
 مقرر قسم تقنيات المحاسبة 

 

 )أ(  شعبة  - الفصل االول -ي للمرحلة الثانية جدول الدروس االسبوع 

 ي احلضور 

 اسم المدرس القاعة  نوع المادة  اسم المادة الدراسية الوقت  ايام االسبوع

 االحد

 111 عملي نظام محاسبي  10:30 - 8:30

  م. خيرات عطية

 لوجة والي كاظم 

 زينة حسن شاكر  

 زينب ناجي سعد 

منشد ورد فرحان   

 خيرات عطية حمزة 

  تكاليف 12:30 – 10:30
 نظري 

 م. حسين أحمد  111

 حاسبات  2:30 – 12:30
مختبر  عملي

 الحاسبات 

 م. علي حقي 

 مريم سوادي  

 اسيل مزهر كاظم 

 فرقد نعمة كاظم  

 زهراء حسين نشاد 

 االثنين

 م. طارق حاتم  112 نظري  شركات  10:30 - 8:30

 م. حسين أحمد  111 نظري  تكاليف 12:30 – 10:30

 م. زينب شاكر  112 نظري  متخصصة  2:30 – 12:30

 االربعاء

 عملي م. متخصصة  10:30 - 8:30
مختبر 

 المتخصصة 

 م. زينب شاكر 
 محمد راجي عبادي 

 زهراء حسين نشاد 

 أسيل مزهر كاظم 

 رسل كريم شنوب  

 م. طارق حاتم  112 نظري  شركات  12:30 – 10:30

 م. خيرات عطية  111 نظري  نظام محاسبي  2:30 – 12:30

 اليكرتوني 
 اسم المدرس نوع المادة  الرمز اسم المادة الدراسية الوقت  ايام االسبوع

 ثالثاء ال

 م. محمد محمود  نظري  ca3wy7n لغة  9:30– 8:30

 م. علي حقي  نظري  tbfwz2f حاسبات  11:30 – 10:30

 م. مهند خليف  نظري  kkoaa4o تدقيق 12:30 – 11:30

 الخميس

 م. رويدة جاسم  نظري  xh2dfu2 م. متوسطة  10:30 - 8:30

 م. مهند خليف  نظري  kkoaa4o تدقيق 12:30 – 10:30

 --- عملي --- مشروع بحث  2:30 – 12:30



 مقرر قسم تقنيات المحاسبة 

 

 

 ( ب) شعبة  - الفصل االول -ي للمرحلة الثانية جدول الدروس االسبوع 

 ي احلضور 

 اسم المدرس نوع المادة  القاعة  اسم المادة الدراسية الوقت  االسبوعايام 

 االحد

 م. حسين أحمد  112 نظري  تكاليف  10:30 - 8:30

 حاسبات  12:30 – 10:30
مختبر   عملي

 الحاسبات

 م. علي حقي 

 مريم سوادي  

 اسيل مزهر كاظم 

 فرقد نعمة كاظم  

 زهراء حسين نشاد 

محاسبي نظام  2:30 – 12:30  
 عملي

111 

   م. خيرات عطية

 لوجة والي كاظم 

 زينة حسن شاكر  

 زينب ناجي سعد 

 ورد فرحان منشد 

 خيرات عطية حمزة 

 االثنين

 م. زينب شاكر  111 نظري  متخصصة 10:30 - 8:30

 م. طارق حاتم  112 نظري  شركات  12:30 – 10,30

 م. حسين أحمد  111 نظري  تكاليف  2:30  -12:30

 االربعاء

 م. طارق حاتم  112 نظري  شركات  10:30 - 8:30

 م. خيرات عطية  111 نظري  نظام محاسبي  12:30 – 10:30

 عملي م. متخصصة  2:30 – 12:30
مختبر  

 المتخصصة 

 م. زينب شاكر 
 محمد راجي عبادي 

 زهراء حسين نشاد 

 أسيل مزهر كاظم 

 رسل كريم شنوب 

 اليكرتوني 
 اسم المدرس نوع المادة  الرمز اسم المادة الدراسية الوقت  ايام االسبوع

 الثالثاء 

 م. مهند خليف  نظري  drtu32j تدقيق 9:30– 8:30

 م. محمد محمود  نظري  7amczvx لغة  10:30  – 9:30

 م. علي حقي  نظري  zfobl7b حاسبات  12:30 – 11:30

 --- عملي --- مشروع بحث  2:30 – 12:30

 الخميس
 م. مهند خليف  نظري  drtu32j تدقيق 10:30 - 8:30

 م. رويدة جاسم  نظري  s3bwlio متوسطة  1:30 – 11:30


