
 االولى السنة/  / الدراسة الصباحية 2021 –  2020لقسم المحاسبة للعام الدراسي  االلكتروني  جدول المحاضرات االسبوعي

 
 

 اليوم
 الوقت 

  شعبة د شعبة  ج شعبة  ب شعبة أ

 القاعة  االستاذاسم  المادة  القاعة  اسم االستاذ المادة  القاعة  اسم االستاذ المادة  القاعة  اسم االستاذ المادة 

األحد
 

 الكتروني   (1مبادى االحصاء ) الكتروني   (1) مبادئ االقتصاد  الكتروني   لغة عربية  الكتروني   1االدارة   مبادئ 9:20 – 8:30

 الكتروني   (1مبادى االحصاء ) الكتروني   (1) مبادئ االقتصاد  الكتروني   لغة عربية  الكتروني   1االدارة   مبادئ 10:20 – 9:30

 الكتروني   (1) مبادئ االقتصاد  الكتروني   (1مبادى االحصاء ) الكتروني   1االدارة   مبادئ الكتروني   لغة عربية  11:20 – 10:30

 الكتروني   (1) مبادئ االقتصاد  الكتروني   (1مبادى االحصاء ) الكتروني   1االدارة   مبادئ الكتروني   لغة عربية  12:20 – 11:30

12:30 – 1:20             

األثنين
 

8:30 – 9:20             
 الكتروني   (1لغة إنكليزية )          10:20 – 9:30

10:30 – 11:20             
11:30 – 12:20             
12:30 – 1:20             

ا
الثالثاء

 

    الكتروني   (1لغة إنكليزية )       9:20 – 8:30

9:30 – 10:20             

          الكتروني   (1لغة إنكليزية ) 11:20 – 10:30

11:30 – 12:20             

12:30 – 1:20             

األربعاء
 

8:30 – 9:20             

9:30 – 10:20             

10:30 – 11:20             

11:30 – 12:20             

       الكتروني   (1لغة إنكليزية )    1:20 – 12:30

س
الخمي

 

 الكتروني   لغة عربية  الكتروني   1االدارة   مبادئ الكتروني   (1مبادى االحصاء ) الكتروني   (1) مبادئ االقتصاد  9:20 – 8:30

 الكتروني   لغة عربية  الكتروني   1االدارة   مبادئ الكتروني   (1مبادى االحصاء ) الكتروني   ( 1)مبادئ االقتصاد 10:20 – 9:30

 الكتروني   1االدارة   مبادئ الكتروني   لغة عربية  الكتروني   (1) مبادئ االقتصاد  الكتروني   (1مبادى االحصاء ) 11:20 – 10:30

 الكتروني   1االدارة   مبادئ الكتروني   لغة عربية  الكتروني   (1) مبادئ االقتصاد  الكتروني   (1مبادى االحصاء ) 12:20 – 11:30

12:30 – 1:20             
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 شعبة د شعبة  ج شعبة  ب شعبة أ الوقت

 القاعة اسم االستاذ المادة القاعة اسم االستاذ المادة القاعة اسم االستاذ المادة القاعة اسم االستاذ المادة

حد 
أل
ا

 

8:30 – 9:20             

9:30 – 10:20             

10:30 – 11:20             

11:30 – 12:20             

12:30 – 1:20             

   
ي
ألثن

ا
 

 الكتروني د. محمود  قانون االعمال  الكتروني م.م. شيماء  طرق كمية الكتروني د. نهاد  (1محاسبة حكومية ) الكتروني .د.عباس التميمي محاسبة إنكليزي 9:20 – 8:30

 الكتروني د. محمود  قانون االعمال  الكتروني م.م. شيماء  طرق كمية الكتروني د. نهاد  (1محاسبة حكومية ) الكتروني .د.عباس التميمي محاسبة إنكليزي 10:20 – 9:30
 الكتروني م.م. شيماء  طرق كمية الكتروني د. صالح  إنكليزيمحاسبة  الكتروني .د.عباس التميمي محاسبة إنكليزي الكتروني د. محمود  قانون االعمال  11:20 – 10:30

 الكتروني م.م. شيماء  طرق كمية الكتروني د. صالح  محاسبة إنكليزي الكتروني .د.عباس التميمي محاسبة إنكليزي الكتروني د. محمود  قانون االعمال  12:20 – 11:30
 الكتروني د. نهاد  (1محاسبة حكومية )          1:20 – 12:30

الثاء 
الث

 

8:30 – 9:20             

9:30 – 10:20             
10:30 – 11:20             

11:30 – 12:20             
12:30 – 1:20             

ألربعاء 
ا

 

 الكتروني د. صالح  محاسبة إنكليزي الكتروني د. نهاد  (1محاسبة حكومية ) الكتروني د. محمود  قانون االعمال  الكتروني .د.عباس التميمي محاسبة إنكليزي 9:20 – 8:30

 الكتروني د. صالح  محاسبة إنكليزي الكتروني د. نهاد  (1محاسبة حكومية ) الكتروني د. محمود  قانون االعمال     10:20 – 9:30
 الكتروني د. نهاد  (1حكومية )محاسبة  الكتروني د. محمود  قانون االعمال  الكتروني .د.عباس التميمي محاسبة إنكليزي الكتروني م.م. هبوب 2لغة انكليزية 11:20 – 10:30

 الكتروني د. نهاد  (1محاسبة حكومية ) الكتروني د. محمود  قانون االعمال  الكتروني م.م. هبوب 2لغة انكليزية    12:20 – 11:30
    الكتروني م.م. هبوب 2لغة انكليزية    الكتروني د. نهاد  (1محاسبة حكومية ) 1:20 – 12:30

س
خمي

ال
 

8:30 – 9:20             

 الكتروني د. صالح  محاسبة إنكليزي    الكتروني م.م. شيماء  طرق كمية الكتروني د. نهاد  (1محاسبة حكومية ) 10:20 – 9:30
    الكتروني د. صالح  محاسبة إنكليزي الكتروني م.م. شيماء  طرق كمية الكتروني د. نهاد  (1محاسبة حكومية ) 11:20 – 10:30

 الكتروني م.م. هبوب 2لغة انكليزية الكتروني د. نهاد  (1محاسبة حكومية )    الكتروني م.م. شيماء  طرق كمية 12:20 – 11:30

       الكتروني د. نهاد  (1محاسبة حكومية ) الكتروني م.م. شيماء  طرق كمية 1:20 – 12:30
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 الوقت 

 شعبة د شعبة  ج شعبة  ب شعبة أ
 القاعة  اسم االستاذ المادة  القاعة  االستاذاسم  المادة  القاعة  اسم االستاذ المادة  القاعة  اسم االستاذ المادة 

د
ح
أل
ا

 

8:30 – 9:20             

9:30 – 10:20             

10:30 – 11:20             

11:30 – 12:20             

كات 1:20 – 12:30 ى محاسبة شر           قاعة  أ.د.بشر

   
ي
ألثن

ا
 

ي موحد)  م.م. رباب تدقيق ورقابة 9:20 – 8:30 يبية الكتروني  د.دجلة (1نظام محاسب   الكتروني  م.د. عبس  منشات مالية الكتروني  م.م. نجاة  محاسبة ض 

ي موحد) الكتروني  م.م. رباب تدقيق ورقابة 10:20 – 9:30  الكتروني  م.د. عبس  منشات مالية    الكتروني  د.دجلة (1نظام محاسب 

ي موحد)    الكتروني  م.م. رباب تدقيق ورقابة الكتروني  م.د. عبس  منشات مالية 11:20 – 10:30  الكتروني  د.دجلة (1نظام محاسب 

يبية    الكتروني  م.م. رباب تدقيق ورقابة الكتروني  م.د. عبس  منشات مالية 12:20 – 11:30  الكتروني  م.م. نجاة  محاسبة ض 

يبية 1:20 – 12:30 ي موحد)    الكتروني  م.م. نادية محاسبة ض  ي  م.م. رباب تدقيق ورقابة الكتروني د.دجلة (1نظام محاسب 
ون   الكتر

الثاء
الث

 

8:30 – 9:20             

9:30 – 10:20             

10:30 – 11:20             

11:30 – 12:20             

12:30 – 1:20             

ألربعاء
ا

 

يبية       9:20 – 8:30     الكتروني  م.م. نجاة  محاسبة ض 

يبية       10:20 – 9:30     الكتروني  م.م. نجاة  محاسبة ض 

ي موحد) 11:20 – 10:30 يبية الكتروني       الكتروني  حيدر م.م. محمد  (1نظام محاسب   الكتروني  م.م. نجاة  محاسبة ض 

ي موحد) 12:20 – 11:30 ي موحد) الكتروني  حيدر م.م. محمد  (1نظام محاسب  يبية الكتروني  م.م. رباب تدقيق ورقابة الكتروني  د.دجلة (1نظام محاسب   الكتروني  م.م. نجاة  محاسبة ض 

يبية    1:20 – 12:30     الكتروني  م.م. رباب تدقيق ورقابة الكتروني  م.م. نادية محاسبة ض 

س
خمي

ال
 

يبية 9:20 – 8:30     الكتروني م.م. رباب تدقيق ورقابة الكتروني  م.د. عباس منشات مالية الكتروني  م.م. نادية محاسبة ض 

يبية 10:20 – 9:30 ي موحد) الكتروني  م.د. عبس  منشات مالية الكتروني  م.م. نادية محاسبة ض   الكتروني  م.م. رباب تدقيق ورقابة الكتروني  د.دجلة (1نظام محاسب 

يبية    11:20 – 10:30 ي موحد) الكتروني  م.م. نادية محاسبة ض   الكتروني  م.م. رباب تدقيق ورقابة الكتروني  د.دجلة (1نظام محاسب 

يبية الكتروني  م.م. رباب تدقيق ورقابة 12:20 – 11:30 ي موحد) الكتروني  م.د. عباس منشات مالية الكتروني  م.م. نادية محاسبة ض   الكتروني  د.دجلة (1نظام محاسب 

ي موحد) 1:20 – 12:30 ي  م.م. محمد حيدر (1نظام محاسب 
ون  ي م.د. عباس منشات مالية الكتروني م.م. رباب تدقيق ورقابة الكتر  

ون  ي موحد) الكتر ي  د.دجلة (1نظام محاسب 
ون   الكتر
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 الوقت 

 شعبة د شعبة  ج شعبة  ب شعبة أ
 القاعة  اسم االستاذ المادة  القاعة  االستاذاسم  المادة  القاعة  اسم االستاذ المادة  القاعة  اسم االستاذ المادة 

د
ح
أل
ا

 

          الكتروني  د. صفوان  المحاسبة الدولية 9:20 – 8:30

          الكتروني  د. ندى المحاسبة المتخصصة 10:20 – 9:30

          الكتروني  د. سلمان ظم معلومات ن 11:20 – 10:30

          الكتروني  د. سلمان ظم معلومات ن 12:20 – 11:30

12:30 – 1:20             

   
ي
ألثن

ا
 

 الكتروني  د. ندى المحاسبة المتخصصة الكتروني د. صفوان  المحاسبة الدولية الكتروني  د. سلمان ظم معلومات ن    9:20 – 8:30

 الكتروني  د. ندى المحاسبة المتخصصة الكتروني  د. صفوان  المحاسبة الدولية الكتروني  د. سلمان ظم معلومات ن    10:20 – 9:30

 الكتروني  د. صفوان  المحاسبة الدولية    الكتروني  د. ندى المحاسبة المتخصصة    11:20 – 10:30

 الكتروني  د. صفوان  المحاسبة الدولية       قاعة  د.منال المحاسبة االدارية 12:20 – 11:30

    الكتروني د. ندى المحاسبة المتخصصة  د. صفوان  المحاسبة الدولية قاعة  د.منال المحاسبة االدارية 1:20 – 12:30

الثاء
الث

 

    الكتروني  د. ندى المحاسبة المتخصصة       9:20 – 8:30

    الكتروني  د. ندى المحاسبة المتخصصة       10:20 – 9:30

    الكتروني  د. صفوان  المحاسبة الدولية       11:20 – 10:30

    الكتروني  د. صفوان  المحاسبة الدولية       12:20 – 11:30

12:30 – 1:20             

ألربعاء
ا

 

8:30 – 9:20             

9:30 – 10:20             

10:30 – 11:20             

11:30 – 12:20             

12:30 – 1:20             

س
خمي

ال
 

 الكتروني  د. سلمان  نظم معلومات     الكتروني  د. ندى المحاسبة المتخصصة الكتروني  د. صفوان  المحاسبة الدولية  9:20 – 8:30

 الكتروني  د. سلمان  نظم معلومات     الكتروني  د. ندى المحاسبة المتخصصة الكتروني  د. صفوان  المحاسبة الدولية  10:20 – 9:30

 الكتروني  د. ندى المحاسبة المتخصصة الكتروني  د. سلمان ظم معلومات ن الكتروني  د. صفوان  المحاسبة الدولية     11:20 – 10:30

    الكتروني  د. سلمان ظم معلومات ن الكتروني  د. صفوان  المحاسبة الدولية  الكتروني  د. ندى المحاسبة المتخصصة 12:20 – 11:30

ي  د. ندى المحاسبة المتخصصة 1:20 – 12:30
ون  ي  د.يصفوان المحاسبة الدولية       الكتر

ون   الكتر


