كلية الحدباء الجامعة
قسم المحاسبة

Alhadbaa University College
Department of …….
)جدول التعليم االلكتروني المدمج(النظري

) طالب48( (A ) (الكروب2020-2021(  للدراسة الصباحية للعام الدراسي/ للمرحلة االولى
2:00 – 1:00

12:00 – 11:00

1:00 – 12:00

 داخل المنصةBigBlueButtonBN

)زينب.م.مبادئ إحصاء (م
https://us05web.zoom.us/j/83915063523?pwd=ajhFak9wMWtUZy9PWTkxZmFtdVAxdz09

--------)يحيي.م.حاسوب (م
https://ehcu.org/mod/url/view.php?id=15672

--------

10:00 – 9:00

)مصعب.مبادئ اقتصاد (د

------------

11:00 – 10:00

)معن.عربي (د
https://ehcu.org/mod/url/view.php?id=14548
)سرمد.حقوق انسان (د
https://us04web.zoom.us/j/79503799872?pwd=TDNsQXlGMWZhQU9EUkVLbUZMS0JLQT09#success

)زهراء.م.مبادئ ادارة (م
https://us04web.zoom.us/j/7141803824?pwd=em9JeEZpcHZjd0d2RVR3YlJWblUwdz09#success

)سامي.م.مبادئ محاسبة (م
https://us05web.zoom.us/j/86751692438?pwd=Ti84bFBYMlo5c2FVS2RHRjRJazRPUT09
)زينب.م.رياضيات عامة (م
https://us05web.zoom.us/j/81862410123?pwd=Y1Q0TmNiSWdUNlU2SDRqQXJPVVd3dz09

)وليد.م. (مE المراسالت والقراءات المحاسبية
https://us04web.zoom.us/j/72480546011?pwd=bHBBbmNaZnpDRDk5SVJXQWNjQ3o2dz09

الوقت
اليوم
السبت
االحد
االثنين
الثالثاء
االربعاء
الخميس

 للدراسة المسائية/ سنوي/جدول التعليم االلكتروني المدمج(النظري) للمرحلة األولى
)2020-2021( للعام الدراسي

) طالب41 ) (B (الكروب
6:00 – 5:00

5:00 – 4:00

4:00 – 3:00

3:00 – 2:00

)سامي.م.مبادئ محاسبة (م
https://us05web.zoom.us/j/82011828357?pwd=V1NHSFZ5ZUw4N0NjN0greXpPbG16QT09
)مصعب.مبادئ اقتصاد (د

)سرمد.حقوق انسان (د

 داخل المنصةBigBlueButtonBN

https://us04web.zoom.us/j/79503799872?pwd=TDNsQXlGMWZhQU9EUkVLbUZMS0JLQT09#success

---------

)زهراء.م.مبادئ ادارة (م
https://us04web.zoom.us/j/7141803824?pwd=em9JeEZpcHZjd0d2RVR3YlJWblUwdz09#success

--------) وليد.م. (مE المراسالت والقراءات المحاسبية

)زينب.م.رياضيات عامة (م
https://us05web.zoom.us/j/82870596751?pwd=LzRIeStzU2pzaHRvaU9DclZUUnkzdz09

https://us04web.zoom.us/j/72480546011?pwd=bHBBbmNaZnpDRDk5SVJXQWNjQ3o2dz09

)معن.عربي (د
https://ehcu.org/mod/url/view.php?id=14553

)يحيي.م.حاسوب (م
https://ehcu.org/mod/url/view.php?id=15673

https://us05web.zoom.us/j/88432940556?pwd=MGY1Nko4ZzBWYkRkQmxEUFREaWoydz09

)زينب.م.مبادئ احصاء (م

الوقت
اليوم
السبت
االحد
االثنين
الثالثاء

االربعاء
الخميس

 للدراسة الصباحية/سنوي/جدول التعليم االلكتروني المدمج(النظري) للمرحلة الثانية
)2020-2021( للعام الدراسي

) طالب55( )A (الكروب

–  م9:00
م10:00

 م8:00
9:00 –
م

1:00 – 12:00

---------

---------

BigBlueButtonBN
داخل المنصة

)زهراء.م.تسويق (م
) وليد.م.محاسبة باالنكليزي (م
https://us04web.zoom.us/j/72480546011?pwd=bHBBbmNaZnpDRDk5SVJXQWNjQ3o2dz09

)سالم.قانون تجاري (د
https://us04web.zoom.us/j/71914022377?pwd=WjdsVU1PTFZTazFrWStNbWU5YWJyQT09

---------

https://us02web.zoom.us/j/81664373743?pwd=b2hYSjJGWGl3UmQ2cjJHd1NxdkhWUT09

https://us04web.zoom.us/j/7141803824?pwd=em9JeEZpcHZjd0d2RVR3YlJWblUwdz09#success

---------

---------

10:00 – 9:00

) سيف.م.محاسبة متوسطة (م

)ايمان.م.رياضيات مالية (م
https://us05web.zoom.us/j/81312678509?pwd=NU1xZmx6ZW5BUUFxd1gwcWRsOXpuQT09

)مصعب.مالية عامة (د

-----------------

11:00 – 10:00

12:00 – 11:00

تطبيقات محاسبية بالحاسوب
)ايمان.م.(م
https://us05web.zoom.us/j/81312678509?pwd=NU1xZmx6ZW5BUUFxd1gwcWRsOXpuQT09

الوقت
اليوم
السبت
االحد
االثنين

---------

الثالثاء

) سيف.م.محاسبة متوسطة (م

االربعاء

https://us02web.zoom.us/j/84517532615?pwd=ejlDR0VYVXp1aVBJd1pDbXpoY1RzQT09

)سامي.م.محاسبة حكومية (م
https://us05web.zoom.us/j/89747739715?pwd=eWNPN1BWN0wwb01pUExjYmk4NGM2UT09

الخميس

سنوي للدراسة الصباحية/جدول التعليم االلكتروني المدمج(النظري) للمرحلة الثانية
)2020-2021( للعام الدراسي

) طالب56( )B (الكروب
2:00 – 1:00

1:00 – 12:00

)مصعب.مالية عامة (د
 داخل المنصةBigBlueButtonBN

12:00 –
11:00

---------

) وليد.م.محاسبة باالنكليزي (م
https://us04web.zoom.us/j/72480546011?pwd=bHBBbmN
aZnpDRDk5SVJXQWNjQ3o2dz09

https://ehcu.org/mod/url/view.php?id=15679

الوقت
اليوم
السبت
االحد

)زهراء.م.تسويق (م

---------

https://us04web.zoom.us/j/7141803824?pwd=em9J
eEZpcHZjd0d2RVR3YlJWblUwdz09#success

---------

)ايمان.م.تطبيقات محاسبية بالحاسوب (م
https://us05web.zoom.us/j/81312678509?pwd=NU1xZmx6ZW5BUUFxd1gwcWRsOXpuQT09

https://us05web.zoom.us/j/88349878273?pwd=Uml3ajVaWFhVOFNleExvL0FlTHFKdz09

---------

10:00 – 9:00

)ايمان.م.رياضيات مالية (م

---------

)سامي.م.محاسبة حكومية (م

11:00 – 10:00

)سالم.قانون تجاري (د
https://us04web.zoom.us/j/79506004672
?pwd=WmwrV3cySGEyMnd0UisveFkr
N3JwUT09

) سيف.م.محاسبة متوسطة (م
https://us02web.zoom.us/j/83558139286?pwd=ZHlmNHFKZFVPYVQreG1CRTNW
TXV4UT09

االثنين
الثالثاء
االربعاء

الخميس

كورس ثاني للدراسة الصباحية والمسائية/جدول التعليم االلكتروني المدمج(النظري) للمرحلة الثالثة
)2020-2021( للعام الدراسي

7:00 – 6:00

6:00 –5:00

5:00 – 4:00

4:00 – 3:00

3:00 – 2:00

)فائز.م.محاسبة مالية متقدمة (م

)منى.) (د2( محاسبة كلفة

https://us05web.zoom.us/j/89402273097?pwd=RW5sV2ZCRm0xNlVORjJBRllvcnBuQT09#success

https://us04web.zoom.us/j/2269418629?pwd=ZHRwb3BNNWMzaTFVNkkwcHp6dzhqZz09

---------------------

)فائز.م.محاسبة مالية متقدمة (م
https://us05web.zoom.us/j/89402273097?pwd=RW5sV2ZCRm0xNlVORjJBRllvcnBuQT09#success

)ايمان.م.محاسبة مصادر طبيعية (م

----

https://us05web.zoom.us/j/81312678509?pwd=NU1xZmx6ZW5BUUFxd1gwcWRsOXpuQT09

)منى.) (د2( محاسبة كلفة

الوقت
اليوم
السبت
االحد
االثنين

)ايمان.م.محاسبة مصادر طبيعية (م

https://us04web.zoom.us/j/2269418629?pwd=ZHRwb3BNNWMzaTFVNkkwcHp6dzhqZz09

https://us05web.zoom.us/j/81312678509?pwd=NU1xZmx6ZW5BUUFxd1gwcWRsOXpuQT09

)سامي.م.) (م2(نظام محاسبي موحد

---------

https://us05web.zoom.us/j/86751692438?pwd=Ti84bFBYMlo5c2FVS2RHRjRJazRPUT09

---------

https://us04web.zoom.us/j/72480546011?pwd=bHBBbmNaZnpDRDk5SVJXQWNjQ3o2dz09

الثالثاء
االربعاء

) وليد. م.تدقيق ورقابة مالية (م
الخميس

جدول التعليم االلكتروني المدمج(النظري)
جدول خاص لطلبة المرحلة الثالثة المطالبين (بمواد المقاصة)
للعام الدراسي ()2020-2021

الوقت
اليوم
السبت

11:00 – 10:00

12:00 – 11:00

1:00 – 12:00

بحوث عمليات محاسبية باالنكليزي
(م.م.زهراء)
https://us04web.zoom.us/j/7141803824?pwd=em9JeEZpcHZjd0d2RVR3YlJWblUwdz09#success

الخميس

محاسبة وحدات غير ربحية
(م.م.ايمان)
https://us05web.zoom.us/j/81312678509?pwd=NU1xZmx6ZW5BUUFxd1gwcWRsOXpuQT09

كورس ثاني للدراسة الصباحية والمسائية/جدول التعليم االلكتروني المدمج(النظري) للمرحلة الرابعة
)2020-2021( للعام الدراسي
6:00 – 5:00

5:00 – 4:00

4:00 – 3:00

3:00 – 2:00

2E محاسبة ادارية
)وليد.م.(م

المعايير الدولية لالبالغ المالي
)فائز.م.(م

https://us04web.zoom.us/j/72480546011?pwd=bHBBbmNaZnpDRDk5SVJXQWNjQ3o2dz09

https://us05web.zoom.us/j/89402273097?pwd=RW5sV2ZCRm0xNlVORjJBRllvcnBuQT09#success

-----------------------------------------

2 محاسبة كلفة متقدمة باالنكليزي
)منى.(د
https://us04web.zoom.us/j/2269418629?pwd=ZHRwb3BNNWMzaTFVNkkwcHp6dzhqZz09

الوقت
اليوم
السبت

االحد

)وليد.م. (م2E محاسبة ادارية
https://us04web.zoom.us/j/72480546011?pwd=bHBBbmNaZnpDRDk5SVJXQWNjQ3o2dz09

االثنين

نظم معلومات محاسبية
)وليد.م.(م

الثالثاء

https://us04web.zoom.us/j/72480546011?pwd=bHBBbmNaZnpDRDk5SVJXQWNjQ3o2dz09

2محاسبة كلفة متقدمة باالنكليزي

)منى.(د

االربعاء

https://us04web.zoom.us/j/2269418629?pwd=ZHRwb3BNNWMzaTFVNkkwcHp6dzhqZz09

نظرية محاسبية
)فائز.م.(م
https://us05web.zoom.us/j/89402273097?pwd=RW5sV2ZCRm0xNlVORjJBRllvcnBuQT09#success

الخميس

سنوي للدراسة الصباحية/جدول التعليم االلكتروني المدمج(النظري) للمرحلة الرابعة
)2020-2021( للعام الدراسي
6:00 – 5:00

5:00 – 4:00

)ايمان.م.محاسبة دولية (م

4:00 – 3:00

3:00 – 2:00

)سامي.م.(م

نظرية محاسبية

https://us05web.zoom.us/j/81312678509?pwd=NU1xZmx6ZW5BUUFxd1gwcWRsOXpuQT09

https://us05web.zoom.us/j/87806862318?pwd=eHZyRXgrM09TT2g2RmJUTDNialpVdz09

---------

https://us04web.zoom.us/j/72480546011?pwd=bHBBbmNaZnpDRDk5SVJXQWNjQ3o2dz09

)وليد.م. (مEنظم معلومات محاسبية
)سامي.م.محاسبة إدارية (م

-----

https://us05web.zoom.us/j/83464958779?pwd=Y3JYT09GemN4TDFlczZmSzgyNzJtZz09

)ايمان.م.محاسبة ضريبية (تحميل ثالث) (م

)منى.محاسبة كلفة (د

https://us05web.zoom.us/j/81312678509?pwd=NU1xZmx6ZW5BUUFxd1gwcWRsOXpuQT09

https://us04web.zoom.us/j/2269418629?pwd=ZHRwb3BNNWMzaTFVNkkwcHp6dzhqZz09

)منى.محاسبة كلفة (د

)سيف.م.نظم محاسبية متخصصة (م

https://us04web.zoom.us/j/2269418629?pwd=ZHRwb3BNNWMzaTFVNkkwcHp6dzhqZz09

https://us02web.zoom.us/j/84517532615?pwd=ejlDR0VYVXp1aVBJd1pDbXpoY1RzQT09

---------

رئيس القسم
سرمد غانم صالح.د.م.أ

)منى.محاسبة كلفة (تحميل ثالث) (د
https://us04web.zoom.us/j/2269418629?pwd=ZHRwb3BNNWMzaTFVNkkwcHp6dzhqZz09

الوقت
اليوم
السبت
االحد
االثنين
الثالثاء

االربعاء
الخميس

مقرر القسم
ايمان عبد المطلب حسن.م.م

