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 0200 – 0202 االول الدراسي الفصل – مسائية قسم العلوم المالية والمصرفية  / المرحلة االولى / الدراسات ال 

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

 الثالثاء

2-4  6thxbtk pra-cxfk-https://meet.google.com/xau د.انفال   اللغة العربية  

4-6  yjvvycb م.م.انس ذياب  اقتصاد 
https://meet.google.com/jje-vqts-trr?hs=179 

6-7   emxgowh biv-vauq-https://meet.google.com/wgf م.مروان  مبادئ اإلدارة  

 األربعاء

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  حقوق االنسان  

5-6  yjvvycb trr?hs=179-vqts-https://meet.google.com/jje م.م.انس ذياب  اقتصاد 

 الخميس

2-4  j6p267c  wcw-mkvk-https://meet.google.com/zxu د.عبد خلف صالح  لغة إنكليزية 

4-6   emxgowh biv-vauq-https://meet.google.com/wgf م.مروان  مبادئ اإلدارة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/xau-cxfk-pra
https://meet.google.com/jje-vqts-trr?hs=179
https://meet.google.com/wgf-vauq-biv
https://meet.google.com/fug-euiz-xdt?hs=179
https://meet.google.com/dyn-symu-oha
https://meet.google.com/jje-vqts-trr?hs=179
https://meet.google.com/zxu-mkvk-wcw
https://meet.google.com/wgf-vauq-biv
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 0200 – 0202الدراسي االول الفصل  –/ الدراسات المسائية ثانيةقسم العلوم المالية والمصرفية / المرحلة ال 

 اليوم
وقت 

 المحاضرة
 رمز الصف مدرس المادة اسم المادة الشعبة

 رابط الصف الدراسي 

 االحد

4-2 

 شعبة أ

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

 slnknob م.علي عبدالقادر  نقود ومصارف  5-4
https://meet.google.com/fwp-rkyr-czm?hs=179 

 vb6fzit gau-xweu-https://meet.google.com/hbv م.م.محمد جدعان الرياضيات المالية  7-5

4-2 

 شعبة ب 

 vb6fzit gau-xweu-https://meet.google.com/hbv م.م.محمد جدعان الرياضيات المالية 

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

 slnknob czm?hs=179-rkyr-https://meet.google.com/fwp م.علي عبدالقادر  نقود ومصارف  7-6

 االثنين

4-2 

 شعبة أ

  elf77lp oha-symu-https://meet.google.com/dyn م.عبدالرحمن نجم  قانون تجاري

 fklro6j sad-djaf-https://meet.google.com/ezo د.قصي عبودي  قواعد بيانات  5-4

 slnknob czm?hs=179-rkyr-https://meet.google.com/fwp م.علي عبدالقادر  نقود ومصارف  7-5

3-2 

 شعبة ب 

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

 slnknob czm?hs=179-rkyr-https://meet.google.com/fwp م.علي عبدالقادر  نقود ومصارف  5-3

  elf77lp oha-symu-https://meet.google.com/dyn م.عبدالرحمن نجم  قانون تجاري 7-5

 الخميس

4-2 

 شعبة أ

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

 vb6fzit gau-xweu-https://meet.google.com/hbv م.م.محمد جدعان الرياضيات المالية  5-4

  u6czaah zan-bwgp-https://meet.google.com/vnk د.ردينة محمد اللغة اإلنكليزية 7-5

4-2 

 شعبة ب 

  u6czaah zan-bwgp-https://meet.google.com/vnk د.ردينة محمد اللغة اإلنكليزية

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

 vb6fzit gau-xweu-https://meet.google.com/hbv م.م.محمد جدعان الرياضيات المالية  7-6

 

 

https://meet.google.com/ezo-djaf-sad
https://meet.google.com/fwp-rkyr-czm?hs=179
https://meet.google.com/hbv-xweu-gau
https://meet.google.com/hbv-xweu-gau
https://meet.google.com/ezo-djaf-sad
https://meet.google.com/fwp-rkyr-czm?hs=179
https://meet.google.com/dyn-symu-oha
https://meet.google.com/ezo-djaf-sad
https://meet.google.com/fwp-rkyr-czm?hs=179
https://meet.google.com/ezo-djaf-sad
https://meet.google.com/fwp-rkyr-czm?hs=179
https://meet.google.com/dyn-symu-oha
https://meet.google.com/sho-gqat-owm
https://meet.google.com/hbv-xweu-gau
https://meet.google.com/vnk-bwgp-zan
https://meet.google.com/vnk-bwgp-zan
https://meet.google.com/sho-gqat-owm
https://meet.google.com/hbv-xweu-gau
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 0200 – 0202 االول الدراسي الفصل – مسائيةوالمصرفية  / المرحلة الثالثة / الدراسات القسم العلوم المالية  
 اليوم

وقت 

 المحاضرة
 رمز الصف مدرس المادة اسم المادة

 رابط الصف الدراسي 

 الثالثاء 

 أساليب كمية  4-2
م.م.عائشة 

 عبدالخالق 
uhy3x3s 

pue-awnc-https://meet.google.com/xrv  

 qoqegy4 م.محمد عبدالكريم  تمويل شركات  6-4
https://meet.google.com/nxh-bzfk-fve?hs=179  

مصرفيةعمليات  7-6  ryf4e7n د.ابراهيم علي 
https://meet.google.com/fso-fmqf-cca?hs=179  

 األربعاء 

 أساليب كمية  3-2
م.م.عائشة 

 عبدالخالق 
uhy3x3s 

pue-awnc-https://meet.google.com/xrv  

 czoiymr aqg-rgsa-https://meet.google.com/pwd م.عمار طه  نظام محاسبي  5-3

  ryf4e7n cca?hs=179-fmqf-https://meet.google.com/fso د.ابراهيم علي عمليات مصرفية 7-5

 

 

 

 

 

 

 

  

https://meet.google.com/xrv-awnc-pue
https://meet.google.com/nxh-bzfk-fve?hs=179
https://meet.google.com/fso-fmqf-cca?hs=179
https://meet.google.com/xrv-awnc-pue
https://meet.google.com/pwd-rgsa-aqg
https://meet.google.com/fso-fmqf-cca?hs=179
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 0200 – 0202 االول الدراسي الفصل – مسائيةقسم العلوم المالية والمصرفية  المرحلة الرابعة / الدراسات ال
 اليوم

وقت 

 المحاضرة
 رمز الصف المادةمدرس  اسم المادة

 رابط الصف الدراسي 

 االحد

 zk6iige  https://meet.google.com/lookup/hrzly2ajl3 م.منيب خلف  مصارف إسالمية م4-2

 م6-4
نظم معلومات 

 مصرفية 
 6t6zl45 م.م.تركان حسين 

https://meet.google.com/qab-xchw-oha 

 م7-6
المحفظة 

 االستثمارية 

م.م.هند 

 عبدالكريم 
ynd2dfv gkd-knmg-https://meet.google.com/ebb 

 االثنين

 logssl3 ruw-wrad-http://meet.google.com/xzp م.دحام لطيف اخالقيات البحث  م4-2

 م6-4
المحفظة 

 االستثمارية 

م.م.هند 

 عبدالكريم 
ynd2dfv gkd-knmg-https://meet.google.com/ebb 

 م7-6
نظم معلومات 

 مصرفية 
 6t6zl45 م.م.تركان حسين 

oha-xchw-https://meet.google.com/qab  

 

https://meet.google.com/lookup/hrzly2ajl3
https://meet.google.com/qab-xchw-oha
https://meet.google.com/qab-xchw-oha

