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د اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد علي محاسبة ادارية1م . م ياسرتحليل القوائم الماليةد احمدمحاسبة منشات ماليةد قصيتطبيقات محاسبية بالحاسوبم. محمد محاسبة متوسطة1م.م وليدإدارةد مثنىمحاسبة مالية8:301

د اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد علي محاسبة ادارية1م . م ياسرتحليل القوائم الماليةد احمدمحاسبة منشات ماليةد قصيتطبيقات محاسبية بالحاسوبم. محمد محاسبة متوسطة1م.م وليدإدارةد مثنىمحاسبة مالية9:301

د علي محاسبة ادارية1د اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد احمدمحاسبة منشات ماليةم . م ياسرتحليل القوائم الماليةم. محمد محاسبة متوسطة1د قصيتطبيقات محاسبية بالحاسوبد مثنىمحاسبة مالية1م.م وليدإدارة10:30

د علي محاسبة ادارية1د اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد احمدمحاسبة منشات ماليةم . م ياسرتحليل القوائم الماليةم. محمد محاسبة متوسطة1د قصيتطبيقات محاسبية بالحاسوبد مثنىمحاسبة مالية1م.م وليدإدارة11:30

م . م ياسرتحليل القوائم الماليةد احمدمحاسبة منشات مالية12:30

م . م ياسرتحليل القوائم الماليةد احمدمحاسبة منشات مالية1:30

د علي محاسبة ادارية1د اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد احمدمحاسبة منشات ماليةد ليثمحاسبة شركاتم. محمد محاسبة متوسطة1أ.م عمادمحاسبة حكومية1عبدالرحمنحقوقد مثنىمحاسبة مالية8:301

د علي محاسبة ادارية1د اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد احمدمحاسبة منشات ماليةد ليثمحاسبة شركاتم. محمد محاسبة متوسطة1أ.م عمادمحاسبة حكومية1عبدالرحمنحقوقد مثنىمحاسبة مالية9:301

د اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد علي محاسبة ادارية1د احمدمحاسبة منشات ماليةد ليثمحاسبة شركاتأ.م عمادمحاسبة حكومية1م. محمد محاسبة متوسطة1د مثنىمحاسبة مالية1عبدالرحمنحقوق10:30االثنين

د اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد علي محاسبة ادارية1د احمدمحاسبة منشات ماليةد ليثمحاسبة شركاتأ.م عمادمحاسبة حكومية1م. محمد محاسبة متوسطة1د مثنىمحاسبة مالية1عبدالرحمنحقوق11:30

د ليثمحاسبة شركاتد احمدمحاسبة منشات مالية12:30

د ليثمحاسبة شركاتد احمدمحاسبة منشات مالية1:30

د مزبانمعايير التدقيق الدوليةم. أسماءمناهج واخالقيات البحثم . سعدمحاسبة كلفة1د ليثمحاسبة شركاتم عبد الرحمنقانون االعمالد احمدمحاسبة باالنكليزي1د قصيحاسوب1م.م طهلغة إنكليزية8:30

د مزبانمعايير التدقيق الدوليةم. أسماءمناهج واخالقيات البحثم . سعدمحاسبة كلفة1د ليثمحاسبة شركاتم عبد الرحمنقانون االعمالد احمدمحاسبة باالنكليزي1د قصيحاسوب1م.م طهلغة إنكليزية9:30

م. أسماءمناهج واخالقيات البحثد مزبانمعايير التدقيق الدوليةد ليثمحاسبة شركاتم . سعدمحاسبة كلفة1د احمدمحاسبة باالنكليزي1م عبد الرحمنقانون االعمالم.م طهلغة إنكليزيةد قصيحاسوب1 10:30الثالثاء

م. أسماءمناهج واخالقيات البحثد مزبانمعايير التدقيق الدوليةد ليثمحاسبة شركاتم . سعدمحاسبة كلفة1د احمدمحاسبة باالنكليزي1م عبد الرحمنقانون االعمالم.م طهلغة إنكليزيةد قصيحاسوب1 11:30

م . سعدمحاسبة كلفة1د ليثمحاسبة شركات12:30

م . سعدمحاسبة كلفة1د ليثمحاسبة شركات1:30

د مثنىمحاسبة دوليةم. أسماءنظم محاسبية متخصم . سعدمحاسبة كلفة1م.م ياسرتحليل القوائم الماليةأ.م عمادمحاسبة حكومية1م.م طهلغة إنكليزيةد رغدلغة عربيةد قصيحاسوب1 8:30

د مثنىمحاسبة دوليةم. أسماءنظم محاسبية متخصم . سعدمحاسبة كلفة1م.م عبد هللانظام محاسبي موحد1د قصيتطبيقات محاسبية بالحاسوبم.م طهلغة إنكليزيةد رغدلغة عربية9:30

م. أسماءنظم محاسبية متخصد مثنىمحاسبة دوليةم.م ياسرتحليل القوائم الماليةم . سعدمحاسبة كلفة1م.م طهلغة إنكليزيةأ.م عمادمحاسبة حكومية1د قصيحاسوب1 د رغدلغة عربية10:30

م. أسماءنظم محاسبية متخصد مثنىمحاسبة دوليةم.م عبد هللانظام محاسبي موحد1م . سعدمحاسبة كلفة1م.م طهلغة إنكليزيةد قصيتطبيقات محاسبية بالحاسوبد رغدلغة عربية11:30األربعاء

م . سعدمحاسبة كلفة1م.م ياسرتحليل القوائم المالية12:30

م . سعدمحاسبة كلفة1م.م عبد هللانظام محاسبي موحد1:301

م. أسماءنظم محاسبية متخصصةد ايادنظام محاسبي موحد1د وساممحاسبة ضريبيةد عبد هللاتسويق وتجارة الكترونيةم. جمالراضيات عامة2د عالءاقتصاد8:30

م. أسماءنظم محاسبية متخصصةد ايادنظام محاسبي موحد1د وساممحاسبة ضريبيةد عبد هللاتسويق وتجارة الكترونيةم. جمالرياضيات عامة2د عالءاقتصاد9:30

م. أسماءنظم محاسبية متخصصةد وساممحاسبة ضريبيةد ايادنظام محاسبي موحد1م. جمالراضيات عامة2د عبد هللاتسويق وتجارة الكترونيةد عالءاقتصاد10:30

م. أسماءنظم محاسبية متخصصةد وساممحاسبة ضريبيةد ايادنظام محاسبي موحد1م. جمالرياضيات عامة2د عبد هللاتسويق وتجارة الكترونيةد عالءاقتصاد11:30الخميس

د ايادنظام محاسبي موحد1د وساممحاسبة ضريبية12:30

د ايادنظام محاسبي موحد1د وساممحاسبة ضريبية1:30

     رئيس القسم          المقرر
أ.م سطم صالح حسينم. سعد علوان محيميد

االحد
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يعمل به اعتبارا من يوم االحد 27/ 11 /2022
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