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 0200 – 0202 الثاني  الدراسي الفصل –المسائية / الدراسات  ول قسم العلوم المالية والمصرفية  / المرحلة اال

 رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم
 رابط الصف الدراسي 

 الثالثاء

2-4  pnzn5uo  shx-pzdh-https://meet.google.com/iaw د.قصي  حاسوب  

4-5   Ozj3uwt https://meet.google.com/vuz-jpeu-nus د.مخيف   اقتصاد 

5-7  emxgowh biv-vauq-https://meet.google.com/wgf م.مروان  مبادئ اإلدارة  

 األربعاء

2-4   Ozj3uwt nus-jpeu-https://meet.google.com/vuz د. مخيف   اقتصاد 

4-5  emxgowh biv-vauq-https://meet.google.com/wgf م.مروان  مبادئ اإلدارة  

 الخميس

2-4  Vegtop7 xdt?hs=179-euiz-https://meet.google.com/fug م.مقداد إبراهيم  قراءات مالية  

4-5  gacgmp7 oha-symu-https://meet.google.com/dyn م.عبدالرحمن نجم  الديمقراطية      

 
 
 
 
 

 
 
 

https://meet.google.com/iaw-pzdh-shx
https://meet.google.com/vuz-jpeu-nus
https://meet.google.com/wgf-vauq-biv
https://meet.google.com/vuz-jpeu-nus
https://meet.google.com/wgf-vauq-biv
https://meet.google.com/fug-euiz-xdt?hs=179
https://meet.google.com/dyn-symu-oha
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 0200 – 0202 الثاني  الدراسي الفصل –المسائية / الدراسات  نيةقسم العلوم المالية والمصرفية  / المرحلة الثا 

 رمز الصف مدرس المادة اسم المادة الشعبة وقت المحاضرة اليوم
 رابط الصف الدراسي 

 االحد

2-4 

 شعبة أ

 fklro6j sad-djaf-https://meet.google.com/ezo د.قصي عبودي  قواعد بيانات 

مزبان  م.   محاسبة متوسطة  4-6  o75gcvq https://meet.google.com/cix-bjcs-uqs 

 4sfvnv6 mnk-jrwb-https://meet.google.com/qih م.م.احمد عايد التسويق المصرفي  6-8

2-4 

 شعبة ب 

 4sfvnv6 mnk-jrwb-https://meet.google.com/qih م.م.احمد عايد التسويق المصرفي 

 fklro6j sad-djaf-https://meet.google.com/ezo د.قصي عبودي  قواعد بيانات  4-6

مزبان  م.   محاسبة متوسطة  6-8  o75gcvq uqs-bjcs-https://meet.google.com/cix 

 االثنين

2-4 

 شعبة أ

 csc2jbs zpv?hs=179-qidi-https://meet.google.com/tbg د.ابراهيم الكردي  مؤسسات مالية 

مزبان  م.   محاسبة متوسطة  4-6  o75gcvq uqs-bjcs-https://meet.google.com/cix 

 fklro6j sad-djaf-https://meet.google.com/ezo د.قصي عبودي  قواعد بيانات  6-8

2-4 

 شعبة ب 

مزبان  م.   محاسبة متوسطة   o75gcvq uqs-bjcs-https://meet.google.com/cix 

 fklro6j sad-djaf-https://meet.google.com/ezo د.قصي عبودي  قواعد بيانات  4-6

 csc2jbs zpv?hs=179-qidi-https://meet.google.com/tbg د.ابراهيم الكردي  مؤسسات مالية  6-8

 الخميس

2-4 

 شعبة أ

 2sa4hi5 owm-gqat-https://meet.google.com/sho د.خلف محمد  مالية عامة 

 4sfvnv6 mnk-jrwb-https://meet.google.com/qih م.م.احمد عايد التسويق المصرفي  4-5

 6qfoedc uji-bhzk-https://meet.google.com/qzr م.محمد عبدالكريم  تجارة الكترونية  5-7

2-4 

 شعبة ب 

 6qfoedc uji-bhzk-https://meet.google.com/qzr م.محمد عبدالكريم  تجارة الكترونية 

 2sa4hi5 owm-gqat-https://meet.google.com/sho د.خلف محمد  مالية عامة  4-6

 4sfvnv6 mnk-jrwb-https://meet.google.com/qih م.م.احمد عايد التسويق المصرفي  6-7

 

https://meet.google.com/ezo-djaf-sad
https://meet.google.com/cix-bjcs-uqs
https://meet.google.com/ezo-djaf-sad
https://meet.google.com/tbg-qidi-zpv?hs=179
https://meet.google.com/cix-bjcs-uqs
https://meet.google.com/ezo-djaf-sad
https://meet.google.com/cix-bjcs-uqs
https://meet.google.com/ezo-djaf-sad
https://meet.google.com/tbg-qidi-zpv?hs=179
https://meet.google.com/sho-gqat-owm
https://meet.google.com/qzr-bhzk-uji
https://meet.google.com/qzr-bhzk-uji
https://meet.google.com/sho-gqat-owm
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 0200 – 0202 الثاني  الدراسي الفصل –المسائية قسم العلوم المالية والمصرفية  / المرحلة الثالثة / الدراسات 
 رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

 رابط الصف الدراسي 

 الثالثاء 

 x552tnr م.حمود سعد محيميد  تقييم قرارات االستثمار  2-4
oti-pdpc-https://meet.google.com/obq 

 ybtv5a3 م.دحام لطيف  إدارة مخاطر مالية  4-6
https://meet.google.com/ajr-fcxz-nsr  

 nwwo7k6 د.اشرف هاشم نظام محاسبي  6-7
https://meet.google.com/mjy-tgob-qsq  

 األربعاء 

علي كردي  د.ابراهيم أسواق مالية  2-4  dgdtvrd 
kgz?pli=-tvdj-https://meet.google.com/uih1  

 eyw73tb د.عبد خلف  اللغة اإلنكليزية  4-6
gmf-gznx-https://meet.google.com/vnz 

 ybtv5a3 م.دحام لطيف  إدارة مخاطر مالية  6-7
 nsr-fcxz-https://meet.google.com/ajr 

 الخميس 

 nwwo7k6 د.اشرف هاشم نظام محاسبي  2-4
 qsq-tgob-https://meet.google.com/mjy 

علي كردي  د.ابراهيم أسواق مالية  4-5  dgdtvrd 
kgz?pli=-tvdj-https://meet.google.com/uih1  

 

 

 

 

https://meet.google.com/ajr-fcxz-nsr
https://meet.google.com/mjy-tgob-qsq
https://meet.google.com/uih-tvdj-kgz?pli=1
https://meet.google.com/ajr-fcxz-nsr
https://meet.google.com/mjy-tgob-qsq
https://meet.google.com/uih-tvdj-kgz?pli=1
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 – 0202 الثاني  الدراسي الفصل –المسائية قسم العلوم المالية والمصرفية  المرحلة الرابعة / الدراسات 
0200 

 رابط الصف الدراسي  رمز الصف مدرس المادة المادة اسم وقت المحاضرة اليوم

صباح فيحان . د تقييم  المشاريع  4-2 االحد  ofrizr2 

https://meet.google.com/gyy-huaw-oob  

 v2mboet م.م.اساور اشتيوي  التدقيق والرقابة  4-2 االثنين 

https://meet.google.com/vop-yzkg-pde  

 

https://meet.google.com/gyy-huaw-oob
https://meet.google.com/vop-yzkg-pde

