
لسم العلوم المالٌ    )الدراس  الصباحٌ ( لتررويٌ دول المحاضرات االج

 0200-0202العام الدراسً  والمصرفٌ  /السام مٌسان

 

 لسم العلوم المالٌ  والمصرفٌ 

 ولت ال الٌوم اسم الردرٌسً رمز الصف المادة المرحل 

 االولى
 )التورس االول (

 م.م علً تاظم mctxhjr اللغ  االيتلٌزٌ 
 السبت

03:2- 22322 

 20322 -223:2 م. م صفا سعد fdi4ome حاسوب

 م.م حٌدر فلٌح 2ck2mmo سٌرة اهل البٌت ع
 االحد

03:2- 03:2 

 203:2 -22322 رلٌ  ٌاسر م.  vkastfs 2مبادئ االحصاء

 2322 -223:2 الثالثاء م. د ارشد عبد اللطٌف yxpzi2j 2مبادئ االلرصاد

 م .د اٌاد حسن tevzrjf 2مبادئ االدارة
 الخمٌس

03:2- 22322 

 0322 -223:2 م. زٌيب خلٌل n6tuurs 2مبادئ محاسب 

 الثايٌ 
 )التورس االول (

 خلٌل زٌيب. م vrpro6b 2مروسط  محاسب 
 االحد

03:2- 22322 

 0322 -223:2 م. د ارشد عبد اللطٌف 6lhnsfm يمود ومصارف

 رواء ٌحٌىم .م  bvy2fki 2مالٌ  عام 
 االثيٌن

03:2- 22322 

2322 -223:2  م محسن هاشم ترمم.  sobajy4 رٌاضٌات مالٌ   

  م.م حسٌن عالء لدوري 5ola63o لايون رجاري
 الثالثاء

03:2- 22322 

 20322 -223:2 أ.م.د عالء عبد السالم c6g5bhf 2ادارة مالٌ 

 م.م علً تاظم fqc67y: اللغ  االيتلٌزٌ 
 االربعاء

03:2- 22322 

 2322 -223:2 م. م صفا سعد 0ttdbko 2لواعد بٌايات

 الثالث 
 )التورس االول (

 م. رلٌ  ٌاسر عبد االمٌر wzi5yz4 ومالً لٌاسً الرصاد
 السبت

03:2- 22322 

 2322 -223:2 م. م اٌالف محسن invrzhk أسواق مالٌ 

 م. رلٌ  ٌاسر  uudwlts اسالٌب تمٌ 
 االثيٌن

03:2- 22322 

 0322 -223:2 م. م عبد السرار عبد الجبار Jar57ge 2يظام محاسبً موحد

 م. د اٌاد حسن y3sh53d 2رموٌل شرتات
 االربعاء

03:2- 22322 

 20322 -223:2 م. م عدي حطاب njaftka 2محاسب  مصرفٌ 

 م. م علً تاظم m24o4gb اللغ  االيتلٌزٌ 
 الخمٌس

03:2- 22322 

 2322 -223:2 مؤٌد ماضًم. م  r4z4euo 2محاسب  رتالٌف

 الرابع 
 )التورس اول(

 2322 -223:2 السبت رلٌ  ٌاسر م. xysu6fp اخاللٌات واسالٌب البحث

 م. د ارشد عبد اللطٌف isz6t62 2مصارف اسالمٌ 
 االحد

03:2- 223:2 

 2322 -22322 م. د اٌاد حسن a2ljzc2 معاٌٌر مصرفٌ  دولٌ 

 م. م سجى جواد 5clmc7s يظم معلومات محاسبٌ 
 االثيٌن

03:2- 22322 

 2322 -223:2 فائز عبد الحسن أ.م dsagjfe 2مالٌ  ورلاب  ردلٌك

 م. م عبد السرار عبد الجبار zz7y4ea 2محاسب  ادارٌ 
 االربعاء

03:2- 22322 

 2322 -223:2 م. م اٌالف محسن rk5hfkc محفظ  اسرثمارٌ 

                                                                                            

                                                                                                               

                                                                                                    

 م.د أرشد عبد اللطٌف ررتً                                                                             

 ممرر لسم العلوم المالٌ  والمصرفٌ 


