
   قسم تقنيات المحاسبة  -المعهد التقني الرميثة 
 )شعبة الف( لمرحلة االولى لالجدول األسبوعي 

 

 

 

 المحاضر  نوع المادة  اسم المادة الدراسية  الوقت  األسبوع ايام  

 االحد

 حضوري 

 محمد فائز  نظري مبادئ محاسبة  10:30 - 8:30

 احمد شاكر نظري  قراءات محاسبة 12:30 – 10:30

12:30 – 2:30 -- -- -- 

 االثنين

 حضوري 

 احمد شاكر نظري  قراءات محاسبة 10:30 - 8:30

 عملي مبادئ المحاسبة 12:30 – 10:30

  فائز محمد
 رسل كريم  -احمد شاكر   -زينب سعد  -

 فاطمة صالح  -

 عملي الحكومية 2:30  -12:30

 سامي حاتم

 اسيل مزهر  -فرقد نعمة  -

 محمد راجي  -خيرات عطية   -

 األربعاء

 حضوري 

8:30 - 10:30 --- -- -- 

 عملي الحاسوب 12:30 – 10:30

 علي حقي 

 لوجة والي  -فرقد نعمة   -

 خبير جاسم -وجدان فليح  - زينة حسن  -

 حاتم سامي نظري  الحكومية 2:30 – 12:30

 الوقت  ايام االسبوع 
اسم المادة  

 الدراسية 

 الرمز  المحاضر
 بطا رلا

 الثالثاء ا

 الكتروني 

  va6ks6h iso-xqvh-https://meet.google.com/iyy رائد وساك  اإلدارة 10:30– 8:30

   v7t3o3t https://meet.google.com/drh-thxm-joe بشار عباس  االقتصاد 11:30  –10:30

   7a3pkhz https://meet.google.com/tyq-zvym-jdb محمد محمود  اللغة اإلنكليزية 12:30  –11:30

   qhgw3ae https://meet.google.com/iqp-kvmf-frg يوسف عامر  حقوق االنسان 2:30 – 12:30

 الخميس

 الكتروني 

 tv7t3o3 joe-thxm-https://meet.google.com/drh بشار عباس  االقتصاد 10:30– 8:30

   fqmlkdy https://meet.google.com/jeh-tfmn-gqd علي حقي  الحاسوب تطبيقات  11:30  –10:30

  a6ks6hv https://meet.google.com/iyy-xqvh-iso رائد وساك  اإلدارة 12:30  –11:30

جميل  أسماء اإلحصاء 2:30 – 12:30  mnxg5ze https://meet.google.com/jgi-ghox-fef   
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https://meet.google.com/iyy-xqvh-iso
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 المحاضر نوع المادة  اسم المادة الدراسية  الوقت  األسبوع ايام  

 االحد

 حضوري 

8:30 - 10:30 -- -- -- 

 محمد فائز  نظري  مبادئ المحاسبة 12:30 – 10:30

 احمد شاكر نظري  قراءات محاسبة 2:30 – 12:30

 االثنين

 حضوري 

 عملي مبادئ المحاسبة 10:30 - 8:30

 محمد فائز 
 احمد شاكر  -زينب سعد   -
 فاطمة صالح  -رسل كريم  -

 عملي الحكومية 12:30 – 10:30
 سامي حاتم 

 خيرات عطية -اسيل مزهر  -فرقد نعمة  -
 محمد راجي -

 احمد شاكر نظري  قراءات محاسبة 2:30  -12:30

 األربعاء

 حضوري 

 حاتم سامي نظري  الحكومية 10:30 - 8:30

10:30 – 12:30 --- -- -- 

 عملي الحاسوب 2:30 – 12:30

 علي حقي 

 زينة حسن -والي  لوجة -فرقد نعمة   -
 خبير جاسم - وجدان فليح -

 الوقت  ايام االسبوع 
اسم المادة  

 الدراسية 

 الرمز  المحاضر
 بطا رلا

 الثالثاء ا

 الكتروني 

     zw6jqfk amv-cqao-https://meet.google.com/skk بشار عباس  االقتصاد 10:30– 8:30

 cvrjqe6 رائد وساك  اإلدارة 11:30  –10:30
https://meet.google.com/qxc-mehd-

pdx  

   yerszw4 https://meet.google.com/iqp-kvmf-frg يوسف عامر  حقوق االنسان 1:30  –11:30

   ajspmtR https://meet.google.com/mfo-rsnf-vfe محمد محمود  اللغة اإلنكليزية 2:30– 1:30

 الخميس

 الكتروني 

   gjd2ka7 kfn-rbqg-https://meet.google.com/sai أسماء جميل  اإلحصاء 10:30 –8:30

 w6jqfkz بشار عباس  االقتصاد 11:30  –10:30
https://meet.google.com/skk-cqao-amv  

   

 cvrjqe6 رائد وساك  اإلدارة 1:30  –11:30
https://meet.google.com/qxc-mehd-

pdx  

 Wzfkxde علي حقي  تطبيقات الحاسوب  2:30 –1:30
https://meet.google.com/oxg-bemc-

yzw   
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