كلية دجلة الجامعة
قسم العلوم المالية والمصرفية
جدول الفصل الثاني
اليوم

الوقت

المادة

االول ص A
االستاذ

 8:00-8:50نشاطات طالبية
 9:00-9:50نشاطات طالبية
 10:00-10:50مبادئ االقتصاد()2
 11:00-11:50مبادئ االقتصاد()2
12:00-12:50

1:00-1:50

السبت

ا.د.جمال داود
ا.د.جمال داود

اللغة العربية ( )2م.د.امال ياسين
اللغة العربية ( )2م.د.امال ياسين

االول ص B
االستاذ
المادة
القاعة
مبادئ ادارة االعمال( )2م.م.حيدر علي
مبادئ ادارة االعمال( )2م.م.حيدر علي
 A301مبادئ ادارة االعمال( )2م.م.حيدر علي
A301
 B312اللغة العربية ( )2م.د.امال ياسين
 B312اللغة العربية ( )2م.د.امال ياسين

المادة

االول ص C
االستاذ

القاعة

المادة

االول ص D
االستاذ

القاعة

القاعة
A303
مبادئ االقتصاد( )2ا.د.جمال داود A321
A303
 A303مبادئ اإلحصاء( )2م.م.دعاء خضير  B312نشاطات طالبية
مبادئ اإلحصاء( )2م.م.دعاء خضير  B312نشاطات طالبية
 A323Lاللغة اإلنكليزية( )2م.م.هنادي قيس A301
الحاسوب()2
B312
 A323Lاللغة اإلنكليزية( )2م.م.هنادي قيس A301
الحاسوب()2
B312

المادة

االول م E
االستاذ

القاعة

ا.م.د.بشير علوان+م.م.مروة جمال+م.م.زينة طارق

ا.م.د.بشير علوان+م.م.مروة جمال+م.م.زينة طارق

2:00-2:40

A323L
الحاسوب()2
A323L
الحاسوب()2
اللغة اإلنكليزية( )2م.م.هنادي قيس A319
قيس
هنادي
.
م
.
م
)
2
اللغة اإلنكليزية(
A319

2:45-3:25

ا.م.د.بشير علوان +م.م.مروة جمال +م.م.زينة طارق

3:30-4:10

ا.م.د.بشير علوان +م.م.مروة جمال +م.م.زينة طارق

4:15-4:55
5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10

الحاسوب()2
الحاسوب()2

8:00-8:50
9:00-9:50

ا.م.د.بشير علوان+م.م.مروة جمال+م.م.زينة طارق
ا.م.د.بشير علوان+م.م.مروة جمال+م.م.زينة طارق

10:00-10:50

 11:00-11:50مبادئ المحاسبة ()2
 12:00-12:50مبادئ المحاسبة ()2
 1:00-1:50مبادئ المحاسبة ()2

االحد

م.د.احمد طاهر A321
م.د.احمد طاهر  A321مبادئ اإلحصاء( )2م.م.دعاء خضير
م.د.احمد طاهر  A321مبادئ اإلحصاء( )2م.م.دعاء خضير

 A323Lاللغة اإلنكليزية( )2م.م.هنادي قيس A301
 A323Lاللغة اإلنكليزية( )2م.م.هنادي قيس A301

مبادئ اإلحصاء( )2م.م.دعاء خضير A322
مبادئ اإلحصاء( )2م.م.دعاء خضير A322
اللغة العربية ( )2م.د.امال ياسين  B312اللغة العربية ( )2م.د.امال ياسين B312
 A301اللغة العربية ( )2م.د.امال ياسين  B312اللغة العربية ( )2م.د.امال ياسين B312
A301

2:00-2:40
2:45-3:25

اللغة العربية ()2
اللغة العربية ()2

4:15-4:55

مبادئ المحاسبة ()2

5:00-5:40

مبادئ المحاسبة ()2

5:45-6:25

مبادئ المحاسبة ()2

3:30-4:10

م.د.امال ياسين
م.د.امال ياسين
م.د.احمد طاهر
م.د.احمد طاهر
م.د.احمد طاهر

A321
A321
A318
A318
A318

6:30-7:10
8:00-8:50

مبادئ المحاسبة ()2
مبادئ المحاسبة ()2

9:00-9:50
10:00-10:50

11:00-11:50

مبادئ ادارة االعمال()2

 12:00-12:50مبادئ ادارة االعمال()2

1:00-1:50

االثنين

مبادئ ادارة االعمال()2

م.م.حيدر علي A301
م.م.حيدر علي A301
م.م.حيدر علي  A301مبادئ االقتصاد()2

م.د.احمد طاهر
م.د.احمد طاهر

A318
A318

نشاطات طالبية
نشاطات طالبية

ا.د.جمال داود

مبادئ االقتصاد( )2ا.د.جمال داود
مبادئ االقتصاد( )2ا.د.جمال داود
مبادئ االقتصاد( )2ا.د.جمال داود

A321
A321
A321

مبادئ المحاسبة ()2
مبادئ المحاسبة ()2
مبادئ المحاسبة ()2

A321

م.د.احمد طاهر A320
م.د.احمد طاهر A320
م.د.احمد طاهر A320

2:00-2:40

الحاسوب()2

2:45-3:25

م.م.زينة طارق

مبادئ االقتصاد( )2ا.د.جمال داود
مبادئ االقتصاد( )2ا.د.جمال داود
مبادئ االقتصاد( )2ا.د.جمال داود

3:30-4:10
4:15-4:55
5:00-5:40

A321
A319
A319
A319

5:45-6:25
6:30-7:10

نشاطات طالبية
نشاطات طالبية

8:00-8:50

اللغة اإلنكليزية()2
 A323Lاللغة اإلنكليزية()2

م.م.هنادي قيس
م.م.هنادي قيس

A323L
م.م.دعاء خضير A321
م.م.دعاء خضير  A321مبادئ المحاسبة ()2

م.د.احمد طاهر

9:00-9:50
10:00-10:50

11:00-11:50

الحاسوب()2
الحاسوب()2

 12:00-12:50مبادئ اإلحصاء()2
 1:00-1:50مبادئ اإلحصاء()2

الثالثاء

ا.م.د.بشير علوان+م.م.مروة جمال+م.م.زينة طارق

ا.م.د.بشير علوان+م.م.مروة جمال+م.م.زينة طارق

A301
 A301مبادئ المحاسبة ( )2م.د.احمد طاهر A302
مبادئ المحاسبة ( )2م.د.احمد طاهر A302
مبادئ المحاسبة ( )2م.د.احمد طاهر A302
A302

الحاسوب()2
الحاسوب()2
مبادئ ادارة االعمال()2
مبادئ ادارة االعمال()2
مبادئ ادارة االعمال()2

ا.م.د.بشير علوان+م.م.مروة جمال+م.م.زينة طارق

ا.م.د.بشير علوان+م.م.مروة جمال+م.م.زينة طارق

A323L
A323L

م.م.محسن عروق A319
م.م.محسن عروق A319
م.م.محسن عروق A319

2:00-2:40
2:45-3:25

مبادئ ادارة االعمال( )2م.م.محسن عروق

3:30-4:10

مبادئ ادارة االعمال( )2م.م.محسن عروق

4:15-4:55

مبادئ ادارة االعمال( )2م.م.محسن عروق

A322
A322
A322

5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10
8:00-8:50
9:00-9:50
10:00-10:50

مبادئ االقتصاد( )2ا.د.جمال داود A301
الحاسوب( )2م.م.زينة طارق B312

الحاسوب()2
الحاسوب()2

م.م.زينة طارق

B312

مبادئ االقتصاد()2
مبادئ االقتصاد()2

ا.د.جمال داود
ا.د.جمال داود

A322
A322

مبادئ ادارة االعمال()2

11:00-11:50
12:00-12:50

اللغة اإلنكليزية()2

 1:00-1:50اللغة اإلنكليزية()2

االربعاء

م.م.هنادي قيس A303
م.م.هنادي قيس A303

مبادئ ادارة االعمال()2
مبادئ ادارة االعمال()2

م.م.زينة طارق  B312الحاسوب( )2م.م.زينة طارق B312
مبادئ االقتصاد( )2ا.د.جمال داود A318
م.م.حيدر علي  A321مبادئ االقتصاد( )2ا.د.جمال داود A318
م.م.حيدر علي A321
م.م.حيدر علي A321

2:00-2:40
2:45-3:25

مبادئ اإلحصاء( )2م.م.دعاء خضير

3:30-4:10

مبادئ اإلحصاء( )2م.م.دعاء خضير

4:15-4:55
5:00-5:40

نشاطات طالبية

5:45-6:25
6:30-7:10
8:00-8:50
9:00-9:50
10:00-10:50

11:00-11:50
12:00-12:50

1:00-1:50

الخميس

2:00-2:40
2:45-3:25
3:30-4:10
4:15-4:55
5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10

OFF

A321
A321

كلية دجلة الجامعة
قسم العلوم المالية والمصرفية
جدول الفصل الثاني
اليوم

الوقت
8:00-8:50
9:00-9:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50

السبت

1:00-1:50
2:00-2:40
2:45-3:25
3:30-4:10
4:15-4:55
5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10
8:00-8:50
9:00-9:50

الثاني ص B
الثاني ص A
القاعة
االستاذ
المادة
القاعة
االستاذ
المادة
مصرفي
وجهاز
نقدية
سياسات
د.سالم سوادي A302
تجارة الكترونية م.م.سيف محمود A301
مصرفي
وجهاز
نقدية
سياسات
د.سالم سوادي A302
تجارة الكترونية م.م.سيف محمود A301
مالية عامة ( )2م.عبد الرحمن طاهر A320
مالية عامة ( )2م.عبد الرحمن طاهر  A320سياسات نقدية وجهاز مصرفي د.سالم سوادي A303
تجارة الكترونية م.م.سيف محمود A303
تجارة الكترونية م.م.سيف محمود A303

االحد

االثنين

سياسات نقدية وجهاز مصرفي
سياسات نقدية وجهاز مصرفي

تجارة الكترونية
تجارة الكترونية

محاسبة متوسطة ()2
محاسبة متوسطة ()2

م.م.صدام حمدان  A303تسويق مصرفي
م.م.صدام حمدان  A303تسويق مصرفي
م.م.صدام حمدان  A301تسويق مصرفي
 A323Lمالية عامة ()2
 A323Lمالية عامة ()2

قواعد بيانات مصرفية ()2

ا.م.د.بشير علوان+م.م.مروة جمال+م.م.دعاء خضير

قواعد بيانات مصرفية ()2

ا.م.د.بشير علوان+م.م.مروة جمال+م.م.دعاء خضير

1:00-1:50
2:00-2:40
2:45-3:25
3:30-4:10
4:15-4:55
5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10
 8:00-8:50تسويق مصرفي
 9:00-9:50تسويق مصرفي

 12:00-12:50ادارة مالية ( )2م.د.نبيل ابراهيم
 1:00-1:50ادارة مالية ( )2م.د.نبيل ابراهيم
2:00-2:40
2:45-3:25
3:30-4:10
4:15-4:55
5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10
8:00-8:50
 9:00-9:50نشاطات طالبية
 10:00-10:50نشاطات طالبية
11:00-11:50
12:00-12:50

االربعاء

1:00-1:50
2:00-2:40
2:45-3:25
3:30-4:10
4:15-4:55
5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10
8:00-8:50
9:00-9:50

مؤسسات مالية ومصرفية
مؤسسات مالية ومصرفية

قواعد بيانات مصرفية ()2
قواعد بيانات مصرفية ()2

ا.م.د.بشير علوان+م.م.مروة جمال+م.م.دعاء خضير

مؤسسات مالية ومصرفية
مؤسسات مالية ومصرفية

مالية عامة ( )2م.عبد الرحمن طاهر A322
مالية عامة ( )2م.عبد الرحمن طاهر A322
محاسبة متوسطة ( )2م.م.صدام حمدان A322
محاسبة متوسطة ( )2م.م.صدام حمدان A319
محاسبة متوسطة ( )2م.م.صدام حمدان A319

م.م.حيدر علي A321
م.م.حيدر علي A321
 10:00-10:50تسويق مصرفي م.م.حيدر علي A322
 11:00-11:50قواعد بيانات مصرفية ( )2م.م.دعاء خضير A322
 12:00-12:50قواعد بيانات مصرفية ( )2م.م.دعاء خضير A322
1:00-1:50
2:00-2:40
2:45-3:25
3:30-4:10
4:15-4:55
5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10
 8:00-8:50سياسات نقدية وجهاز مصرفي د.سالم سوادي A322
 9:00-9:50سياسات نقدية وجهاز مصرفي د.سالم سوادي A322
 10:00-10:50سياسات نقدية وجهاز مصرفي د.سالم سوادي A322

مؤسسات مالية ومصرفية

م.م.حيدر علي A318
م.م.حيدر علي A318
م.م.حيدر علي A318
م.عبد الرحمن طاهر A318
م.عبد الرحمن طاهر A318

A322
A322

مؤسسات مالية ومصرفية ا.م.د.عباس خضير
مؤسسات مالية ومصرفية ا.م.د.عباس خضير
مؤسسات مالية ومصرفية ا.م.د.عباس خضير

 A303محاسبة متوسطة ( )2م.م.صدام حمدان
 A303محاسبة متوسطة ( )2م.م.صدام حمدان
 A303محاسبة متوسطة ( )2م.م.صدام حمدان
ادارة مالية ( )2م.م.مروة جمال
ادارة مالية ( )2م.م.مروة جمال

الخميس

A319
A319
A319
A303
A303
قواعد بيانات مصرفية ()2
قواعد بيانات مصرفية ()2

قواعد بيانات مصرفية ()2
قواعد بيانات مصرفية ()2

ادارة مالية ()2
ادارة مالية ()2

م.م.دعاء خضير
م.م.دعاء خضير
م.د.نبيل ابراهيم
م.د.نبيل ابراهيم

قواعد بيانات مصرفية ()2

ا.م.د.بشير علوان+م.م.مروة جمال+م.م.دعاء خضير

قواعد بيانات مصرفية ()2

ا.م.د.بشير علوان+م.م.مروة جمال+م.م.دعاء خضير

A321
A321
A321
A321
A323L
A323L

سياسات نقدية وجهاز مصرفي
سياسات نقدية وجهاز مصرفي
سياسات نقدية وجهاز مصرفي

د.سالم سوادي
د.سالم سوادي
د.سالم سوادي

تسويق مصرفي
محاسبة متوسطة ( )2م.م.صدام حمدان  A322تسويق مصرفي
محاسبة متوسطة ( )2م.م.صدام حمدان  A322تسويق مصرفي

ا.م.د.عباس خضير  A319محاسبة متوسطة ( )2م.م.صدام حمدان A322
ا.م.د.عباس خضير A319
ا.م.د.عباس خضير A319

قواعد بيانات مصرفية ()2
قواعد بيانات مصرفية ()2

م.م.دعاء خضير
م.م.دعاء خضير

قواعد بيانات مصرفية ()2

ا.م.د.بشير علوان+م.م.مروة جمال+م.م.دعاء خضير

قواعد بيانات مصرفية ()2

ا.م.د.بشير علوان+م.م.مروة جمال+م.م.دعاء خضير

A318
A318
A323L
A323L

A301
A301
A301
تسويق مصرفي
تسويق مصرفي
تسويق مصرفي

م.م.حيدر علي
م.م.حيدر علي
م.م.حيدر علي

A321
A321
A321

م.م.دعاء خضير
م.م.دعاء خضير

A302
A302

م.م.حيدر علي
م.م.حيدر علي
م.م.حيدر علي

A318
A318
A318

A319
ادارة مالية ( )2م.م.مروة جمال
A319
ادارة مالية ( )2م.م.مروة جمال
مؤسسات مالية ومصرفية ا.م.د.عباس خضير A319
مؤسسات مالية ومصرفية ا.م.د.عباس خضير A319
مؤسسات مالية ومصرفية ا.م.د.عباس خضير A319

10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50

1:00-1:50
2:00-2:40
2:45-3:25
3:30-4:10
4:15-4:55
5:00-5:40
5:45-6:25

د.سالم سوادي
د.سالم سوادي
د.سالم سوادي
م.م.سيف محمود
م.م.سيف محمود

A322
A322
A322
A302
A302

A323L
A323L
ا.م.د.عباس خضير A322
ا.م.د.عباس خضير A322
ا.م.د.عباس خضير A322

ا.م.د.بشير علوان+م.م.مروة جمال+م.م.دعاء خضير

مؤسسات مالية ومصرفية

11:00-11:50

الثالثاء

تجارة الكترونية
تجارة الكترونية
مالية عامة ()2
مالية عامة ()2

م.م.سيف محمود A302
م.م.سيف محمود A302
م.عبد الرحمن طاهر A302
م.عبد الرحمن طاهر A302
سياسات نقدية وجهاز مصرفي

 10:00-10:50محاسبة متوسطة ()2

11:00-11:50
12:00-12:50

المادة

الثاني ص C
االستاذ

القاعة

المادة

الثاني م E
االستاذ

القاعة

OFF

الخميس

OFF

6:30-7:10

كلية دجلة الجامعة
قسم العلوم المالية والمصرفية
جدول الفصل الثاني
اليوم

الوقت

المادة

الثالث ص A
االستاذ

 8:00-8:50نظام محاسبي ( )2م.م.عقيل عبد الكريم
 9:00-9:50نظام محاسبي ( )2م.م.عقيل عبد الكريم
 10:00-10:50نظام محاسبي ( )2م.م.عقيل عبد الكريم

السبت

القاعة
A319
A319
A319

المادة

الثالث ص B
االستاذ

أسواق مالية

11:00-11:50

تقييم قرارات االستثمار

12:00-12:50

تقييم قرارات االستثمار

 1:00-1:50نشاطات طالبية
 2:00-2:40نشاطات طالبية

تقييم قرارات االستثمار

م.د.براء محي الدين

القاعة
B312

م.د.حسن خلف A321
م.د.حسن خلف A321
م.د.حسن خلف A321

الثالث ص D
الثالث ص C
القاعة
االستاذ
المادة
القاعة
االستاذ
المادة
محاسبة مصرفية ( )2م.م.صدام حمدان  A320تقييم قرارات االستثمار م.د.حسن خلف A322
محاسبة مصرفية ( )2م.م.صدام حمدان  A320تقييم قرارات االستثمار م.د.حسن خلف A322
تقييم قرارات االستثمار م.د.حسن خلف A321
تمويل شركات ( )2م.د.نبيل ابراهيم A319
تمويل شركات ( )2م.د.نبيل ابراهيم  A319محاسبة مصرفية ( )2م.م.صدام حمدان A322
محاسبة مصرفية ( )2م.م.صدام حمدان A322

المادة

2:45-3:25

محاسبة تكاليف ()2

3:30-4:10

محاسبة تكاليف ()2

4:15-4:55

أسواق مالية
أسواق مالية
أسواق مالية

5:00-5:40
5:45-6:25

الثالث م E
االستاذ

القاعة

م.د.احمد محمود A321
م.د.احمد محمود A321
م.د.براء محي الدين A321
م.د.براء محي الدين A321
م.د.براء محي الدين A321

6:30-7:10
8:00-8:50
9:00-9:50
10:00-10:50

أسواق مالية

 11:00-11:50تقييم قرارات االستثمار
 12:00-12:50تقييم قرارات االستثمار
 1:00-1:50تقييم قرارات االستثمار

االحد

م.د.براء محي الدين A321
م.د.حسن خلف A320
م.د.حسن خلف A320
م.د.حسن خلف A320

نظام محاسبي ( )2م.م.عقيل عبد الكريم
نظام محاسبي ( )2م.م.عقيل عبد الكريم
نظام محاسبي ( )2م.م.عقيل عبد الكريم

م.د.براء محي الدين  A321إدارة المخاطر المالية ا.د.سعد العبدلي A302
أسواق مالية
إدارة المخاطر المالية ا.د.سعد العبدلي A302
 A303محاسبة تكاليف ( )2م.د.احمد محمود  A322إدارة المخاطر المالية ا.د.سعد العبدلي A302
 A303محاسبة تكاليف ( )2م.د.احمد محمود A302
 A303محاسبة تكاليف ( )2م.د.احمد محمود A302

2:00-2:40
2:45-3:25

محاسبة مصرفية ( )2م.م.صدام حمدان

3:30-4:10

محاسبة مصرفية ( )2م.م.صدام حمدان

4:15-4:55

تمويل شركات ( )2م.د.نبيل ابراهيم
تمويل شركات ( )2م.د.نبيل ابراهيم

5:45-6:25

نشاطات طالبية

5:00-5:40

A319
A319
A321
A321

6:30-7:10
8:00-8:50

 9:00-9:50تمويل شركات ( )2م.د.نبيل ابراهيم
 10:00-10:50تمويل شركات ( )2م.د.نبيل ابراهيم
11:00-11:50

محاسبة تكاليف ( )2م.د.احمد محمود

12:00-12:50

محاسبة تكاليف ( )2م.د.احمد محمود

 1:00-1:50محاسبة تكاليف ( )2م.د.احمد محمود

االثنين

A320
A320
A318
A318
A318

أسواق مالية
أسواق مالية

تمويل شركات ()2
تمويل شركات ()2

م.د.براء محي الدين
م.د.براء محي الدين

 A302نظام محاسبي ()2
 A302نظام محاسبي ()2
نظام محاسبي ()2

م.م.عقيل عبد الكريم
م.م.عقيل عبد الكريم
م.م.عقيل عبد الكريم

B312
B312
B312
نظام محاسبي ()2
نظام محاسبي ()2
نظام محاسبي ()2

م.د.نبيل ابراهيم A319
م.د.نبيل ابراهيم A319

م.م.عقيل عبد الكريم
م.م.عقيل عبد الكريم
م.م.عقيل عبد الكريم

B312
B312
B312

2:00-2:40
2:45-3:25

تقييم قرارات االستثمار

3:30-4:10

تقييم قرارات االستثمار

4:15-4:55

تقييم قرارات االستثمار

م.د.حسن خلف A320
م.د.حسن خلف A320
م.د.حسن خلف A320

5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10
8:00-8:50
محاسبة مصرفية ()2

9:00-9:50

محاسبة مصرفية ()2

10:00-10:50

 11:00-11:50إدارة المخاطر المالية
 12:00-12:50إدارة المخاطر المالية
 1:00-1:50إدارة المخاطر المالية

الثالثاء

ا.د.سعد العبدلي A303
ا.د.سعد العبدلي A303
ا.د.سعد العبدلي A303

محاسبة تكاليف ()2
محاسبة تكاليف ()2
محاسبة تكاليف ()2

إدارة المخاطر المالية ا.د.سعد العبدلي  A320تمويل شركات ( )2م.د.نبيل ابراهيم A318
م.م.صدام حمدان  A319إدارة المخاطر المالية ا.د.سعد العبدلي  A320تمويل شركات ( )2م.د.نبيل ابراهيم A318
م.م.صدام حمدان  A319إدارة المخاطر المالية ا.د.سعد العبدلي A320
م.د.براء محي الدين A320
أسواق مالية
م.د.احمد محمود A318
م.د.براء محي الدين A320
أسواق مالية
م.د.احمد محمود A318
م.د.براء محي الدين A320
أسواق مالية
م.د.احمد محمود A318

2:00-2:40

محاسبة تكاليف ( )2م.د.احمد محمود A320
نظام محاسبي ( )2م.م.عقيل عبد الكريم A320
نظام محاسبي ( )2م.م.عقيل عبد الكريم A320
نظام محاسبي ( )2م.م.عقيل عبد الكريم A320

2:45-3:25
3:30-4:10
4:15-4:55
5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10
8:00-8:50
9:00-9:50

أسواق مالية
أسواق مالية

م.د.براء محي الدين
م.د.براء محي الدين

A318
A318

إدارة المخاطر المالية

11:00-11:50

محاسبة مصرفية ( )2م.م.صدام حمدان

 1:00-1:50محاسبة مصرفية ( )2م.م.صدام حمدان

االربعاء

إدارة المخاطر المالية
إدارة المخاطر المالية

10:00-10:50

12:00-12:50

تقييم قرارات االستثمار

A318
A318

ا.د.سعد العبدلي A319
ا.د.سعد العبدلي A319
ا.د.سعد العبدلي A320

تقييم قرارات االستثمار
تقييم قرارات االستثمار

أسواق مالية
أسواق مالية

م.د.حسن خلف A302
م.د.حسن خلف  A302محاسبة تكاليف ( )2م.د.احمد محمود A303
م.د.حسن خلف  A302محاسبة تكاليف ( )2م.د.احمد محمود A303
م.د.براء محي الدين  A302محاسبة تكاليف ( )2م.د.احمد محمود A303
م.د.براء محي الدين B312

2:00-2:40
2:45-3:25

إدارة المخاطر المالية

3:30-4:10

إدارة المخاطر المالية

4:15-4:55

إدارة المخاطر المالية

5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10
8:00-8:50
9:00-9:50
10:00-10:50

11:00-11:50
12:00-12:50

1:00-1:50

الخميس

2:00-2:40
2:45-3:25
3:30-4:10
4:15-4:55
5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10

OFF

ا.د.سعد العبدلي A320
ا.د.سعد العبدلي A320
ا.د.سعد العبدلي A320

كلية دجلة الجامعة
قسم العلوم المالية والمصرفية
جدول الفصل الثاني
اليوم

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

الوقت
8:00-8:50
9:00-9:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
1:00-1:50
2:00-2:40
2:45-3:25
3:30-4:10
4:15-4:55
5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10
8:00-8:50
9:00-9:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
1:00-1:50
2:00-2:40
2:45-3:25
3:30-4:10
4:15-4:55
5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10
8:00-8:50
9:00-9:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
1:00-1:50
2:00-2:40
2:45-3:25
3:30-4:10
4:15-4:55
5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10
8:00-8:50
9:00-9:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
1:00-1:50
2:00-2:40
2:45-3:25
3:30-4:10
4:15-4:55
5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10
8:00-8:50
9:00-9:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
1:00-1:50
2:00-2:40
2:45-3:25
3:30-4:10
4:15-4:55
5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10
8:00-8:50
9:00-9:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
1:00-1:50
2:00-2:40
2:45-3:25
3:30-4:10
4:15-4:55
5:00-5:40
5:45-6:25
6:30-7:10

المادة

الرابع ص A
االستاذ

اسواق مالية
اسواق مالية
تمويل دولي
تمويل دولي

م.د.براء محي الدين
م.د.براء محي الدين
ا.م.د.عباس خضير
ا.م.د.عباس خضير

القاعة

A318
A318
A318
A318

المادة

تدقيق ورقابة مالية
تدقيق ورقابة مالية
اسواق مالية
اسواق مالية

الرابع ص B
االستاذ

م.د.احمد طاهر
م.د.احمد طاهر
م.د.براء محي الدين
م.د.براء محي الدين

القاعة

المادة

A322
A322
A320
A320
اسواق مالية
محاسبة ادارية
محاسبة ادارية
محاسبة ادارية

تقييم قرارات االستثمار
تقييم قرارات االستثمار
تقييم قرارات االستثمار

م.د.حسن خلف
م.د.حسن خلف
م.د.حسن خلف

A319
A319
A319

نشاطات طالبية
نشاطات طالبية

تمويل دولي
تمويل دولي

ا.م.د.عباس خضير
ا.م.د.عباس خضير

B312
B312

تمويل شركات
تمويل شركات

م.د.نبيل ابراهيم
م.د.نبيل ابراهيم

A319
A319
تدقيق ورقابة مالية
تدقيق ورقابة مالية
تمويل دولي
تمويل دولي

نظم معلومات
نظم معلومات
نظم معلومات

م.م.مروة جمال
م.م.مروة جمال
م.م.مروة جمال

A301
A301
A301

م.د.احمد طاهر
م.د.احمد طاهر
ا.م.د.عباس خضير
ا.م.د.عباس خضير

A320
A320
A320
A320

م.د.حسن خلف
م.د.حسن خلف
م.د.حسن خلف

A302
A302
A302
نظم المعلومات
نظم المعلومات
نظم المعلومات

محاسبة إدارية
محاسبة إدارية
محاسبة إدارية

م.د.براء محي الدين
م.م.عقيل عبد الكريم
م.م.عقيل عبد الكريم
م.م.عقيل عبد الكريم

A319
A318
A318
A318

نشاطات طالبية
نشاطات طالبية
تقييم قرارات االستثمار
تقييم قرارات االستثمار
تقييم قرارات االستثمار

م.م.عقيل عبد الكريم
م.م.عقيل عبد الكريم
م.م.عقيل عبد الكريم

الرابع م D
االستاذ

القاعة

م.م.مروة جمال
م.م.مروة جمال
م.م.مروة جمال

A322
A322
A322

A303
A303
A303
محاسبة إدارية
محاسبة إدارية
محاسبة إدارية

م.م.عقيل عبد الكريم
م.م.عقيل عبد الكريم
م.م.عقيل عبد الكريم

B312
B312
B312
تقييم قرارات االستثمار
تقييم قرارات االستثمار
تقييم قرارات االستثمار

م.د.حسن خلف
م.د.حسن خلف
م.د.حسن خلف

A321
A321
A321

نشاطات طالبية

تمويل شركات
تمويل شركات

م.د.نبيل ابراهيم
م.د.نبيل ابراهيم

A320
A320

تدقيق ورقابة مالية
تدقيق ورقابة مالية

م.د.احمد طاهر
م.د.احمد طاهر

A320
A320

نظم معلومات
نظم معلومات
نظم معلومات

م.م.مروة جمال
م.م.مروة جمال
م.م.مروة جمال

A301
A301
A301

أسواق مالية
أسواق مالية
تمويل شركات
تمويل شركات

OFF

م.د.براء محي الدين
م.د.براء محي الدين
م.د.نبيل ابراهيم
م.د.نبيل ابراهيم

A322
A322
A318
A318

