
االدارة واالقتصاداسم الكلية
المحاسبةاسم القسم
الصباحيةالدراسة 

المالحظاترابط  المحاضرة  ان كانت الكترونيةحضوري ام الكترونياسم مدرس المادةاسم المادة الدراسية(نظري ام عملي  )نوع المادة وقت المحاضرة اليومالمرحلة
Aشعبة 0حضوريأحمد مهدي صاحي.مالمحاسبة الحكوميةنظري9:30 - 08:30االحدالثانية
Aشعبة 0حضوريأحمد مهدي صاحي.مالمحاسبة الحكوميةنظري10:30 - 9:30الثانية
Aشعبة 0حضوريم عمر خالد عبداالمير.ممحاسبة متوسطةنظري9:30 - 08:30االثنينالثانية
Aشعبة 0حضوريم عمر خالد عبداالمير.ممحاسبة متوسطةنظري10:30 - 9:30الثانية
Aشعبة 0حضوريم عمر خالد عبداالمير.ممحاسبة متوسطةنظري11:30 - 10:30الثانية
Aشعبة 0حضوريأحمد مهدي صاحي.مالمحاسبة الحكوميةعملي1:30-12:30الثانية
Aشعبة 0حضوريأحمد مهدي صاحي.مالمحاسبة الحكوميةعملي2:30-1:30الثانية
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDA1NzI5MDg3NDQ4?cjc=txwix6dالكترونيم رائد فائق حسن.متسويق وتجارة الكترونيةنظري9:30 - 08:30الثالثاءالثانية
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDA1NzI5MDg3NDQ4?cjc=txwix6dالكترونيم رائد فائق حسن.متسويق وتجارة الكترونيةنظري10:30 - 9:30الثانية
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDA1NzI5MDg3NDQ4?cjc=txwix6dالكترونيم رائد فائق حسن.متسويق وتجارة الكترونيةنظري11:30 - 10:30الثانية
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDA1NzI5MDg3MTc0?cjc=n3cohptالكترونيم زهراء كريم كاظم.م1محاسبة باإلنكليزي نظري12:30 - 11:30الثانية
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDA1NzI5MDg3MTc0?cjc=n3cohptالكترونيم زهراء كريم كاظم.م1محاسبة باإلنكليزي نظري1:30-12:30الثانية
Aشعبة 0حضوريم زهراء كريم كاظم.م1محاسبة باإلنكليزي عملي2:30-1:30الثانية
Aشعبة 0حضوريم عمر خالد عبداالمير.ممحاسبة متوسطةعملي9:30 - 08:30االربعاءالثانية
Aشعبة 0حضوريم عمر خالد عبداالمير.ممحاسبة متوسطةعملي10:30 - 9:30الثانية
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDA1NzMwNTAyMTIz?cjc=46bvrqtالكترونيتطبيقات محاسبية بالحاسوبنظري11:30 - 10:30الثانية
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDA1NzMwNTAyMTIz?cjc=46bvrqtالكترونيتطبيقات محاسبية بالحاسوبنظري12:30 - 11:30الثانية
Aشعبة 0حضوريتطبيقات محاسبية بالحاسوب  عملي1:30-12:30الثانية
Aشعبة 0حضوريتطبيقات محاسبية بالحاسوب  عملي2:30-1:30الثانية
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDA1NzMwNTAyMzE5?cjc=7cmovo4الكتروني2رياضيات عامة نظري9:30 - 08:30الخميسالثانية
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDA1NzMwNTAyMzE5?cjc=7cmovo4الكتروني2رياضيات عامة نظري10:30 - 9:30الثانية
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDA1NzMwNTAxODM4?cjc=d3ja2buالكترونيد حسين علي محسن.مقانون االعمالنظري11:30 - 10:30الثانية
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDA1NzMwNTAxODM4?cjc=d3ja2buالكترونيد حسين علي محسن.مقانون االعمالنظري12:30 - 11:30الثانية
Aشعبة حضوريم زهراء كريم كاظم.ممحاسبة باإلنكليزي عملي1:30-12:30الثانية
Bشعبة 0حضوريأحمد مهدي صاحي.مالمحاسبة الحكوميةنظري11:30 - 10:30االحدالثانية
Bشعبة 0حضوريأحمد مهدي صاحي.مالمحاسبة الحكوميةنظري12:30 - 11:30الثانية
Bشعبة 0حضوريأحمد مهدي صاحي.مالمحاسبة الحكوميةعملي9:30 - 08:30االثنينالثانية
Bشعبة 0حضوريأحمد مهدي صاحي.مالمحاسبة الحكوميةعملي10:30 - 9:30الثانية
Bشعبة 0حضوريم عمر خالد .م1محاسبة متوسطة نظري12:30 - 11:30الثانية
Bشعبة 0حضوريم عمر خالد .م1محاسبة متوسطة نظري1:30-12:30الثانية
Bشعبة 0حضوريم عمر خالد .م1محاسبة متوسطة نظري2:30-1:30الثانية
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwOTAzODI4OTA5?cjc=2dptpaxالكترونيم زهراء كريم كاظم.م1محاسبة باإلنكليزي نظري9:30 - 08:30الثالثاءالثانية
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwOTAzODI4OTA5?cjc=2dptpaxالكترونيم زهراء كريم كاظم.م1محاسبة باإلنكليزي نظري10:30 - 9:30الثانية
Bشعبة 0حضوريم زهراء كريم كاظم.ممحاسبة باإلنكليزي عملي11:30 - 10:30الثانية
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwOTAzODI5MDg1?cjc=sihguwzالكترونيم رائد فائق حسن.متسويق وتجارة الكترونيةنظري12:30 - 11:30الثانية
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwOTAzODI5MDg1?cjc=sihguwzالكترونيم رائد فائق حسن.متسويق وتجارة الكترونيةنظري1:30-12:30الثانية
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwOTAzODI5MDg1?cjc=sihguwzالكترونيم رائد فائق حسن.متسويق وتجارة الكترونيةنظري2:30-1:30الثانية
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwOTAzODcwMzUz?cjc=cheo4xoالكترونيتطبيقات محاسبية بالحاسوبنظري9:30 - 08:30االربعاءالثانية
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwOTAzODcwMzUz?cjc=cheo4xoالكترونيتطبيقات محاسبية بالحاسوبنظري10:30 - 9:30الثانية
Bشعبة 0حضوريم عمر خالد عبداالمير.م(عملي) 1محاسبة متوسطة عملي11:30 - 10:30الثانية
Bشعبة 0حضوريم عمر خالد عبداالمير.م(عملي) 1محاسبة متوسطة عملي12:30 - 11:30الثانية
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwOTAzODcwNDc2?cjc=hegx6m6الكتروني2رياضيات عامة نظري1:30-12:30الثانية
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwOTAzODcwNDc2?cjc=hegx6m6الكتروني2رياضيات عامة نظري2:30-1:30الثانية
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwOTAzODI5MzU0?cjc=awwrrmaالكترونيد حسين علي محسن.مقانون االعمالنظري9:30 - 08:30الخميسالثانية
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwOTAzODI5MzU0?cjc=awwrrmaالكترونيد حسين علي محسن.مقانون االعمالنظري10:30 - 9:30الثانية
Bشعبة 0حضوريم زهراء كريم كاظم.ممحاسبة باإلنكليزي عملي11:30 - 10:30الثانية
Bشعبة 0حضوريتطبيقات محاسبية بالحاسوب  عملي12:30 - 11:30الثانية
Bشعبة 0حضوريتطبيقات محاسبية بالحاسوب  عملي2:30-1:30الثانية
Cشعبة 0حضوريأحمد مهدي صاحي.مالمحاسبة الحكوميةنظري1:30-12:30االحدالثانية
Cشعبة 0حضوريأحمد مهدي صاحي.مالمحاسبة الحكوميةنظري2:30-1:30الثانية
Cشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk3NTY5Nzg5?cjc=e3h2ow5الكترونيم زهراء كريم كاظم.م1محاسبة باإلنكليزي نظري9:30 - 08:30االثنينالثانية
Cشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk3NTY5Nzg5?cjc=e3h2ow5الكترونيم زهراء كريم كاظم.م1محاسبة باإلنكليزي نظري10:30 - 9:30الثانية
Cشعبة 0حضوريم زهراء كريم كاظم.ممحاسبة باإلنكليزي عملي11:30 - 10:30الثانية
Cشعبة 0حضوريم زهراء كريم كاظم.ممحاسبة باإلنكليزي عملي12:30 - 11:30الثانية
Cشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk3NTY5OTY3?cjc=e6lqj57الكترونيتطبيقات محاسبية بالحاسوبنظري1:30-12:30الثانية
Cشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk3NTY5OTY3?cjc=e6lqj57الكترونيتطبيقات محاسبية بالحاسوبنظري2:30-1:30الثانية
Cشعبة 0حضوريم عمر خالد .م1محاسبة متوسطة نظري9:30 - 08:30الثالثاءالثانية
Cشعبة 0حضوريم عمر خالد .م1محاسبة متوسطة نظري10:30 - 9:30الثانية
Cشعبة 0حضوريم عمر خالد .م1محاسبة متوسطة نظري11:30 - 10:30الثانية
Cشعبة 0حضوريم عمر خالد .م 1محاسبة متوسطة عملي12:30 - 11:30الثانية
Cشعبة 0حضوريم عمر خالد .م 1محاسبة متوسطة عملي1:30-12:30الثانية
Cشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwOTAyNjM4Nzk4?cjc=iu42pbbالكتروني2رياضيات عامة نظري9:30 - 08:30االربعاءالثانية
Cشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwOTAyNjM4Nzk4?cjc=iu42pbbالكتروني2رياضيات عامة نظري10:30 - 9:30الثانية
Cشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk3NTY5ODI0?cjc=q7k2iupالكترونيم رائد فائق حسن.متسويق وتجارة الكترونيةنظري11:30 - 10:30الثانية
Cشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk3NTY5ODI0?cjc=q7k2iupالكترونيم رائد فائق حسن.متسويق وتجارة الكترونيةنظري12:30 - 11:30الثانية
Cشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk3NTY5ODI0?cjc=q7k2iupالكترونيم رائد فائق حسن.متسويق وتجارة الكترونيةنظري1:30-12:30الثانية
Cشعبة 0حضوريتطبيقات محاسبية بالحاسوب  عملي9:30 - 08:30الخميسالثانية
Cشعبة 0حضوريتطبيقات محاسبية بالحاسوب  عملي10:30 - 9:30الثانية
Cشعبة 0حضوريأحمد مهدي صاحي. م 1محاسبة حكومية عملي11:30 - 10:30الثانية
Cشعبة 0حضوريأحمد مهدي صاحي. م 1محاسبة حكومية عملي12:30 - 11:30الثانية
Cشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk3NTY5ODc4?cjc=5cb6lshالكترونيد حسين علي محسن.مقانون االعمالنظري1:30-12:30الثانية
Cشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk3NTY5ODc4?cjc=5cb6lshالكترونيد حسين علي محسن.مقانون االعمالنظري2:30-1:30الثانية
Aشعبة 0حضوريم عمر خالد عبد االمير.م 1محاسبة كلفة نظري9:30 - 08:30االحدالثالثة
Aشعبة 0حضوريم عمر خالد عبد االمير.م1محاسبة كلفة نظري10:30 - 9:30الثالثة
Aشعبة 0حضوريم عمر خالد عبد االمير.م1محاسبة كلفة نظري11:30 - 10:30الثالثة
Aشعبة 0حضوريد زيد شريف هداب.ممحاسبة شركاتنظري12:30 - 11:30الثالثة
Aشعبة 0حضوريد زيد شريف هداب.ممحاسبة شركاتنظري1:30-12:30الثالثة
Aشعبة 0حضوريد زيد شريف هداب.ممحاسبة شركاتنظري2:30-1:30الثالثة
Aشعبة 0حضوريدمحم فريح حسان. منظام محاسبي موحدنظري9:30 - 08:30االثنينالثالثة
Aشعبة 0حضوريدمحم فريح حسان. منظام محاسبي موحدنظري10:30 - 9:30الثالثة
Aشعبة 0حضوريدمحم فريح حسان. منظام محاسبي موحدنظري11:30 - 10:30الثالثة
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk3NTY1NTg2?cjc=p2x45zxالكترونيد زيد شريف هداب.مEتحليل القوائم المالية نظري9:30 - 08:30الثالثاءالثالثة
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk3NTY1NTg2?cjc=p2x45zxالكترونيد زيد شريف هداب.مEتحليل القوائم المالية نظري10:30 - 9:30الثالثة
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk3NTY1ODMw?cjc=jgxr7mkالكترونيم هيفاء كاظم اسماعيل.ممحاسبة منشآت ماليةنظري11:30 - 10:30الثالثة
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk3NTY1ODMw?cjc=jgxr7mkالكترونيم هيفاء كاظم اسماعيل.ممحاسبة منشآت ماليةنظري12:30 - 11:30الثالثة
Aشعبة 0حضوريد زيد شريف هداب.ممحاسبة شركات عملي1:30-12:30الثالثة
Aشعبة 0حضوريد زيد شريف هداب.ممحاسبة شركات عملي2:30-1:30الثالثة
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk3NTY1NDkz?cjc=vpdszuvالكترونيأحمد مهدي صاحي. ممحاسبة ضريبيةنظري9:30 - 08:30االربعاءالثالثة
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk3NTY1NDkz?cjc=vpdszuvالكترونيأحمد مهدي صاحي. ممحاسبة ضريبيةنظري10:30 - 9:30الثالثة
Aشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk3NTY1NDkz?cjc=vpdszuvالكترونيأحمد مهدي صاحي. ممحاسبة ضريبيةنظري11:30 - 10:30الثالثة
Aشعبة 0حضوريم هيفاء كاظم اسماعيل.ممحاسبة منشآت مالية عملي9:30 - 08:30الخميسالثالثة
Aشعبة 0حضوريم هيفاء كاظم اسماعيل.ممحاسبة منشآت مالية عملي10:30 - 9:30الثالثة
Aشعبة 0حضوريد زيد شريف هداب.م Eتحليل القوائم المالية عملي11:30 - 10:30الثالثة
Aشعبة 0حضوريد زيد شريف هداب.م Eتحليل القوائم المالية عملي12:30 - 11:30الثالثة
Aشعبة 0حضوريم عمر خالد عبد االمير.م 1محاسبة كلفة عملي1:30-12:30الثالثة
Aشعبة 0حضوريم عمر خالد عبد االمير.م 1محاسبة كلفة عملي2:30-1:30الثالثة
Bشعبة 0حضوريد زيد شريف هداب.ممحاسبة شركاتنظري9:30 - 08:30االحدالثالثة
Bشعبة 0حضوريد زيد شريف هداب.ممحاسبة شركاتنظري10:30 - 9:30الثالثة
Bشعبة 0حضوريد زيد شريف هداب.ممحاسبة شركاتنظري11:30 - 10:30الثالثة
Bشعبة 0حضوريم عمر خالد عبد االمير.م1محاسبة كلفة نظري12:30 - 11:30الثالثة
Bشعبة 0حضوريم عمر خالد عبد االمير.م1محاسبة كلفة نظري1:30-12:30الثالثة
Bشعبة 0حضوريم عمر خالد عبد االمير.م1محاسبة كلفة نظري2:30-1:30الثالثة
Bشعبة 0حضوريدمحم فريح حسان. منظام محاسبي موحدنظري12:30 - 11:30االثنينالثالثة
Bشعبة 0حضوريدمحم فريح حسان. منظام محاسبي موحدنظري1:30-12:30الثالثة
Bشعبة 0حضوريدمحم فريح حسان. منظام محاسبي موحدنظري2:30-1:30الثالثة
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk0MTMyMTg4?cjc=lzoyyjjالكترونيم هيفاء كاظم اسماعيل.ممحاسبة منشآت ماليةنظري9:30 - 08:30الثالثاءالثالثة
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk0MTMyMTg4?cjc=lzoyyjjالكترونيم هيفاء كاظم اسماعيل.ممحاسبة منشآت ماليةنظري10:30 - 9:30الثالثة
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk0MTMyMDQy?cjc=vvthnevالكترونيد زيد شريف هداب.مEتحليل القوائم المالية نظري11:30 - 10:30الثالثة
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk0MTMyMDQy?cjc=vvthnevالكترونيد زيد شريف هداب.مEتحليل القوائم المالية نظري12:30 - 11:30الثالثة
Bشعبة 0حضوريم عمر خالد عبد االمير.م 1محاسبة كلفة عملي1:30-12:30الثالثة
Bشعبة 0حضوريم عمر خالد عبد االمير.م 1محاسبة كلفة عملي2:30-1:30الثالثة
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk0MTMxOTY0?cjc=qpoalreالكترونيأحمد مهدي صاحي. ممحاسبة ضريبيةنظري12:30 - 11:30االربعاءالثالثة
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk0MTMxOTY0?cjc=qpoalreالكترونيأحمد مهدي صاحي. ممحاسبة ضريبيةنظري1:30-12:30الثالثة
Bشعبة https://classroom.google.com/c/NDAwODk0MTMxOTY0?cjc=qpoalreالكترونيأحمد مهدي صاحي. ممحاسبة ضريبيةنظري2:30-1:30الثالثة
Bشعبة 0حضوريد زيد شريف هداب.م Eتحليل القوائم المالية عملي9:30 - 08:30الخميسالثالثة
Bشعبة 0حضوريد زيد شريف هداب.م Eتحليل القوائم المالية عملي10:30 - 9:30الثالثة
Bشعبة 0حضوريم هيفاء كاظم اسماعيل.ممحاسبة منشآت مالية عملي11:30 - 10:30الثالثة
Bشعبة 0حضوريم هيفاء كاظم اسماعيل.ممحاسبة منشآت مالية عملي12:30 - 11:30الثالثة
Bشعبة 0حضوريد زيد شريف هداب.ممحاسبة شركات عملي1:30-12:30الثالثة
Bشعبة 0حضوريد زيد شريف هداب.ممحاسبة شركات عملي2:30-1:30الثالثة


