
والمصرفٌ  لسم العلوم المالٌ    (المسائٌ )الدراس   لتررويٌ دول المحاضرات االج

 0200 – 0202العام الدراسً  /السام مٌسان

 لسم العلوم المالٌ  والمصرفٌ 

 ولتال الٌوم اسم الردرٌسً رمز الصف المادة المرحل 

 االولى
)التورس 
 االول (

 م.م علً تاظم pxlqzl7 اللغ  االيتلٌزٌ 
 السبت

0032- 3032 

 2022 -3054 م. م صفا سعد 02gdtju حاسوب

 م. م رلٌ  ٌاسر ysygvdd 2مبادئ االحصاء
 االحد

0032- 5024 

 2022 -5032 م.م حٌدر فلٌح spwokgy سٌرة اهل البٌت ع

 2022 -5024 الثالثاء م. د ارشد عبد اللطٌف 4cl2o6w 2مبادئ االلرصاد

 م .د اٌاد حسن z27sfvw 2مبادئ االدارة
 الخمٌس

0032- 5024 

 2022 -5002 م. زٌيب خلٌل m6yftrj 2مبادئ محاسب 

 الثايٌ 
)التورس 
 االول (

 خلٌل زٌيب. م cmljjbj 2مروسط  محاسب 
 االحد

0032- 5024 

 2022 -5002 م. د ارشد عبد اللطٌف rggqphj يمود ومصارف

 ٌحٌىم .م رواء  cxntmel 2مالٌ  عام 
 االثيٌن

0032- 5022 

2022 -5024 م. م محسن هاشم ترم  5zvjqsz رٌاضٌات مالٌ   

 م.م حسٌن عالء لدوري  vv2auju لايون رجاري
 الثالثاء

0032- 5022 

 2022 -5032 أ.م.د عالء عبد السالم crz35up 2ادارة مالٌ 

 م.م علً تاظم 2awimpb اللغ  االيتلٌزٌ 
 االربعاء

0032- 3032 

 2022 -5022 م. م صفا سعد fs7qtdp 2لواعد بٌايات

 الثالث 
)التورس 
 االول (

 م. رلٌ  ٌاسر   wzooyie ومالً لٌاسً الرصاد
 السبت

0032- 5022 

 2022 -5024 م. م اٌالف محسن qpl3gqu أسواق مالٌ 

 م. رلٌ  ٌاسر  23k2jxb اسالٌب تمٌ 
 االثيٌن

0032- 5022 

 2022 -5024 م. م عبد السرار عبد الجبار 6hncoy4 2موحديظام محاسبً 

 م. د اٌاد حسن 7ie53nx 2رموٌل شرتات
 االربعاء

0032- 5022 

 2022 -5032 م. م عدي حطاب 3r4tzhe 2محاسب  مصرفٌ 

 م. م علً تاظم c2xehlx اللغ  االيتلٌزٌ 
 الخمٌس

0032- 5022 

 2022 -5024 ماضًمؤٌد م. م  waxplsd 2محاسب  رتالٌف

 الرابع 
)تورس 
 اول(

 5022 -0032 السبت م.م رلٌ  ٌاسر 5svu2kk اخاللٌات واسالٌب البحث

 م. د ارشد عبد اللطٌف ep4bvil 2مصارف اسالمٌ 
 االحد

0032- 5022 

 2022 -5032 م. د اٌاد حسن sf2ppbc معاٌٌر مصرفٌ  دولٌ 

 جواد م. م سجى vnpkgsz يظم معلومات محاسبٌ 
 االثيٌن

0032- 5024 

 2022 -5032 فائز عبد الحسن أ.م v2fap66 2مالٌ  ورلاب  ردلٌك

 م. م عبد السرار عبد الجبار s2umcf5 2محاسب  ادارٌ 
  االربعاء

0032- 5022 

 2022 -5024 م. م اٌالف محسن ub2snd7 محفظ  اسرثمارٌ 

                                                                                            

                                                                                                             

                                                                                      

 

 م.د أرشد عبد اللطٌف ررتً                                                                                                  

 ممرر لسم العلوم المالٌ  والمصرفٌ 


