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 لسم العلوم المالٌة والمصرفٌة   

 المرحلة الرابعة  –المرحلة الثالثة 
 الدراسة المسائٌة –المرحلة الثالثة 

 الٌوم
  اسم المادة )استاذ المادة(    

 الوقت Bشعبة  Aشعبة 

 االحد

 1محاسبة تكالٌف

 مؤٌد ماضً م.م

 محاسبة مصرفٌة
 م.م عدي حطاب 

 

03:2 – 5324  
 

 محاسبة مصرفٌة
 م.م عدي حطاب

 1محاسبة تكالٌف 

 م.م مؤٌد ماضً
 

5314 – 0322  

 الثالثاء

 اسالٌب كمٌة
 م. رلٌة ٌاسر

 1نظام محاسبً

 عبد الجبارم.م عبد الستار

03:2 – 5324  
 

 1نظام محاسبً

 عبد الجبارم.م عبد الستار

 اسالٌب كمٌة
 م. رلٌة ٌاسر

5314 – 0322  

 الخمٌس

 اسواق مالٌة
 م.م اٌالف محسن

 التصاد لٌاسً ومالً 
 م. رلٌة ٌاسر

03:2 – 5324  
 

 التصاد لٌاسً ومالً 
 م. رلٌة ٌاسر

 اسواق مالٌة
 م.م اٌالف محسن

 

5314 – 0322  
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 الدراسة المسائٌة –المرحلة الرابعة 

 الٌوم
 المادة(اسم المادة )استاذ 

 الولت
 Bشعبة  Aشعبة 

 الثالثاء
 محفظة استثمارٌة
 م.م اٌالف محسن

 

 معاٌٌر مصرفٌة دولٌة
 م.د اٌاد حسن

03:2 – 5324  
 

 
 معاٌٌر مصرفٌة دولٌة

 م.د اٌاد حسن
 

 محفظة استثمارٌة
 م.م اٌالف محسن

5314 – 0322  

 الخمٌس
 1محاسبة ادارٌة 

 عبد الجبارم.م عبد الستار
 

 1ورلابة تدلٌك 

 ا.م.د فائز عبد الحسن

03:2 – 5324  
 

 
 1تدلٌك ورلابة 

 ا.م.د فائز عبد الحسن
 

 1محاسبة ادارٌة 

 عبد الجبارم.م عبد الستار

5314 – 0322  
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 لسم العلوم المالٌة والمصرفٌة   

  الثانٌةالمرحلة  – االولى المرحلة 
 

 الدراسة المسائٌة – المرحلة الثانٌة

 الٌوم

 اسم المادة )استاذ المادة(

 الولت
 Bشعبة  Aشعبة 

 االثنٌن

 1ادارة مالٌة

 عالء عبد السالم أ.م.د
 

 1محاسبة متوسطة

 م. زٌنب خلٌل

03:2 – 5324  
 

 1محاسبة متوسطة

 م. زٌنب خلٌل
 

 1ادارة مالٌة

 أ.م.د عالء عبد السالم

5314 – 0322  

 االربعاء

 1مالٌة عامة

 م.م رواء ٌحٌى
 

 رٌاضٌات مالٌة
 محسن هاشم كرمم.م 

03:2 – 5324  
 

 رٌاضٌات مالٌة
 محسن هاشم كرمم.م 

 1مالٌة عامة

 م.م رواء ٌحٌى
 

5314 – 0322  



 
4 

 

 الدراسة المسائٌة – االولىالمرحلة 

 الٌوم

 اسم المادة )استاذ المادة(

 الولت
 Aشعبة 

 

 Bشعبة 

 

 االثنٌن

 1مبادئ ادارة

 م.د اٌاد حسن
 

 1مبادئ التصاد

 م.د أرشد عبد اللطٌف

03:2 – 5324  
 

 1مبادئ التصاد

 م.د أرشد عبد اللطٌف
 

 1مبادئ ادارة

 م.د اٌاد حسن

5314 – 0322  

 االربعاء

 1محاسبة مبادئ 

 م. زٌنب خلٌل
 

 1مبادئ احصاء

 م. رلٌة ٌاسر

03:2 – 5324  
 

 1مبادئ احصاء

 م. رلٌة ٌاسر
 

 1محاسبة مبادئ 

 م. زٌنب خلٌل

5314 – 0322  

 


