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 2022  –  2021  االول   الدراسي   الفصل   –  املسائية / الدراسات    االول / املرحلة    احملاسبة قسم  

 مدرس المادة  اسم المادة  وقت المحاضرة  اليوم 
حضوري/  

 الكتروني 
 القاعة الدراسية رابط  رمز الصف 

 االحد 
 np3nns3 hdp-ovee-https://meet.google.com/rrb الكتروني  أ.  عدنان فيحان  اللغة االنكليزية  م  5.00_  3.00

  dekf65t https://classroom.google.com/c/MzQ2MzYyNjgzMzA0?cjc=dekf65t الكتروني  نجم  نالرحم أ. عبد حقوق انسان  م  7.00_   5.00

 االثنين
 الكتروني  د. رغد هيثم اللغة العربية  م  5.00_  3.00

  

      م  7.00_   5.00

  الثالثاء 

 

 حضوري

 

 االربعاء 

 الخميس
 wqhfas2 https://meet.google.com/dys-vzgc-yks الكتروني  د. صباح فيحان  مبادئ اقتصاد  م  5.00_  3.00

 o5qdyrq  oqq-tnyy-https://meet.google.com/rcn الكتروني  أ.سمير عماد  حاسوب  م  7.00_   5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/MzQ2MzYyNjgzMzA0?cjc=dekf65t
https://meet.google.com/dys-vzgc-yks
https://meet.google.com/rcn-tnyy-oqq
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 2022  –   2021  االول   الدراسي   الفصل   – املسائية / الدراسات    الثانية املرحلة    /   احملاسبة قسم  

 رمز الصف  مدرس المادة  اسم المادة  وقت المحاضرة  اليوم 
حضوري / 
  
ون   الكتر

 القاعة الدراسية رابط 

 حضوري  االحد 
 

 االثنين

 الثالثاء 
2رياضيات م  5.00_  3.00    7rh4evm م.م جمال حسين  

ون   gfx-vryc-https://meet.google.com/kce الكتر

   uv73xf3 م.د قص  عبودي  حاسوب  م  7.00_   5.00
ون   xio-avyp-https://meet.google.com/mru الكتر

 االربعاء 

   yslepqf م.د احمد جاسم محاسبة  E1  م  5.00_  3.00
ون   xqc-atod-https://meet.google.com/ygd الكتر

   M7ts2ly أ.م.د عامر علي  تسويق  م  7.00_   5.00
ون   wqz-mdnd-https://meet.google.com/opr الكتر

7.00_9.00  E1  م.د احمد جاسم محاسبة yslepqf   
ون   xqc-atod-https://meet.google.com/ygd الكتر

 الخميس

 لغة انكليزية م  5.00_  3.00
عالء احمد   م.

 عبدهللا
wna3prr   

ون   https://classroom.google.com/c/NDM5Njk2ODQ0NDU5?cjc=wna3prr الكتر

 قانون تجاري م  7.00_   5.00
م.م عبدالرحمن  

 نجم
qny6m7o    

ون   https://classroom.google.com/c/MzQ2NDUyMDgzMTIw?cjc=qny6m7o الكتر
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 2022  –   2021  االول   الدراسي   الفصل   – املسائية / الدراسات    الثالثة املرحلة    /   احملاسبة قسم  

 مدرس المادة  اسم المادة  وقت المحاضرة  اليوم 
حضوري /   رمز الصف 

 الكتروني 
 القاعة الدراسية رابط 

 االحد 
 حضوري 

 االثنين 

 الثالثاء 

 االربعاء 

   vn773t2 أ.وسام نعمة  ضريبية م  5.00_  3.00
ون   tso?hs=179-qqfw-https://meet.google.com/ebj الكتر

   uas2x6t م. أسماء نعمان  منشأت  م  7.00_   5.00
ون   kbx-gbxn-https://meet.google.com/gjs الكتر

   vn773t2 أ.وسام نعمة  ضريبية 8.00_7.00
ون   tso?hs=179-qqfw-https://meet.google.com/ebj الكتر

 الخميس

1نظام محاسبي م  5.00_  3.00    2atvpey م. مزبان محمد  
ون   jdc-safi-https://meet.google.com/hzg الكتر

   uas2x6t م. أسماء نعمان  منشأت  م  7.00_   5.00
ون   kbx-gbxn-https://meet.google.com/gjs الكتر

1نظام محاسبي 8.00_7.00    2atvpey م. مزبان محمد  
ون   jdc-safi-https://meet.google.com/hzg الكتر
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 2022  –   2021  االول   الدراسي   الفصل   – املسائية  / الدراسات    الرابعة  املرحلة    /   احملاسبة قسم  

 مدرس المادة  اسم المادة  المحاضرة وقت  اليوم 
حضوري/   رمز الصف 

 الكتروني 
 القاعة الدراسية رابط 

 االحد 
 حضوري 

 االثنين 

 الثالثاء 

 االربعاء 
 م  5.00_  3.00

مناهج  

 واخالقيات بحث 
 whp-upwi-https://meet.google.com/byz الكتروني  52x45zy د. صدام محمد 

ف هاشم معايير تدقيق  م  7.00_   5.00  https://classroom.google.com/u/0/c/MzQ2NDA5NDk5NjAw الكتروني  ninjnvq د. اشر

 الخميس
 vyu%D9%A7-tzxx-https://meet.google.com/kss الكتروني  aiqjn72 د. مثنى روكان  محاسبة دولية  م  5.00_  3.00

      م  7.00_   5.00

 

 


