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رعد.أدراسة جدوى وتقييمصدام. د2محاسبة اداريةحمود.أتقييم قرارت االستثماراحسان. أ2محاسبة مصرفيةلؤي.أمؤسسات ماليةعلي عبد. أسياسة نقديةافاق.أ2مبادئ محاسبةعوني.أ2مبادئ اإلحصاء08:30  

رعد.أدراسة جدوى وتقييمصدام. د2محاسبة اداريةعبدهللا.أ2نظام محاسبيحمود.أتقييم قرارت االستثماراحسان. أ2محاسبة مصرفيةلؤي.أمؤسسات ماليةعلي عبد. أسياسة نقديةافاق.أ2مبادئ محاسبةعوني.أ2مبادئ اإلحصاء09:30  

صدام. د2محاسبة اداريةرعد.أدراسة جدوى وتقييمحمود.أتقييم قرارت االستثماراحسان. أ2محاسبة مصرفيةعبدهللا.أ2نظام محاسبيعلي عبد. أسياسة نقديةلؤي.أمؤسسات ماليةعوني.أ2مبادئ اإلحصاءافاق.أ2مبادئ محاسبة10:30

صدام. د2محاسبة اداريةرعد.أدراسة جدوى وتقييمحمود.أتقييم قرارت االستثماراحسان. أ2محاسبة مصرفيةعلي عبد. أسياسة نقديةلؤي.أمؤسسات ماليةعوني.أ2مبادئ اإلحصاءافاق.أ2مبادئ محاسبة11:30

احسان.أ2محاسبة مصرفيةعبدهللا.أ2نظام محاسبيحمود.أتقييم قرارت االستثمار12:30

احسان.أ2محاسبة مصرفيةحمود.أتقييم قرارت االستثمار01:30

صدام. د2محاسبة اداريةمقداد. أتمويل دوليعبدهللا.أ2نظام محاسبيصائب. د2محاسبة تكاليفعلي عبد.أسياسة نقديةتركان.أتجارة الكترونيةعوني.أ2مبادئ اإلحصاءانس.أ2مبادى اقتصاد08:30  

مقداد.أتمويل دوليعبدهللا.أ2نظام محاسبيصائب. د2محاسبة تكاليفلؤي.أمؤسسات ماليةتركان.أتجارة الكترونيةافاق.أ2مبادئ محاسبةانس.أ2مبادى اقتصاد09:30

مقداد.أتمويل دوليصدام. د2محاسبة اداريةعبدهللا.أ2نظام محاسبيصائب. د2محاسبة تكاليفتركان.أتجارة الكترونيةعلي عبد.أسياسة نقديةانس.أ2مبادى اقتصادعوني.أ2مبادئ اإلحصاء10:30

مقداد.أتمويل دوليعبدهللا.أ2نظام محاسبيصائب. د2محاسبة تكاليفتركان.أتجارة الكترونيةلؤي.أمؤسسات ماليةانس.أ2مبادى اقتصادافاق.أ2مبادئ محاسبة11:30

صائب. د2محاسبة تكاليفعبدهللا.أ2نظام محاسبيقصي. د2قواعد بيانات12:30

صائب. د2محاسبة تكاليفعبدهللا.أ2نظام محاسبي01:30

احمد خالد.ألغة إنكليزيةمقداد.أتمويل دوليإبراهيم. دأسواق ماليةصائب. د2محاسبة تكاليفلينة.أ+جمال. د2ادارة ماليةباسم.أ2محاسبة متوسطةدريد.أحاسوبانس.أ2مبادى اقتصاد08:30  

احمد خالد.ألغة إنكليزيةرعد.أدراسة جدوى وتقييمإبراهيم. دأسواق ماليةصائب. د2محاسبة تكاليفدحام.أإدارة مخاطر ماليةلينة.أ+جمال. د2ادارة ماليةباسم.أ2محاسبة متوسطةانس.أ2مبادى اقتصادمقداد.أ2قراءات09:30

رعد.أدراسة جدوى وتقييماحمد خالد.ألغة إنكليزيةصائب. د2محاسبة تكاليفدحام.أإدارة مخاطر ماليةإبراهيم. دأسواق ماليةباسم.أ2محاسبة متوسطةلينة.أ+جمال. د2ادارة ماليةمقداد.أ2قراءات10:30

احمد خالد.ألغة إنكليزيةدحام.أإدارة مخاطر ماليةإبراهيم. دأسواق ماليةباسم.أ2محاسبة متوسطةلينة.أ+جمال. د2ادارة ماليةمقداد.أ2قراءاتدريد.أحاسوب11:30

إبراهيم. دأسواق ماليةقصي. د2قواعد بياناتمقداد.أ2قراءات12:30

مقداد.أتمويل دوليإبراهيم. دأسواق مالية01:30

منيب. أ2مصارف إسالميةدحام.أإدارة مخاطر ماليةقصي. د2قواعد بياناتباسم.أ2محاسبة متوسطةدريد.أحاسوبعبدالرحمن.أديمقراطية08:30  

منيب. أ2مصارف إسالميةدحام.أإدارة مخاطر ماليةحمود.أتقييم قرارت االستثمارإبراهيم. دأسواق ماليةقصي. د2قواعد بياناتعلي.أتسويق مصرفيدريد.أحاسوبمحمد جدعان.أ2مبادى االدارة09:30

منيب. أ2مصارف إسالميةإبراهيم. دأسواق ماليةدحام.أإدارة مخاطر ماليةباسم.أ2محاسبة متوسطةقصي. د2قواعد بياناتعبدالرحمن.أديمقراطيةدريد.أحاسوب10:30

منيب. أ2مصارف إسالميةحمود.أتقييم قرارت االستثمارإبراهيم. دأسواق ماليةدحام.أإدارة مخاطر ماليةعلي.أتسويق مصرفيقصي. د2قواعد بياناتمحمد جدعان.أ2مبادى االدارةدريد.أحاسوب11:30

دحام.أإدارة مخاطر ماليةحمود.أتقييم قرارت االستثمار12:30

دحام.أإدارة مخاطر مالية01:30

علي كريم.أ2تدقيق ورقابةاحمد خالد.ألغة إنكليزيةمحمد. أ2تمويل شركاتعلي.أتسويق مصرفيخلف. د2مالية عامةمحمد جدعان.أ2مبادى االدارة08:30  

علي كريم.ا2تدقيق ورقابةاحمد خالد.ألغة إنكليزيةمحمد. أ2تمويل شركاتعلي.أتسويق مصرفيخلف. د2مالية عامةمحمد جدعان.أ2مبادى االدارة09:30

علي كريم.أ2تدقيق ورقابةمحمد. أ2تمويل شركاتاحمد خالد.ألغة إنكليزيةخلف. د2مالية عامةعلي.أتسويق مصرفيمحمد جدعان.أ2مبادى االدارة10:30

علي كريم.ا2تدقيق ورقابةمحمد. أ2تمويل شركاتاحمد خالد.ألغة إنكليزيةخلف. د2مالية عامةعلي.أتسويق مصرفيمحمد جدعان.أ2مبادى االدارة11:30

محمد. أ2تمويل شركاتاحمد خالد.ألغة إنكليزية12:30

محمد. أ2تمويل شركاتاحمد خالد.ألغة إنكليزية01:30
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