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8:30E اسالت اءات وم م.م طهلغة إنكليزيةد علي محاسبة ادارية1م.م االء تدقيق ورقابةد احمدمحاسبة مصادر  طبيعيةأ.م عمادمحاسبة حكومية1م. محمد محاسبة متوسطة1د مثنىمحاسبة مالية1أ.د سطمق

9:30E اسالت اءات وم د علي محاسبة ادارية1م.م طهلغة إنكليزيةد احمدمحاسبة مصادر  طبيعيةأ.م عمادمحاسبة حكومية1م. محمد محاسبة متوسطة1د مثنىمحاسبة مالية1أ.د سطمق

د علي محاسبة ادارية1د احمدمحاسبة مصادر  طبيعيةم.م طهلغة إنكليزيةم. محمد محاسبة متوسطة1أ.م عمادمحاسبة حكومية1أ.د سطمقراءات ومراسالت Eد مثنىمحاسبة مالية10:301

د علي محاسبة ادارية1م.م طهلغة إنكليزيةد احمدمحاسبة مصادر  طبيعيةم.م االء تدقيق ورقابةم. محمد محاسبة متوسطة1أ.م عمادمحاسبة حكومية1أ.د سطمقراءات ومراسالت Eد مثنىمحاسبة مالية11:301

م.م االء تدقيق ورقابةد احمدمحاسبة مصادر  طبيعية12:30

م.م طهلغة إنكليزيةد احمدمحاسبة مصادر  طبيعية1:30

د علي محاسبة ادارية1د اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد احمدمحاسبة مصادر  طبيعيةد ليثمحاسبة مالية متقدمةم. محمد محاسبة متوسطة1أ.م عمادمحاسبة حكومية1د مثنىمحاسبة مالية8:301

د علي محاسبة ادارية1د اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد احمدمحاسبة مصادر  طبيعيةد ليثمحاسبة مالية متقدمةم. محمد محاسبة متوسطة1د مثنىمحاسبة مالية9:301

د اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد علي محاسبة ادارية1د احمدمحاسبة مصادر  طبيعيةد ليثمحاسبة مالية متقدمةأ.م عمادمحاسبة حكومية1م. محمد محاسبة متوسطة1د مثنىمحاسبة مالية10:301االثنين

د اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد علي محاسبة ادارية1د احمدمحاسبة مصادر  طبيعيةد ليثمحاسبة مالية متقدمةم. محمد محاسبة متوسطة1د مثنىمحاسبة مالية11:301

د ليثمحاسبة مالية متقدمةد احمدمحاسبة مصادر  طبيعية12:30

د ليثمحاسبة مالية متقدمةد احمدمحاسبة مصادر  طبيعية1:30

أ.د وسامنظم معلومات محاسبية د مزبانالنظرية المحاسبيةم . سعدمحاسبة كلفة1د ليثمحاسبة مالية متقدمةأ.م مظهربحوث عملياتأ.م مثنىمالية عامةم. جمالرياضيات عامة1د قصيحاسوب1 8:30

أ.د وسامنظم معلومات محاسبية م . سعدمحاسبة كلفة1د ليثمحاسبة مالية متقدمةد مزبانمحاسبة الوحداتأ.م مثنىمالية عامةم. جمالرياضيات عامة9:301

د مزبانالنظرية المحاسبيةأ.د وسامنظم معلومات محاسبية د ليثمحاسبة مالية متقدمةم . سعدمحاسبة كلفة1أ.م مثنىمالية عامةد مزبانمحاسبة الوحداتد قصيحاسوب1 م. جمالرياضيات عامة10:301الثالثاء

أ.د وسامنظم معلومات محاسبية د ليثمحاسبة مالية متقدمةم . سعدمحاسبة كلفة1أ.م مثنىمالية عامةأ.م مظهربحوث عملياتم. جمالرياضيات عامة11:301

م . سعدمحاسبة كلفة1د ليثمحاسبة مالية متقدمة12:30

م . سعدمحاسبة كلفة1د ليثمحاسبة مالية متقدمة1:30

د اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد مثنىالمعايير الدولية لالبالغم . سعدمحاسبة كلفة1د ايادنظام محاسبي موحد1أ.م مظهربحوث عملياتد مزبانمحاسبة الوحداتد قصيحاسوب1 د. مصطفىمبادئ إحصاء8:30

د اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد مثنىالمعايير الدولية لالبالغم . سعدمحاسبة كلفة1أ.م مظهربحوث عملياتد مزبانمحاسبة الوحداتد قصيحاسوب1 د. مصطفىمبادئ إحصاء9:30

د مثنىالمعايير الدولية لالبالغد اشرفمحاسبة كلفة متقدمةد ايادنظام محاسبي موحد1م . سعدمحاسبة كلفة1د مزبانمحاسبة الوحداتأ.م مظهربحوث عملياتد. مصطفىمبادئ إحصاءد قصيحاسوب1 10:30

د مثنىالمعايير الدولية لالبالغد اشرفمحاسبة كلفة متقدمةم . سعدمحاسبة كلفة1د مزبانمحاسبة الوحداتأ.م مظهربحوث عملياتد. مصطفىمبادئ إحصاءد قصيحاسوب1 11:30األربعاء

م . سعدمحاسبة كلفة1د ايادنظام محاسبي موحد12:301

م . سعدمحاسبة كلفة1:301

د مزبانالنظرية المحاسبيةد ايادنظام محاسبي موحد1م.م االء تدقيق ورقابةد احمدمحاسبة باالنكليزي1م.م عبدالرحمنديمقراطيةد. مصطفىمبادئ إحصاء8:30

د مزبانالنظرية المحاسبيةد ايادنظام محاسبي موحد1م.م االء تدقيق ورقابةد احمدمحاسبة باالنكليزي1د. مصطفىمبادئ إحصاءم.م عبدالرحمنديمقراطية9:30

د مزبانالنظرية المحاسبيةم.م االء تدقيق ورقابةد ايادنظام محاسبي موحد1د احمدمحاسبة باالنكليزي10:301

د مزبانالنظرية المحاسبيةم.م االء تدقيق ورقابةد ايادنظام محاسبي موحد1د احمدمحاسبة باالنكليزي11:301الخميس

د ايادنظام محاسبي موحد1م.م االء تدقيق ورقابة12:30

د ايادنظام محاسبي موحد1م.م االء تدقيق ورقابة1:30
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