المرشدي   اقتصاد قياسي ومالي 2.30

 mbl4vsr د. حيدر جواد المرشدي   اقتصاد قياسي ومالي 3.30

 p74kqpe علي حسين عنيزة أ.  محاسبة تكاليف  4.30

 eok2ws7 د. محمد غالي   العمليات المصرفية   5.30

6.30    

7.30    

8.30    

 
 



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

 الوقت اليوم
 رمز الصف االلكتروني شعبة )أ( 

  التدريسي  المادة

 

 olqvttr أ. حيدر نعمة   محاسبة أدارية  2.30

 olqvttr أ. حيدر نعمة   محاسبة أدارية  3.30

 72m25ts د. صفاء تايه  أخالقيات وأساليب البحث العلمي   4.30

 72m25ts د. صفاء تايه أخالقيات وأساليب البحث العلمي   5.30

6.30    

7.30    

8.30    

 

 m3aw5pc د. حيدر حمودي الزبيدي  معايير مصرفية دولية  2.30

 m3aw5pc د. حيدر حمودي الزبيدي  معايير مصرفية دولية  3.30

 5u6yg7h د. حسن شاكر  محفظة استثمارية  4.30

 5u6yg7h د. حسن شاكر  محفظة استثمارية  5.30

6.30    

7.30    

8.30    

 

 pienabt د. سندس حميد البدري  مصارف اسالمية   2.30

 pienabt د. سندس حميد البدري  مصارف اسالمية   3.30

 bndxfqx د. وليد عباس الدعمي   تدقيق ورقابة  4.30

 bndxfqx عباس الدعمي د. وليد  تدقيق ورقابة 5.30

6.30    

7.30    

8.30    

 

 m3aw5pc د. حيدر حمودي الزبيدي  معايير مصرفية دولية  2.30

 olqvttr أ. حيدر نعمة   محاسبة أدارية  3.30

 5u6yg7h د. حسن شاكر  محفظة استثمارية  4.30

5.30    

6.30    

7.30    

8.30    
 


