كلية المنصور الجامعة
قسم العلوم المحاسبية والمصرفية
جدول المحاضرات الحضورية وااللكترونية للمرحلة /االولى صباحي -الفصل الثاني
العام الدراسي 2022-2021

اليوم

السبت

االحد

االثنين

التوقيت

Group A
المادة

التدريسي

القاعة

9:35-8:30
10:15-9:45
11:35-11:5

مبادئ اقتصاد2/
مبادئ محاسبة 2/
مبادئ االقتصاد2/

م.م.ضحى ذياب
م.حيدر الحمامي
م.م.ضحى ذياب

9:35-8:30
10:50-9:45
12:10_ 11:5

مبادئ محاسبة 2/
-----

م.حيدر الحمامي
------م.م.بشرى جبار

C207
C207
C207
C20
C207
---مختبر4
حضوري

9:35-8:30
10:50-9:45
12:10-11:5

------مبادئ االحصاء2/
مبادئ االدارة2/

-----أ.محمد قدوري
م.فائزة عبداللة

----meet
meet

9:35-8:30

حاسوب 2/

م.م.بشرى جبار

meet

مختبر حاسوب

الثالثاء
9:00-8:30
9:35-9:5
االربعاء
10:50-9:45

مبادئ االدارة2/
---اللغة العربية2/

م.فائزة عبد اللة
----م.م.هناء فاضل

meet
---meet

قسم العلوم المحاسبية والمصرفية
جدول المحاضرات الحضورية وااللكترونية للمرحلة  /الثانية ( الفصل الدراسي الثاني) –الدراسة الصباحية
العام الدراسي 2022-2021

اليوم

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

التوقيت

Group B

Group A
المادة

التدريسي

القاعة

محاسبة متوسطة2/

م.م.علي اكبر
م.د.نضال جاسم

C209
C209

9:00-8:30
9:35-9:5
10:15-9:45

محاسبة متوسط2/

------مختبر قواعد

م.م.علي اكبر
-----م.م.بشرى جبار

C210
م9

مختبر قواعد
مختبرقواعد
محاسبة متوسطة2/

10:50-10:20

مختبر قواعد

م.م.بشرى جبار

م9

-------

------

9:35-8:30
10:50-9:45
11:35-11:5
12:10-11:40
9:35-8:30
10:50-9:45
11:35-11:5

قواعد بيانات2/
سياسات نقدية

م.م.بشرى جبار

meet
meet

سياسات نقدية
قواعد بيانات2/
سياسات نقدية

م.ميسون عبد الغني
م.م.بشرى جبار
م.ميسون عبد الغني

سياسات نقدية
رياضيات مالية2/
تسويق مصرفي
تسويق مصرفي

أ.محمد قدوري
م.فائزة عبداللة
م.فائزة عبداللة

12:10-11:40

-------

-------

مالية عامة2/
تجارة الكترونية
-------

م.م.ضحى ذياب
م.فائزة عبداللة
-------

9:35-8:30
10:50-9:45
12:10-11:5

9:35-8:30
االربعاء 10:50-9:45
12:10-11:5

محاسبة حكومية2/

م.ميسون عبد الغني
م.ميسون عبد الغني

meet
meet
meet
meet
meet
meet

القاعة

المادة
محاسبة حكومية2/
محاسبة متوسطة2/

التدريسي
م.د.نضال جاسم
م.م.علي اكبر

C210
C210

م.م.بشرى جبار
م.م.بشرى جبار
م.م.علي اكبر

م9
م9
C209
meet
meet
meet

تسويق مصرفي
رياضيات مالية2/
-----

م.فائزة عبداللة
أ.محمد قدوري
------

meet
meet

تسويق مصرفي

م.فائزة عبداللة

meet

-----مالية عامة2/
تجارة الكترونية

------ضحى ذياب
م.فائزة عبداللة

meet
meet

كلية المنصور الجامعة
قسم العلوم المحاسبية والمصرفية

جدول المحاضرات الحضورية وااللكترونية للمرحلة /الثالثة
العام الدراسي 2022-2021

اليوم

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

التوقيت

Group B

Group A
المادة

التدريسي

القاعة

اسواق مالية

م.ميسون عبد الغني

محاسبة ضريبية

م.ريا عبد االمير
م.م.علي اكبر

meet
meet
meet

محاسبة مصرفية2/

م.م.ضحى ذياب
أ.د.كامل الكناني
------

meet
meet

تمويل شركات2/
محاسبة مصرفية2/
تقييم قرارات*

9:35-8:30
11:45-10:15

أدارة مالية2/
نظام محاسبي موحد2/

م.م.فاطمة فيصل
م.حيدر الحمامي

C209
C209

9:35-8:30
10:50-9:45
12:10-11:5

-----محاسبة التكاليف 2/
أدارة مالية2/
------

م.ريا عبد االمير
م.م.فاطمة فيصل
------

نظام محاسبي موحد2/
م.حيدر الحمامي
م.م.فاطمة فيصل
أدارة مالية2/
--------م.م.فاطمة فيصل
أدارة مالية2/
م.ريا عبد االمير
محاسبة التكاليف 2/
----------

نظام محاسبي موحد2/

م.حيدر الحمامي

C209

-----محاسبة تكاليف 2/
-------

م.ريا عبد االمير

C209

9:35-8:30
10:50-9:45
12:50-11:5
9:35-8:30
10:50-9:45
12:50-11:5

9:00-8:30
9:35- 9:5
االربعاء
10:15-9:45
10:50-10:20

تقييم قرارات *

تمويل شركات2/
------

C210
C210
-------

القاعة

المادة
محاسبة ضريبية
اسواق مالية
------

التدريسي
م.ريا عبد االمير
م.ميسون عبد الغني
----أ.د.كامل الكناني
م.م.ضحى ذياب
م.م.علي اكبر

meet
meet
meet
C210
C210

meet
meet

C209
C209
------

---نظام محاسبي موحد2/

محاسبة تكاليف 2/

م.حيدر الحمامي
م.ريا عبد االمير

C210
C210

كلية المنصور الجامعة
قسم العلوم المحاسبية والمصرفية
جدول المحاضرات الحضورية وااللكترونية للمرحلة/الرابعة( الفصل الدراسي الثاني)
العام الدراسي 2022-2021

اليوم

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

التوقيت

المادة

التدريسي

القاعة

9:35-8:30
10:50-9:45
11:35-11:5

محاسبة متقدمة2/
-----محاسبة ادارية2/

م.حيدر الحمامي
------م.د.نضال جاسم

C208

9:35-8:30
10:50-9:45
12:10-11:5

محاسبة ادارية2/
محاسبة متقدمة2/
-------

م.د.نضال جاسم
م.حيدر الحمامي
-------

C208
C208
C208

9:35-8:30
10:50-9:45
9:35-8:30
10:50-9:45
11:35-11:5
9:35-8:30
10:50-9:45

دراسات جدوى
مصارف اسالمية 2/
دراسات جدوى

أ.د.كامل الكناني
م.ميسون عبد الغني
أ.د.كامل الكناني

C208
C208
C208

تدقيق ورقابة2/
محاسبة دولية2/

م.ريا عبد االمير
م.م.فاطمة فيصل

meet
meet

