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الكترونيم.م. طالب معاییر تدقیقالكترونيم. اسماءمناھج البحث العلميالكترونيم.م. نادیةتحلیل مالي9:20–8:30
الكترونيم.م. طالب معاییر تدقیقالكترونيم. اسماءمناھج البحث العلميالكترونيم.م. نادیةتحلیل مالي10:20–9:30

الكترونيم.م. طالب معاییر تدقیقالكترونيم.م. نادیةتحلیل مالي11:20–10:30

الكترونيم.م. طالب معاییر تدقیقالكترونيم.م. نادیةتحلیل ماليالكترونيد.نھادمعاییر تدقیق 12:20–11:30

12:30–1:20

األح

قاعةم.د. لبنىمحاسبة متقدمةقاعةد. مقداد)2محاسبة تكالیف(الكترونيم.د. عبد)2محاسبة تكالیف(الكترونيست سؤدد3لغة انكلیزیة 9:20–8:30
قاعةم.د. لبنىمحاسبة متقدمةقاعةد. مقداد)2محاسبة تكالیف(الكترونيم.د. عبد)2محاسبة تكالیف(الكترونيست سؤدد3لغة انكلیزیة 10:20–9:30

قاعةد. مقداد)2محاسبة تكالیف(قاعةم.د. لبنىمحاسبة متقدمة3لغة انكلیزیة ست سؤدد3لغة انكلیزیة الكترونيد.بشرىمحاسبة متقدمة 11:20–10:30

قاعةد. مقداد)2محاسبة تكالیف(قاعةم.د. لبنىمحاسبة متقدمة3لغة انكلیزیة ست سؤدد3لغة انكلیزیة الكترونيد.بشرىمحاسبة متقدمة 12:20–11:30

12:30–1:20

األث

الكترونيم.م. نجاةتحلیل ماليالكترونيد. عباسمحاسبة مصادر طبیعیةالكترونيم. اسماءمناھج البحث العلمي9:20–8:30
الكترونيم.م. نجاةتحلیل ماليالكترونيد. عباسمحاسبة مصادر طبیعیةالكترونيم. اسماءمناھج البحث العلمي10:20–9:30

الكترونيم. اسماءمناھج البحث العلميالكترونيم.م. نجاةتحلیل ماليقاعةم.د. لبنىمحاسبة متقدمة الكترونيد. عباسمحاسبة مصادر طبیعیة11:20–10:30

الكترونيم. اسماءمناھج البحث العلميالكترونيم.م. نجاةتحلیل ماليقاعةم.د. لبنىمحاسبة متقدمة الكترونيد. عباسمحاسبة مصادر طبیعیة12:20–11:30

12:30–1:20

ا
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ال

قاعةد. مقداد)2محاسبة تكالیف(قاعةم.م. عمر)2نظام محاسبي موحد(الكترونيم.م. نادیةتحلیل مالي9:20–8:30
قاعةد. مقداد)2محاسبة تكالیف(قاعةم.م. عمر)2نظام محاسبي موحد(الكترونيم.م. نادیةتحلیل مالي10:20–9:30

قاعةم.م. عمر)2نظام محاسبي موحد(قاعةد. مقداد)2محاسبة تكالیف(الكترونيد.نھادمعاییر تدقیق قاعةد. سعاد)2نظام محاسبي موحد(11:20–10:30

قاعةم.م. عمر)2نظام محاسبي موحد(قاعةد. مقداد)2محاسبة تكالیف(الكترونيد.نھادمعاییر تدقیق قاعةد.بشرىمحاسبة متقدمة 12:20–11:30

قاعةم.م. عمر)2نظام محاسبي موحد(قاعةد.بشرىمحاسبة متقدمة 1:20–12:30

األرعاء

الكترونيست سؤدد3لغة انكلیزیة الكترونيم.د. لبنىمحاسبة متقدمةقاعةم.د. عبد)2محاسبة تكالیف(قاعةد. سعاد)2نظام محاسبي موحد(9:20–8:30
الكترونيست سؤدد3لغة انكلیزیة الكترونيم.د. لبنىمحاسبة متقدمةقاعةم.د. عبد)2محاسبة تكالیف(قاعةد. سعاد)2نظام محاسبي موحد(10:20–9:30

الكترونيم.د. لبنىمحاسبة متقدمةالكترونيم.م. نجاةتحلیل ماليقاعةد. سعاد)2محاسبي موحد(نظام قاعةم.د. عبد)2محاسبة تكالیف(11:20–10:30

الكترونيم.د. لبنىمحاسبة متقدمةالكترونيست سؤدد3لغة انكلیزیة قاعةد. سعاد)2نظام محاسبي موحد(قاعةم.د. عبد)2محاسبة تكالیف(12:20–11:30

الكترونيم.م. نجاةتحلیل ماليالكترونيست سؤدد3لغة انكلیزیة قاعةد. سعاد)2نظام محاسبي موحد(1:20–12:30

ال

الكترونيم.م. طالب معاییر تدقیقالكترونيم.م. عمر)2نظام محاسبي موحد(الكترونيم.د. لبنىمحاسبة متقدمةالكترونيد.نھادمعاییر تدقیق 9:20–8:30
الكترونيد. عباسمحاسبة مصادر طبیعیةالكترونيم.م. طالب معاییر تدقیقالكترونيم.د. لبنىمحاسبة متقدمةالكترونيد.نھادمعاییر تدقیق 10:20–9:30

الكترونيد. عباسمحاسبة مصادر طبیعیةالكترونيم. اسماءالعلميمناھج البحث الكترونيد.نھادمعاییر تدقیق الكترونيم.د. عبد)2محاسبة تكالیف(11:20–10:30

الكترونيم. اسماءمناھج البحث العلميالكترونيد. عباسمحاسبة مصادر طبیعیةالكترونيم.د. عبد)2محاسبة تكالیف(12:20–11:30

الكترونيد. عباسمحاسبة مصادر طبیعیة1:20–12:30




