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 أ.د. حيدر علي جراد المسعودي 
 رئيس القسم 

 23/2/2020مالحظة: يعتمد الجدول أعاله اعتباراً من يوم األحد 

وم 
لي
ا

 

 الساعة 
 Cالشعبة   Bالشعبة   Aالشعبة  

 أستاذ  المادة  المقرر  أستاذ المادة  المقرر  المادة  أستاذ المقرر 

حد 
أل
ا

 

   م.م. محمد جبار فشاخ  (نظري 1محاسبة متوسطة )    8:30

 ليلى محسن الحكيم  د م. تسويق وتجارة الكترونية  م.م. محمد جبار فشاخ  نظري ( 1محاسبة متوسطة )  م. إيمان شيحان المشهداني  تسويق وتجارة الكترونية  9:30
 ليلى محسن الحكيم  د م. تسويق وتجارة الكترونية  م.م. محمد جبار فشاخ  ( نظري 1محاسبة متوسطة )  م. إيمان شيحان المشهداني  تسويق وتجارة الكترونية  10:30
 عبد الرسول عبد العباس م.م.  عملي (  1محاسبة حكومية ) ليلى محسن الحكيم  د م. تسويق وتجارة الكترونية  جبار فشاخ م.م. محمد  ( نظري 1محاسبة متوسطة )  11:30

 عبد الرسول عبد العباس م.م.  عملي (  1محاسبة حكومية ) ليلى محسن الحكيم  د م. تسويق وتجارة الكترونية  م.م. محمد جبار فشاخ  ( نظري 1محاسبة متوسطة )  12:30

     م.م. محمد جبار فشاخ  ( نظري 1محاسبة متوسطة )  1:30

ن 
ني
الث

ا
 

 عبد الرسول عبد العباس م.م.  نظري (  1محاسبة حكومية )   مهدي م.م. عالء رضا  ( نظري 1محاسبة إنكليزي )  8:30
 الرسول عبد العباس عبد م.م.  نظري (  1محاسبة حكومية )   مهدي م.م. عالء رضا  ( نظري 1محاسبة إنكليزي )  9:30

 م.م بشرى جابر الرفيعي  تطبيقات محاسبية بالحاسوب/ن م.م. عالء رضا مهدي  ( نظري 1محاسبة إنكليزي )  م.م. احمد نجاج مهدي  ( نظري 1محاسبة حكومية ) 10:30
 م.م بشرى جابر الرفيعي  تطبيقات محاسبية بالحاسوب/ن مهدي م.م. عالء رضا  ( نظري 1محاسبة إنكليزي )  م.م. احمد نجاج مهدي  ( نظري 1محاسبة حكومية ) 11:30

 م.م. عالء رضا مهدي  ( نظري 1محاسبة إنكليزي )  م.م. احمد نجاج مهدي  ( نظري 1محاسبة حكومية )   12:30
 م.م. عالء رضا مهدي  ( نظري 1محاسبة إنكليزي )  م.م. احمد نجاج مهدي  ( نظري 1محاسبة حكومية )   1:30

اء 
الث

لث
ا

 

 م.م احمد تركي  ( 2رياضيات عامة ) م.م بشرى جابر +5+4مختبر عتطبيقات محاسبية بالحاسوب/ مهدي م.م. عالء رضا  ( عملي 1محاسبة إنكليزي )  8:30
 م.م احمد تركي  ( 2)رياضيات عامة   م.م بشرى جابر +5+4مختبر تطبيقات محاسبية بالحاسوب/ع مهدي م.م. عالء رضا  ( عملي 1محاسبة إنكليزي )  9:30

 م.م. عالء رضا مهدي  ( عملي 1محاسبة إنكليزي )  م.م. فراس عبد األمير  الحسيني قانون األعمال  م.م بشرى جابر +5+4مختبر عتطبيقات محاسبية بالحاسوب/ 10:30
 م.م. عالء رضا مهدي  ( عملي 1محاسبة إنكليزي )  األمير  الحسينيم.م. فراس عبد  قانون األعمال  م.م بشرى جابر +5+4مختبر تطبيقات محاسبية بالحاسوب/ع 11:30

 م.م بشرى جابر +5+4مختبر عتطبيقات محاسبية بالحاسوب/ م.م. عالء رضا مهدي  ( عملي 1محاسبة إنكليزي )  م.م. فراس عبد األمير  الحسيني قانون األعمال  12:30

 م.م بشرى جابر +5+4مختبر تطبيقات محاسبية بالحاسوب/ع م.م. عالء رضا مهدي  ( عملي 1محاسبة إنكليزي )  الحسينيم.م. فراس عبد األمير   قانون األعمال  1:30

اء 
بع

ألر
ا

 

 م. مشتاق طالب الشمري  نظري  ( 1محاسبة متوسطة )    م.م احمد تركي  ( 2رياضيات عامة ) 8:30

 م. مشتاق طالب الشمري  ( نظري 1محاسبة متوسطة )  ليلى محسن الحكيم  د م. الكترونية تسويق وتجارة  م.م احمد تركي  ( 2رياضيات عامة ) 9:30

 م. مشتاق طالب الشمري  ( نظري 1)  محاسبة متوسطة  م.م. محمد جبار فشاخ  ( عملي 1محاسبة متوسطة )  م.م بشرى جابر الرفيعي  تطبيقات محاسبية بالحاسوب/ن 10:30
 ليلى محسن الحكيم  د م. تسويق وتجارة الكترونية  م.م. محمد جبار فشاخ  (عملي 1محاسبة متوسطة )  م.م بشرى جابر الرفيعي  بالحاسوب/نتطبيقات محاسبية  11:30

   م.م بشرى جابر الرفيعي  تطبيقات محاسبية بالحاسوب/ن م. إيمان شيحان المشهداني  تسويق وتجارة الكترونية  12:30

   م.م بشرى جابر الرفيعي  محاسبية بالحاسوب/نتطبيقات    1:30

س 
مي

خ
ال

 

 م. مشتاق طالب الشمري  عملي ( 1محاسبة متوسطة )  م.م احمد تركي  ( 2رياضيات عامة ) م.م. احمد نجاج مهدي  ( عملي 1محاسبة حكومية ) 8:30

 م. مشتاق طالب الشمري  عملي ( 1محاسبة متوسطة )  احمد تركي  م.م ( 2رياضيات عامة ) م.م. احمد نجاج مهدي  ( عملي 1محاسبة حكومية ) 9:30

 م.م. فراس عبد األمير  الحسيني قانون األعمال  م.م. احمد نجاج مهدي  ( عملي 1محاسبة حكومية ) م.م. محمد جبار فشاخ  ( عملي 1محاسبة متوسطة )  10:30

 م.م. فراس عبد األمير  الحسيني قانون األعمال  م.م. احمد نجاج مهدي  ( عملي 1حكومية )محاسبة  م.م. محمد جبار فشاخ  (عملي 1محاسبة متوسطة )  11:30

12:30       
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