
 

 

 الساعة  اليوم 
A B 

 أستاذ المادة  المقرر  المادة  أستاذ المقرر 

 األحد 

00:2  م.م محمد جبار الغزي  ( ن 1محاسبة متوسطة )  م. امجد حميد  تسويق وتجارة الكترونية  

45:2  م.م محمد جبار الغزي  ( ن 1محاسبة متوسطة )  م. امجد حميد  الكترونية تسويق وتجارة  

30:3  م.م محمد جبار الغزي  ( ن 1محاسبة متوسطة )  م. امجد حميد  تسويق وتجارة الكترونية  

15:4  م. امجد حميد  تسويق وتجارة الكترونية  م.م محمد جبار الغزي  ( نظري 1محاسبة متوسطة )  

00:5  م. امجد حميد  تسويق وتجارة الكترونية  م.م محمد جبار الغزي  ( نظري 1متوسطة ) محاسبة  

 م. امجد حميد  تسويق وتجارة الكترونية  م.م محمد جبار الغزي  ( نظري 1محاسبة متوسطة )   

 االثنين 

00:2  م.م. عالء رضا مهدي  ( ن1محاسبة إنكليزي ) م.م. محمد حسين القطب  ن (  1محاسبة حكومية ) 

45:2  م.م. عالء رضا مهدي  ( ن 1محاسبة إنكليزي )  م.م. محمد حسين القطب  ن (  1محاسبة حكومية ) 

30:3  م.م. محمد حسين القطب  ن (  1محاسبة حكومية ) م.م. عالء رضا مهدي  ( ن 1محاسبة إنكليزي )  

15:4  م.م. محمد حسين القطب  ن (  1محاسبة حكومية ) م.م. عالء رضا مهدي  ( ن 1محاسبة إنكليزي )  

00:5      

     

 الثالثاء 

00:2  م.م. محمد حسين القطب  ع (  1محاسبة حكومية ) م.م بشرى جابر الرفيعي  ع تطبيقات محاسبية بالحاسوب / 
45:2  م.م. محمد حسين القطب  ع (  1محاسبة حكومية ) م.م بشرى جابر الرفيعي  ع تطبيقات محاسبية بالحاسوب / 

30:3  م.م. عالء رضا مهدي  ( ع 1محاسبة إنكليزي )  م.م. محمد حسين القطب  ع (  1محاسبة حكومية ) 

15:4  م.م. عالء رضا مهدي  ( ع 1محاسبة إنكليزي )  م.م. محمد حسين القطب  ع (  1محاسبة حكومية ) 

00:5  م.م بشرى جابر الرفيعي  ع تطبيقات محاسبية بالحاسوب / عالء رضا مهدي م.م.  ( ع 1محاسبة إنكليزي )  

 م.م بشرى جابر الرفيعي  ع تطبيقات محاسبية بالحاسوب / م.م. عالء رضا مهدي  ( ع 1محاسبة إنكليزي )  

 األربعاء 

00:2  احمد تركي  م.م ( 2رياضيات عامة ) م.م بشرى جابر الرفيعي  تطبيقات محاسبية بالحاسوب /ن  

45:2  م.م. احمد تركي  ( 2رياضيات عامة ) م.م بشرى جابر الرفيعي  تطبيقات محاسبية بالحاسوب /ن  

30:3  م.م بشرى جابر الرفيعي  تطبيقات محاسبية بالحاسوب /ن  م.م احمد تركي  ( 2رياضيات عامة ) 

15:4  م.م بشرى جابر الرفيعي  بالحاسوب /ن تطبيقات محاسبية  م.م. احمد تركي  ( 2رياضيات عامة ) 

00:5      

     

 الخميس 

00:2  م.م محمد جبار الغزي  ( ع 1محاسبة متوسطة )  م.م. فراس عبد األمير  قانون األعمال  

45:2  م.م محمد جبار الغزي  ( ع 1محاسبة متوسطة )  م.م. فراس عبد األمير  قانون األعمال  

30:3  م.م. فراس عبد األمير  قانون األعمال  م.م محمد جبار الغزي  ( عملي 1محاسبة متوسطة )  
15:4  م.م. فراس عبد األمير  قانون األعمال  م.م محمد جبار الغزي  (عملي 1محاسبة متوسطة )  

 00:5      
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