
 

 

 السنة االولى/  مسائية/ الدراسة ال 2021 –  2020للعام الدراسي  االول الفصل لقسم المحاسبةااللكتروني   جدول المحاضرات االسبوعي 

 
 
 

 
 اليوم
 

 الوقت 

  شعبة د شعبة  ج شعبة  ب شعبة أ

اسم  المادة 
 االستاذ

  اسم االستاذ المادة   اسم االستاذ المادة   اسم االستاذ المادة  

حد
أل
ا

 

 الكتروني   (1مبادى االحصاء ) الكتروني   (1) مبادئ االقتصاد  الكتروني   لغة عربية  الكتروني   1االدارة   مبادئ 2:40 – 2

 الكتروني   (1مبادى االحصاء ) الكتروني   (1) مبادئ االقتصاد  الكتروني   لغة عربية  الكتروني   1االدارة   مبادئ 3:20 – 2:40

 الكتروني   (1) مبادئ االقتصاد  الكتروني   (1مبادى االحصاء ) الكتروني   1االدارة   مبادئ الكتروني   لغة عربية  4:00 – 3:20

 الكتروني   (1) مبادئ االقتصاد  الكتروني   (1مبادى االحصاء ) الكتروني   1االدارة   مبادئ الكتروني   لغة عربية  4:40 – 4:00

4:40 – 5:20             

ن
ألثني

ا
 2 – 2:40             

2:40 – 3:20             

3:20 – 4:00             

4:00 – 4:40             

4:40 – 5:20             

الثاء
االث

 

       الكتروني   (1لغة إنكليزية )    2:40 – 2

    الكتروني   (1لغة إنكليزية )       3:20 – 2:40

 الكتروني   (1لغة إنكليزية )          4:00 – 3:20

          الكتروني   (1لغة إنكليزية ) 4:40 – 4:00

4:40 – 5:20             

ألربعاء
ا

 

2 – 2:40             

2:40 – 3:20             

3:20 – 4:00             

4:00 – 4:40             

4:40 – 5:20             

س
خمي

ال
 

 الكتروني   لغة عربية  الكتروني   1االدارة   مبادئ الكتروني   (1مبادى االحصاء ) الكتروني   (1) مبادئ االقتصاد  2:40 – 2

 الكتروني   لغة عربية  الكتروني   1االدارة   مبادئ الكتروني   (1مبادى االحصاء ) الكتروني   ( 1)مبادئ االقتصاد 3:20 – 2:40

 الكتروني   1االدارة   مبادئ الكتروني   لغة عربية  الكتروني   (1) مبادئ االقتصاد  الكتروني   (1مبادى االحصاء ) 4:00 – 3:20

 الكتروني   1االدارة   مبادئ الكتروني   لغة عربية  الكتروني   (1) مبادئ االقتصاد  الكتروني   (1مبادى االحصاء ) 4:40 – 4:00

4:40 – 5:20             



 

 

 الثانية السنة /  مسائية/ الدراسة ال 2021  – 2020للعام الدراسي  االول الفصل االلكتروني لقسم المحاسبة جدول المحاضرات االسبوعي

 
 

 
 اليوم
 

 الوقت 
  شعبة د  شعبة  ج  شعبة  ب  شعبة أ 

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

األحد 
 

2 – 2:40             

2:40 –  3:20             

3:20 –  4:00             

4:00 –  4:40             

4:40 –  5:20             

األثنين 
 

 الكتروني  د د. نها محاسبة حكومية الكتروني  م.م. رند طرائق كمية الكتروني  د. محمود  قانون االعمال  الكتروني  د. صالح  1محاسبة باالنكليزية 2:40 – 2

 الكتروني  د د. نها محاسبة حكومية الكتروني  م.م. رند طرائق كمية الكتروني  د. محمود  قانون االعمال  الكتروني  د. صالح  1محاسبة باالنكليزية 3:20  – 2:40

 الكتروني  م.م. رند طرائق كمية الكتروني  د نهاد.  محاسبة حكومية الكتروني  د. صالح  1محاسبة باالنكليزية الكتروني  د. محمود  قانون االعمال  4:00  – 3:20

 الكتروني  م.م. رند طرائق كمية الكتروني  د د. نها محاسبة حكومية الكتروني  د. صالح  1محاسبة باالنكليزية الكتروني  د. محمود  قانون االعمال  4:40  – 4:00

 الكتروني  د. صالح  1محاسبة باالنكليزية          5:20  – 4:40

ا
الثالثاء 

 

2 – 2:40             

2:40 –  3:20             

3:20 –  4:00             

4:00 –  4:40             

4:40 –  5:20             

األربعاء 
 

 الكتروني  د.محمود  قانون االعمال     الكتروني  د. صالح  1محاسبة باالنكليزية الكتروني  م.م. رند طرائق كمية 2:40 – 2

 الكتروني  د.محمود  قانون االعمال     الكتروني  د د. نها محاسبة حكومية  الكتروني  م.م. رند طرائق كمية 3:20  – 2:40

 الكتروني  د د. نها محاسبة حكومية  الكتروني  د.محمود  قانون االعمال  الكتروني  م.م. رند طرائق كمية الكتروني  د. صالح  1محاسبة باالنكليزية 4:00  – 3:20

    الكتروني  د.محمود  قانون االعمال  الكتروني  م.م. رند طرائق كمية الكتروني  د د. نها محاسبة حكومية  4:40  – 4:00

    الكتروني  د. صالح  1محاسبة باالنكليزية       5:20  – 4:40

س 
الخمي

 

 الكتروني  م.م. هبوب  (2لغة انكليزية ) الكتروني  د. صالح  1محاسبة باالنكليزية    الكتروني  د د. نها محاسبة حكومية  2:40 – 2

    الكتروني  د. صالح  1محاسبة باالنكليزية الكتروني  م.م. هبوب  (2لغة انكليزية ) الكتروني  د د. نها محاسبة حكومية  3:20  – 2:40

 الكتروني  د. صالح  1محاسبة باالنكليزية    الكتروني  د د. نها محاسبة حكومية  الكتروني  م.م. هبوب  (2لغة انكليزية ) 4:00  – 3:20

 الكتروني  د. صالح  1محاسبة باالنكليزية الكتروني  م.م. هبوب  (2لغة انكليزية ) الكتروني  د د. نها محاسبة حكومية     4:40  – 4:00

    الكتروني  د د. نها محاسبة حكومية        5:20  – 4:40



 

 

 السنة الثالثة /  مسائية/ الدراسة ال 2021  – 2020للعام الدراسي  االول الفصل االلكتروني لقسم المحاسبة جدول المحاضرات االسبوعي

 

 
 اليوم
 

 الوقت 
  شعبة د شعبة  ج شعبة ب شعبة أ

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

األحد 
 

2 – 2:40             

2:40 –  3:20             

3:20 –  4:00             

4:00 –  4:40             

4:40 –  5:20             

األثنين 
 

 الكتروني د. عباس منشاءات مالية  الكتروني د.دجلة  نظام محاسبي الكتروني  م.م. نادية  محاسبة ضريبية الكتروني م.م. رباب تدقيق 2:40 – 2

 الكتروني د. عباس منشاءات مالية  الكتروني د.دجلة  نظام محاسبي الكتروني  م.م. نادية  محاسبة ضريبية الكتروني م.م. رباب تدقيق 3:20  – 2:40

 الكتروني د.دجلة  محاسبينظام  الكتروني د. عباس منشاءات مالية  الكتروني  م.م. رباب تدقيق الكتروني م.م. محمد نظام محاسبي 4:00  – 3:20

    الكتروني د. عباس منشاءات مالية  الكتروني  م.م. رباب تدقيق الكتروني م.م. نادية  محاسبة ضريبية 4:40  – 4:00

 الكتروني م.م. رباب تدقيق    الكتروني  د.دجلة  نظام محاسبي الكتروني م.م. نادية  محاسبة ضريبية 5:20  – 4:40

ا
الثالثاء 

 

2 – 2:40             

2:40 –  3:20             

3:20 –  4:00             

4:00 –  4:40             

4:40 –  5:20             

األربعاء 
 

 الكتروني  تدقيق الكتروني م.م. نادية محاسبة ضريبية  الكتروني  م.د. عباس منشاءات مالية     2:40 – 2

 الكتروني  تدقيق الكتروني م.م. نادية محاسبة ضريبية  الكتروني  م.د. عباس منشاءات مالية     3:20  – 2:40

 الكتروني م.م. نادية محاسبة ضريبية  الكتروني م.م. رباب تدقيق    الكتروني م.د. عباس منشاءات مالية  4:00  – 3:20

 الكتروني م.م. نادية محاسبة ضريبية  الكتروني م.م. رباب تدقيق    الكتروني عباسم.د.  منشاءات مالية  4:40  – 4:00

4:40 –  5:20             

س 
الخمي

 

 الكتروني د.دجلة  نظام محاسبي الكتروني م.م. رباب تدقيق الكتروني  م.م. نادية محاسبة ضريبية  الكتروني م.م. محمد نظام محاسبي 2:40 – 2

 الكتروني د.دجلة  نظام محاسبي الكتروني م.م. نادية  محاسبة ضريبية  الكتروني  م.م. رباب تدقيق الكتروني م.م. محمد  نظام محاسبي 3:20  – 2:40

 الكتروني م.م. نادية محاسبة ضريبية     الكتروني  د.دجلة  نظام محاسبي الكتروني م.م. رباب تدقيق 4:00  – 3:20

       الكتروني  د.دجلة  نظام محاسبي الكتروني م.م. نادية محاسبة ضريبية  4:40  – 4:00

    الكتروني د.دجلة  نظام محاسبي       5:20  – 4:40



 

 

 السنة الرابعة /  مسائية/ الدراسة ال 2021  – 2020للعام الدراسي  االول الفصل االلكتروني لقسم المحاسبة جدول المحاضرات االسبوعي

 

 

 
 اليوم
 

 الوقت 
  شعبة د شعبة  ج شعبة ب شعبة أ

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

 القاعة 

األحد 
 

 الكتروني د. ندى المحاسبة المتخصصة قاعة  د. ميعاد  المتقدمة الكلفة محاسبة قاعة  د. مشتاق  1االدارية المحاسبة الكتروني د. صفوان  المحاسبة الدولية  2:40 – 2

 الكتروني د. ندى المحاسبة المتخصصة قاعة  د. ميعاد  المتقدمة الكلفة محاسبة قاعة  د. مشتاق  1االدارية المحاسبة الكتروني د. صفوان  المحاسبة الدولية  3:20  – 2:40

    قاعة  د. مشتاق  1االدارية المحاسبة قاعة  د. بهاء  المتقدمة الكلفة محاسبة الكتروني د. ندى المحاسبة المتخصصة 4:00  – 3:20

    قاعة  د. مشتاق  1االدارية المحاسبة قاعة  د. بهاء  المتقدمة الكلفة محاسبة الكتروني د. ندى المحاسبة المتخصصة 4:40  – 4:00

4:40 –  5:20             

األثنين 
 

    الكتروني د. ندى المحاسبة المتخصصة الكتروني د. صفوان  المحاسبة الدولية     2:40 – 2

    الكتروني د. ندى المحاسبة المتخصصة الكتروني د. صفوان  المحاسبة الدولية     3:20  – 2:40

    الكتروني د. صفوان  المحاسبة الدولية  الكتروني د. ندى المحاسبة المتخصصة    4:00  – 3:20

    الكتروني د. صفوان  الدولية المحاسبة  الكتروني د. ندى المحاسبة المتخصصة    4:40  – 4:00

 الكتروني د. صفوان  المحاسبة الدولية           5:20  – 4:40

ا
الثالثاء 

 

       الكتروني د.سلمان  نظم معلومات     2:40 – 2

       الكتروني د.سلمان  نظم معلومات     3:20  – 2:40

3:20 –  4:00             

4:00 –  4:40             

4:40 –  5:20             

األربعاء 
 

    الكتروني د.سلمان  نظم معلومات        2:40 – 2

    الكتروني د.سلمان  نظم معلومات        3:20  – 2:40

3:20 –  4:00             

4:00 –  4:40             

4:40 –  5:20             

س 
الخمي

 

 الكتروني د. صفوان  المحاسبة الدولية     الكتروني د. ندى المحاسبة المتخصصة الكتروني د.سلمان  نظم معلومات  2:40 – 2

 الكتروني د. صفوان  المحاسبة الدولية  الكتروني د. ندى المحاسبة المتخصصة    الكتروني د.سلمان  نظم معلومات  3:20  – 2:40

 الكتروني د.سلمان  نظم معلومات  الكتروني د. صفوان  المحاسبة الدولية     الكتروني د. ندى المحاسبة المتخصصة 4:00  – 3:20

 الكتروني د.سلمان  نظم معلومات     الكتروني د. صفوان  المحاسبة الدولية     4:40  – 4:00

 الكتروني د. ندى المحاسبة المتخصصة       الكتروني د. صفوان  المحاسبة الدولية  5:20  – 4:40


