
كلية االدارة وااللتصاداسم الكلية
لسم العلوم المالية والمصرفية اسم القسم

الدراسة الصباحية

المالحظاترابط  المحاضرة  ان كانت الكترونيةحضوري ام الكترونياسم مدرس المادةاسم المادة الدراسيةالشعبة (نظري ام عملي  )نوع المادة وقت المحاضرة اليومالمرحلة
https://meet.google.com/ewd-zkot-zycالكترونيوسن مكطوف. م.ملواعد بيانات مصرفيةنظري08:30االحدالثانية
https://meet.google.com/uss-mdez-mdaالكترونيمحمود داخل. د.مرياضيات ماليةنظري11:30االحدالثانية
حضوريفاضل حسين . م.ممحاسبة متوسطةنظري08:30االثنينالثانية
حضوريوسن مكطوف. م.ملواعد بيانات مصرفيةعملي11:30االثنينالثانية
https://meet.google.com/piv-xgng-qhzالكترونياسحاق ناصر. د.ملانون تجارينظري08:30الثالثاءالثانية
https://meet.google.com/pxh-fnsk-jogالكترونيعميل عبد الحسين . د.م.انمود ومصارفنظري08:30االربعاءالثانية
https://meet.google.com/eso-brip-ndaالكترونياسحاق ناصر.د.ممالية عامةنظري12:30االربعاءالثانية
حضوريعلي جويد . مادارة ماليةنظري08:30الخميسالثانية
حضوريفاضل حسين.م.ممحاسبة متوسطةنظري01:30الخميسالثانية 
https://meet.google.com/cww-uocj-nmeالكترونيمحمود داخل. د.مرياضيات ماليةنظري08:30االحدالثانية
https://meet.google.com/qzk-ziaz-mgbالكترونيوسن مكطوف. م.ملواعد بيانات مصرفيةنظري12:30االحدالثانية
حضوريعلي جويد.مادارة ماليةنظري08:30االثنينالثانية
حضوريوسن مكطوف.م.ملواعد بيانات مصرفيةعملي10:30االثنينالثانية
حضوريفاضل حسين.م.ممحاسبة متوسطةنظري12:30االثنينالثانية
https://meet.google.com/bhi-eqsv-shqالكترونياسحاق ناصر. د.ملانون تجارينظري10:30الثالثاءالثانية
https://meet.google.com/tka-fhug-qmwالكترونياسحاق ناصر.د.ممالية عامةنظري12:30الثالثاءالثانية
https://meet.google.com/mir-nvio-effالكترونيعميل عبد الحسين . د.م.انمود ومصارفنظري12:30االربعاءالثانية
حضوريفاضل حسين.م.ممحاسبة متوسطةنظري08:30الخميسالثانية
حضوريفاضل حسين . م.ممحاسبة متوسطةنظري08:30االحدالثانية
حضوريوسن مكطوف.م.ملواعد بيانات مصرفيةعملي11:30االحدالثانية
https://meet.google.com/xiq-ovao-zkzالكترونيعميل عبد الحسين.د.م.أنمود ومصارفنظري01:30االحدالثانية
https://meet.google.com/ikq-ogur-kznالكترونيمحمود داخل. د.مرياضيات ماليةنظري08:30االثنينالثانية
https://meet.google.com/zdf-aioi-udbالكترونيوسن مكطوف.م.ملواعد بيانات مصرفيةنظري08:30الثالثاءالثانية
https://meet.google.com/xiq-ovao-zkzالكترونيعميل عبد الحسين.د.م.أنمود ومصارفنظري10:30الثالثاءالثانية
https://meet.google.com/xzw-tbdk-syiالكترونياسحاق ناصر. د.ملانون تجارينظري12:30الثالثاءالثانية
https://meet.google.com/brm-kczn-rhaالكترونياسحاق ناصر.د.ممالية عامةنظري08:30االربعاءالثانية
حضوريعلي جويد . مادارة ماليةنظري10:30الخميسالثانية
حضوريفاضل حسين . م.ممحاسبة متوسطةنظري01:30الخميسالثانية
حضوريوسن مكطوف. م.ملواعد بيانات مصرفيةعملي08:30االحدالثانية
حضوريفاضل حسين . م.ممحاسبة متوسطةنظري11:30االحدالثانية
https://meet.google.com/rwn-okii-sxuالكترونيوسن مكطوف. م.ملواعد بيانات مصرفيةنظري08:30االثنينالثانية
https://meet.google.com/ihd-nnrb-hkuالكترونيمحمود داخل. د.مرياضيات ماليةنظري11:30االثنينالثانية
https://meet.google.com/asr-kujq-efsالكترونيعميل عبد الحسين . د.م.انمود ومصارفنظري11:30الثالثاءالثانية
حضوريعلي جويد . مادارة ماليةنظري08:30االربعاءالثانية
https://meet.google.com/ggz-tsfr-jsxالكترونياسحاق ناصر. د.ملانون تجارينظري08:30الخميسالثانية
https://meet.google.com/asr-kujq-efsالكترونياسحاق ناصر.د.ممالية عامةنظري10:30الخميسالثانية
https://meet.google.com/asr-kujq-efsالكترونيعميل عبد الحسين . د.م.انمود ومصارفنظري12:30الخميسالثانية
حضوريصادق زوير. د.االتصاد لياسينظري10:30االحدالثالثة 
حضوريعبد الرضا حسن سعود. د.امحاسبة تكاليفنظري12:30االحدالثالثة 
https://meet.google.com/saa-skwa-imoالكترونيرائد فائك. م.متمويل شركاتنظري08:30االثنينالثالثة 
https://meet.google.com/yei-vnyw-hswالكترونينجاح رسول. د.م.ااساليب كميةنظري10:30االثنينالثالثة 
https://meet.google.com/dgd-oqjq-xnjالكترونيسهير كاظم . م.معمليات مصرفيةنظري08:30الثالثاءالثالثة 
https://meet.google.com/eyy-hafs-rznحضوريعالء طالب ماطور . م.ممحاسبة مصرفية نظري08:30االربعاءالثالثة 
حضوريسهير كاظم.م.معمليات مصرفيةعملي11:30االربعاءالثالثة 
حضوريعبد الرضا سعود.د.أمحاسبة تكاليفنظري01:30االربعاءالثالثة 
https://meet.google.com/pqq-vicn-yjhالكترونيدمحم فريح . منظام محاسبي نظري08:30الخميسالثالثة 
حضوريعبد الرضا سعود.د.أمحاسبة تكاليفنظري08:30االحدالثالثة 
حضوريصادق زوير. د.االتصاد لياسينظري12:30االحدالثالثة 
https://meet.google.com/otp-ghdc-uwsالكترونينجاح رسول. د.م.ااساليب كميةنظري08:30االثنينالثالثة 
https://meet.google.com/bop-rzzj-cpyالكترونيرائد فائك. م.متمويل شركاتنظري12:30االثنينالثالثة 
https://meet.google.com/kxj-wwca-extالكترونيسهير كاظم . م.معمليات مصرفيةنظري12:30الثالثاءالثالثة 
حضوريعبد الرضا حسن سعود. د.امحاسبة تكاليفنظري08:30االربعاءالثالثة 
حضوريعالء طالب ماطور . م.ممحاسبة مصرفية نظري10:30االربعاءالثالثة 
عمليسهير كاظم.م.معمليات مصرفيةنظري12:30االربعاءالثالثة 
https://meet.google.com/qes-fvgt-wrhالكترونيدمحم فريح . منظام محاسبي نظري11:30الخميسالثالثة 
حضوريحسن جميل. م.ممحاسبة ادارية نظري08:30االحد الرابعة
حضوريحسين علي. د.متدليك ورلابةنظري08:30االثنينالرابعة
حضوريعالء صالح.م.ممعايير مصرفيةنظري11:30االثنينالرابعة
https://meet.google.com/qyz-wkip-meiالكترونيعدنان دمحم حسن. د.ااخالليات واساليب البحث العلمينظري08:30الثالثاءالرابعة
https://meet.google.com/cdf-eihx-rioالكترونيسهير كاظم . م.ممحفظة استثماريةنظري08:30االربعاءالرابعة
https://meet.google.com/qza-owvg-hnuالكترونيعبد العظيم دريفش. د.انظم معلومات مالية ومصرفيةنظري11:30االربعاءالرابعة
https://meet.google.com/dnf-epgk-aatالكترونيعالء طالب ماطور . م.ممصارف اسالمية نظري08:30الخميسالرابعة
حضوريحسن جميل.م.ممحاسبة ادارية نظري11:30االحدالرابعة
حضوريعالء صالح.م.ممعايير مصرفية دوليةنظري08:30االثنينالرابعة
حضوريحسين علي.د.متدليك ورلابةنظري12:30االثنينالرابعة
https://meet.google.com/ztw-mjkg-vzpالكترونيسهير كاظم.م.ممحفظة استثماريةنظري08:30الثالثاءالرابعة
https://meet.google.com/zpu-wqpk-prqالكترونيعبد العظيم دريفش.د.أنظم معلومات مالية ومصرفيةنظري08:30االربعاءالرابعة
حضوريعالء صالح.م.ممعايير مصرفيةنظري11:30االربعاءالرابعة
https://meet.google.com/pwu-ppvc-ojkالكترونيعدنان دمحم حسن.د.أاخالليات واساليب البحث العلمينظري08:30الخميسالرابعة
https://meet.google.com/tzn-wtkh-wdgالكترونيعالء طالب ماطور . م.ممصارف اسالمية نظري10:30الخميسالرابعة
حضوريعالء صالح.م.ممعايير مصرفية دوليةنظري08:30االحدالرابعة
حضوريحسن جميل.م.ممحاسبة ادارية نظري11:30االحدالرابعة
حضوريحسن جميل.م.ممحاسبة ادارية نظري08:30االثنينالرابعة
حضوريحسين علي.د.متدليك ورلابةنظري10:30االثنينالرابعة
حضوريعالء صالح.م.ممعايير مصرفيةنظري01:30االثنينالرابعة
https://meet.google.com/sro-aeqi-ytdالكترونيعالء طالب.م.ممصارف اسالمية نظري12:30الثالثاءالرابعة
https://meet.google.com/trb-tged-kmkالكترونيعدنان دمحم حسن.د.أاخالليات واساليب البحث العلمينظري12:30االربعاءالرابعة
https://meet.google.com/usk-ixsk-igwالكترونيعبد العظيم دريفش.د.أنظم معلومات مالية ومصرفيةنظري08:30الخميسالرابعة
https://meet.google.com/shf-gyhy-tacالكترونيسهير كاظم . م.ممحفظة استثماريةنظري11:30الخميسالرابعة
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