
 

 

 االولى السنة/  مسائية/ الدراسة ال 2021 – 2020للعام الدراسي  االول الفصل لقسم المحاسبة الحضوري  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

 

2 – 2:40             

2:40 – 3:20             

3:20 – 4:00             

4:00 – 4:40             

4:40 – 5:20             

ن
ألثني

ا
 

     م.م. طالب  1مبادئ المحاسبة     قاعة د. صفاء  1 المحاسبة   مبادئ 2:40 – 2

     م.م. طالب  1 المحاسبة   مبادئ    قاعة د. صفاء  1 المحاسبة   مبادئ 3:20 – 2:40

  م.م. طالب  1 المحاسبة   مبادئ قاعة    د. صفاء  1 المحاسبة   مبادئ    4:00 – 3:20

  م.م. طالب  1 المحاسبة   مبادئ قاعة    د. صفاء  1 المحاسبة   مبادئ    4:40 – 4:00

4:40 – 5:20             

الثاء
االث

 

2 – 2:40             

2:40 – 3:20             

3:20 – 4:00             

4:00 – 4:40             

4:40 – 5:20             

ألربعاء
ا

 

 قاعة  اساسيات الحاسوب  قاعة م.م. طالب  1 المحاسبة   مبادئ   اساسيات الحاسوب   د. صفاء  1 المحاسبة   مبادئ 2:40 – 2

 قاعة  اساسيات الحاسوب  قاعة م.م. طالب  1 المحاسبة   مبادئ   اساسيات الحاسوب   د. صفاء  1 المحاسبة   مبادئ 3:20 – 2:40

 قاعة م.م. طالب  1 المحاسبة   مبادئ   اساسيات الحاسوب   د. صفاء  1 المحاسبة   مبادئ   اساسيات الحاسوب  4:00 – 3:20

 قاعة م.م. طالب  1 المحاسبة   مبادئ   اساسيات الحاسوب   د. صفاء  1 المحاسبة   مبادئ   اساسيات الحاسوب  4:40 – 4:00

4:40 – 5:20             

س
خمي

ال
 2 – 2:40             

2:40 – 3:20             

3:20 – 4:00             

4:00 – 4:40             

4:40 – 5:20             



 

 

 الثانيةالسنة /  مسائية/ الدراسة ال 2021 – 2020للعام الدراسي  االول الفصل لقسم المحاسبة الحضوري  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 
 

 قاعة د.سالمة  1المحاسبة المتوسطة  قاعة  ( 3حاسوب ) قاعة د. بشرى  1المحاسبة المتوسطة  قاعة د. ابتسام  ( 3حاسوب ) 2:40 – 2

 قاعة د.سالمة  1المحاسبة المتوسطة  قاعة  ( 3حاسوب ) قاعة د. بشرى  1المحاسبة المتوسطة  قاعة د. ابتسام  ( 3حاسوب ) 3:20  – 2:40

 قاعة  ( 3حاسوب ) قاعة د.سالمة  1المحاسبة المتوسطة  قاعة  ( 3حاسوب ) قاعة د. بشرى  1المحاسبة المتوسطة  4:00  – 3:20

 قاعة  ( 3حاسوب ) قاعة د.سالمة  1المحاسبة المتوسطة    ( 3حاسوب ) قاعة د. بشرى  1المحاسبة المتوسطة  4:40  – 4:00

4:40 –  5:20             

األثنين 
 

2 – 2:40             

2:40 –  3:20             

3:20 –  4:00             

4:00 –  4:40             

4:40 –  5:20             

ا
الثالثاء 

 

 قاعة د.سالمة  1المحاسبة المتوسطة        قاعة د. بشرى  1المحاسبة المتوسطة  2:40 – 2

 قاعة د.سالمة  1المحاسبة المتوسطة        قاعة د. بشرى  1المحاسبة المتوسطة  3:20  – 2:40

    قاعة د.سالمة  1المحاسبة المتوسطة  قاعة د. بشرى  1المحاسبة المتوسطة     4:00  – 3:20

    قاعة د.سالمة  1المحاسبة المتوسطة  قاعة د. بشرى  1المحاسبة المتوسطة     4:40  – 4:00

4:40 –  5:20             

األربعاء 
 

2 – 2:40             

2:40 –  3:20             

3:20 –  4:00             

4:00 –  4:40             

4:40 –  5:20             

س 
الخمي

 

2 – 2:40             

2:40 –  3:20             

3:20 –  4:00             

4:00 –  4:40             

4:40 –  5:20             



 

 

 السنة الثالثة /  مسائية/ الدراسة ال 2021  – 2020للعام الدراسي  االول الفصل لقسم المحاسبة الحضوري  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 
 

 قاعة  د. لبنى  محاسبة شركات   قاعة  د.مقداد محاسبة كلفة قاعة د. سعاد  محاسبة شركات   قاعة  د. عبد  محاسبة كلفة 2:40 – 2

 قاعة  د. لبنى  محاسبة شركات   قاعة  د.مقداد محاسبة كلفة قاعة د. سعاد  محاسبة شركات   قاعة  د. عبد  محاسبة كلفة 3:20  – 2:40

 قاعة  د.مقداد محاسبة كلفة قاعة  د. لبنى  محاسبة شركات   قاعة د. عبد  محاسبة كلفة قاعة  د. سعاد  محاسبة شركات   4:00  – 3:20

 قاعة  د.مقداد محاسبة كلفة قاعة  د. لبنى  محاسبة شركات   قاعة د. عبد  محاسبة كلفة قاعة  د. سعاد  محاسبة شركات   4:40  – 4:00

4:40 –  5:20             

األثنين 
 

2 – 2:40             

2:40 –  3:20             

3:20 –  4:00             

4:00 –  4:40             

4:40 –  5:20             

ا
الثالثاء 

 

 قاعة  د.مقداد محاسبة كلفة قاعة  د. لبنى  محاسبة شركات   قاعة د. عبد  محاسبة كلفة قاعة  د. سعاد  محاسبة شركات   2:40 – 2

 قاعة  د.مقداد محاسبة كلفة قاعة  د. لبنى  محاسبة شركات   قاعة د. عبد  محاسبة كلفة قاعة  د. سعاد  محاسبة شركات   3:20  – 2:40

 قاعة  د. لبنى  محاسبة شركات   قاعة  د.مقداد محاسبة كلفة قاعة د. سعاد  محاسبة شركات   قاعة  د. عبد  محاسبة كلفة  4:00  – 3:20

 قاعة  د. لبنى  محاسبة شركات   قاعة  د.مقداد محاسبة كلفة قاعة د. سعاد  محاسبة شركات   قاعة  د. عبد  محاسبة كلفة 4:40  – 4:00

4:40 –  5:20             

األربعاء 
 

2 – 2:40             

2:40 –  3:20             

3:20 –  4:00             

4:00 –  4:40             

4:40 –  5:20             

س 
الخمي

 

2 – 2:40             

2:40 –  3:20             

3:20 –  4:00             

4:00 –  4:40             

4:40 –  5:20             



 

 

 الرابعة السنة /  مسائية/ الدراسة ال 2021  – 2020للعام الدراسي  االول الفصل لقسم المحاسبةالحضوري  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 
 

    قاعة  د. ميعاد  المتقدمة الكلفة محاسبة قاعة  د. مشتاق  1االدارية المحاسبة    2:40 – 2

    قاعة  د. ميعاد  المتقدمة الكلفة محاسبة قاعة  د. مشتاق  1االدارية المحاسبة    3:20  – 2:40

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

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

4:40 –  5:20             

األثنين 
 

          قاعة  د. منال  1االدارية المحاسبة 2:40 – 2

          قاعة  د. منال  1االدارية المحاسبة 3:20  – 2:40

3:20 –  4:00             

4:00 –  4:40             

4:40 –  5:20             

ا
الثالثاء 

 

 قاعة  د. مشتاق  1االدارية المحاسبة قاعة  د. ميعاد  المتقدمة الكلفة محاسبة    قاعة  د. بهاء  المتقدمة الكلفة محاسبة 2:40 – 2

 قاعة  د. مشتاق  1االدارية المحاسبة قاعة  د. ميعاد  المتقدمة الكلفة محاسبة    قاعة  د. بهاء  المتقدمة الكلفة محاسبة 3:20  – 2:40

 قاعة  د. ميعاد  المتقدمة الكلفة محاسبة قاعة  د. مشتاق  1االدارية المحاسبة       4:00  – 3:20

 قاعة  د. ميعاد  المتقدمة الكلفة محاسبة قاعة  د. مشتاق  1االدارية المحاسبة       4:40  – 4:00

4:40 –  5:20             

األربعاء 
 

 قاعة  د. مشتاق  1االدارية المحاسبة    قاعة  د. بهاء  المتقدمة الكلفة محاسبة قاعة  د. منال  1االدارية المحاسبة 2:40 – 2

 قاعة  د. مشتاق  1االدارية المحاسبة    قاعة  د. بهاء  المتقدمة الكلفة محاسبة قاعة  د. منال  1االدارية المحاسبة 3:20  – 2:40

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

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

4:40 –  5:20             

س 
الخمي

 

2 – 2:40             

2:40 –  3:20             

3:20 –  4:00             

4:00 –  4:40             

4:40 –  5:20             


