
جدول الدروس االسبوعية لقسم العلوم المالية والمصرفية الدراسات المسائية الذي يعمل به من تاريخ 1/10/2016

التدريسيالمادةالتدريسيالمادةالتدريسيالمادةالتدريسيالمادةالتدريسيالمادةالساعة اليوم
2:00E د علي محاسبة ادارية1م.م االء تدقيق ورقابةد احمدمحاسبة مصادر  طبيعيةم. محمد محاسبة متوسطة1أ.د سطمقراءات ومراسالت
3:00E د علي محاسبة ادارية1م.م طهلغة إنكليزيةد احمدمحاسبة مصادر  طبيعيةم. محمد محاسبة متوسطة1أ.د سطمقراءات ومراسالت
م.م طهلغة إنكليزيةد احمدمحاسبة مصادر  طبيعيةم.م االء تدقيق ورقابةأ.م عمادمحاسبة حكومية1د مثنىمحاسبة مالية4:001
00د احمدمحاسبة مصادر  طبيعيةم.م طهلغة إنكليزيةأ.م عمادمحاسبة حكومية1د مثنىمحاسبة مالية5:001
د اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد احمدمحاسبة مصادر  طبيعيةد ليثمحاسبة مالية متقدمةأ.م عمادمحاسبة حكومية1د مثنىمحاسبة مالية2:001
د اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد احمدمحاسبة مصادر  طبيعيةد ليثمحاسبة مالية متقدمة00د مثنىمحاسبة مالية3:001
د علي محاسبة ادارية1د ليثمحاسبة مالية متقدمةد احمدمحاسبة مصادر  طبيعيةم. محمد محاسبة متوسطة4:001
د علي محاسبة ادارية1د ليثمحاسبة مالية متقدمةد احمدمحاسبة مصادر  طبيعيةم. محمد محاسبة متوسطة5:001
6:00
د مزبانالنظرية المحاسبيةد ليثمحاسبة مالية متقدمةم . سعدمحاسبة كلفة1أ.م مثنىمالية عامةد قصيحاسوب1 2:00
أ.د وسامنظم معلومات محاسبية د ليثمحاسبة مالية متقدمةم . سعدمحاسبة كلفة1أ.م مثنىمالية عامةم. جمالرياضيات عامة3:001
أ.د وسامنظم معلومات محاسبية م . سعدمحاسبة كلفة1د ليثمحاسبة مالية متقدمةد مزبانمحاسبة الوحداتم. جمالرياضيات عامة4:001
م . سعدمحاسبة كلفة1د ليثمحاسبة مالية متقدمةأ.م مظهربحوث عمليات5:00
6:00
د مثنىالمعايير الدولية لالبالغم . سعدمحاسبة كلفة1د ايادنظام محاسبي موحد1أ.م مظهربحوث عملياتد. مصطفىمبادئ إحصاء2:00
د مثنىالمعايير الدولية لالبالغم . سعدمحاسبة كلفة001أ.م مظهربحوث عملياتد. مصطفىمبادئ إحصاء3:00
د اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد ايادنظام محاسبي موحد1م . سعدمحاسبة كلفة1د مزبانمحاسبة الوحداتد قصيحاسوب1 4:00
د اشرفمحاسبة كلفة متقدمة00م . سعدمحاسبة كلفة1د مزبانمحاسبة الوحداتد قصيحاسوب1 5:00
6:00
7:00
د مزبانالنظرية المحاسبيةم.م االء تدقيق ورقابةد ايادنظام محاسبي موحد1د احمدمحاسبة باالنكليزي1د. مصطفىمبادئ إحصاء2:00
د مزبانالنظرية المحاسبيةم.م االء تدقيق ورقابةد ايادنظام محاسبي موحد1د احمدمحاسبة باالنكليزي1م.م عبدالرحمنديمقراطية3:00
د ايادنظام محاسبي موحد1م.م االء تدقيق ورقابة4:0000
د ايادنظام محاسبي موحد1م.م االء تدقيق ورقابة5:0000
6:00
7:00

     رئيس القسم          المقرر
أ.م سطم صالح حسينم. سعد علوان محيميد

جدول الدروس االسبوعي لقسم المحاسبة /الدراسة المسائية الكورس الثاني للعام الدراسي 2023-2022

االحد

المرحلة الثالثة - ب -

األربعاء

يعمل به اعتبارا من يوم االحد 19 / 2 /2022

الخميس

المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة - أ- المرحلة الثانية -       المرحلة     األولى- 

الثالثاء

االثنين


