
 2222-2222 للعام الدراسي جدول المحاضرات األسبوعي لقسم العلوم المالية والمصرفية االسالمية للفصل الدراسي االول

 ترابعانًرحهت ان تنثثاانًرحهت ان انًرحهت انثاَُت انًرحهت االونً انىلج انُىو

 األحذ

 00:9ـ 0099
 يبادئ الخصاد

 يرواٌ عاير َصُف و.

 انحاضىب

 صانحعهٍ خهُم و. 

 يحاضبت ادارَت

 عباش و. زهُر خضُر

 (1َمىد ويصارف )

 . احًذ راشذ عجرظو

 190:9ـ 19099
 يبادئ الخصاد

 يرواٌ عاير َصُف و.

 انحاضىب

 عهٍ خهُم صانحو. 

 يحاضبت ادارَت

 عباش و. زهُر خضُر

 (1َمىد ويصارف )

 . احًذ راشذ عجرظو

 110:9ـ 11099
 يبادئ يحاضبت

 ابراهُى افاق رَىٌ و.

 (1انرَاضُاث )

 و.و عذَاٌ رشُذ عىاد

 الخصاد جسئٍ

 و.د َطري ضانى َاَف

 يحاضبت يصارف اضاليُت

 عباش و. زهُر خضُر

 100:9ـ 10099
 يبادئ يحاضبت

 افاق رَىٌ ابراهُى و.

 (1انرَاضُاث )

 و.و عذَاٌ رشُذ عىاد

 الخصاد جسئٍ

 و.د َطري ضانى َاَف

 حطىَك يصرفٍ

 احًذ و.و ضارة يحًىد

 االثٍُُ

 00:9ـ 0099
 انحاضىب

 و. يصطفً عبذانًجُذ

 يبادئ أدارة

 احًذ و.و ضارة يحًىد

 انخًىَم واالضخثًار

 و. احًذ راشذ عجرظ

 (1َمىد ويصارف )

 . احًذ راشذ عجرظو

 190:9ـ 19099
 يبادئ يحاضبت

 افاق رَىٌ ابراهُى و.

 يبادئ أدارة

 احًذ و.و ضارة يحًىد

 انخًىَم واالضخثًار

 و. احًذ راشذ عجرظ

 اضىاق يانُت

 يرواٌ عاير َصُف و.

 110:9ـ 11099
 يبادئ أحصاء

 و.و عذَاٌ رشُذ عىاد

 لاَىٌ حجارٌ 

 زَُت دمحم ضعذوٌ و.

 (1عًهُاث يصرفُت )

 احًذ و.و ضارة يحًىد

 انرلابت انشرعُت 

 زَُت دمحم ضعذوٌ و.

 100:9ـ 10099
 يبادئ أحصاء

 و.و عذَاٌ رشُذ عىاد

 (1فمهُت )لىاعذ 

 و.و احًذ عبذانهطُف

 الخصاد جسئٍ

 و.د َطري ضانى َاَف

 اضىاق يانُت

 يرواٌ عاير َصُف و.

 انثالثاء

 00:9ـ 0099
 انحاضىب

 و. يصطفً عبذانًجُذ

 آَاث احكاو انًعايالث

 و.و احًذ ابراهُى جاضى

 يحاضبت ادارَت

 عباش و. زهُر خضُر

 عهى انُفص انخربىٌ

 و.و لخُبت حًُذ دمحم

 190:9ـ 19099
 يبادئ الخصاد

 يرواٌ عاير َصُف و.

 يبادئ أدارة

 احًذ و.و ضارة يحًىد

 َظى اضاليُت

 و.د زكٍ َاَف ابراهُى

 يحاضبت يصارف اضاليُت

 عباش و. زهُر خضُر

 110:9ـ 11099
 يذخم شرَعت

 و.د زكٍ َاَف ابراهُى

 فمه انًعايالث انًانُت 

 أ.د يحًىد َىَص حًادة

 (1)عًهُاث يصرفُت 

 احًذ و.و ضارة يحًىد

 انرلابت انشرعُت 

 زَُت دمحم ضعذوٌ و.

 100:9ـ 10099
 يذخم يصارف اضاليُت

 أ.و.د أَص عهٍ صانح

 انًانُت فمه انًعايالث 

 يحًىد َىَص حًادة أ.د

 َظرَاث فمهُت 

 و.و احًذ ابراهُى جاضى

 اضىاق يانُت

 يرواٌ عاير َصُف و.

 األربعاء

 00:9ـ 0099
 حمىق وحرَاث

 و.و ضري يعار احًذ

 لاَىٌ حجارٌ 

 زَُت دمحم ضعذوٌ و.

 َظى اضاليُت

 و.د زكٍ َاَف ابراهُى

 لىاعذ اصىنُت

 أ.د يحًىد عبذ انطخار

 190:9ـ 19099
 يذخم شرَعت

 و.د زكٍ َاَف ابراهُى

  اصىل انفمه

 أ.د يحًىد عبذ انطخار

 يعايالث يصرفُت يعاصرة

 أ.و.د أَص عهٍ صانح

 حطىَك يصرفٍ

 احًذ ضارة يحًىد و.و

 110:9ـ 11099
 يبادئ الخصاد

 يرواٌ عاير َصُف و.

 آَاث احكاو انًعايالث

 و.و احًذ ابراهُى جاضى

 يماصذ شرَعت

 أ.د يحًىد عبذ انطخار

 حطىَك يصرفٍ

 احًذ و.و ضارة يحًىد

 100:9ـ 10099
 يذخم يصارف اضاليُت

 أ.و.د أَص عهٍ صانح

 (1لىاعذ فمهُت )

 احًذ عبذانهطُف و.و

 َظرَاث فمهُت 

 و.و احًذ ابراهُى جاضى

 اضىاق يانُت

 يرواٌ عاير َصُف و.

 انخًُص

 00:9ـ 0099
 انعربُت انعايت

 عهٍ خضُر عباش أ.و.د

  فمه انًعايالث انًانُت 

 أ.د يحًىد َىَص حًادة

 يماصذ شرَعت

 أ.د يحًىد عبذ انطخار

 عهى انُفص انخربىٌ

 و.و لخُبت حًُذ دمحم

 190:9ـ 19099
 انعربُت انعايت

 عهٍ خضُر عباش أ.و.د

  اصىل انفمه

 أ.د يحًىد عبذ انطخار

 انشركاث وانخىثُماث

 .د يحًىد َىَص حًادةأ

 لىاعذ اصىنُت

 أ.د يحًىد عبذ انطخار

 110:9ـ 11099
 يذخم يصارف اضاليُت

 أ.و.د أَص عهٍ صانح

 انهغت االَكهُسَت

 و.و دالل فُر عبذ

 وانخىثُماثانشركاث 

 .د يحًىد َىَص حًادةأ

 لىاعذ اصىنُت

 أ.د يحًىد عبذ انطخار

 100:9ـ 10099
 حمىق وحرَاث

 و.و ضري يعار احًذ

 انهغت االَكهُسَت

 و.و دالل فُر عبذ

 يعايالث يصرفُت يعاصرة

 أ.و.د أَص عهٍ صانح
 

 


