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7م  داود سلمان.أحاسوبم3:00
 محاسبة مالٌة 

1
8د كرار سلٌم.م.أ

تطبٌقات محاسبٌة 

بالحاسوب
محاسبة شركات1م قٌصر الفتلً.امحاسبة منشات مالٌة4د مٌثم مالك.م.أ1Eمحاسبة  3ق زٌد المظفر.م

د حسنٌن .م.ا

معدل
2

تحلٌل قوائم مالٌة 

E

ٌاسر .د.م.أ

صاحب
6د كرار الخالدي.م.امحاسبة تكالٌف متقدمة9د حاتم كرٌم..اEمحاسبة ادارٌة 5

7م  داود سلمان.أحاسوبم4:00
 محاسبة مالٌة 

1
8د كرار سلٌم.م.أ

تطبٌقات محاسبٌة 

بالحاسوب
2د احمد ماهر.م.أ1محاسبة كلفة 1م قٌصر الفتلً.امحاسبة منشات مالٌة4د مٌثم مالك.م.أ1Eمحاسبة  3ق زٌد المظفر.م

تحلٌل قوائم مالٌة 

E

ٌاسر .د.م.أ

صاحب
6د كرار الخالدي.م.امحاسبة تكالٌف متقدمة9د حاتم كرٌم..اEمحاسبة ادارٌة 5

3د مٌثم مالك.م.أ1Eمحاسبة  مم  داود سلمان.أحاسوب7كرار سلٌم.م.أ1 محاسبة مالٌة م5:00
تطبٌقات محاسبٌة 

بالحاسوب
محاسبة شركات4ق زٌد المظفر.م

د حسنٌن .م.ا

معدل
1

تحلٌل قوائم 

Eمالٌة 

ٌاسر .د.م.أ

صاحب
2

محاسبة منشات 

مالٌة
6د حاتم كرٌم..اEمحاسبة ادارٌة 9د كرار الخالدي.م.امحاسبة تكالٌف متقدمة5م قٌصر الفتلً.ا

3د مٌثم مالك.م.أ1Eمحاسبة  مم  داود سلمان.أحاسوب7كرار سلٌم.م.أ1 محاسبة مالٌة م6:00
تطبٌقات محاسبٌة 

بالحاسوب
1د احمد ماهر.م.أ1محاسبة كلفة 4ق زٌد المظفر.م

تحلٌل قوائم 

Eمالٌة 

ٌاسر .د.م.أ

صاحب
2

محاسبة منشات 

مالٌة
6د حاتم كرٌم..اEمحاسبة ادارٌة 9د كرار الخالدي.م.امحاسبة تكالٌف متقدمة5م قٌصر الفتلً.ا

م7:00
تسوٌق وتجارة 

الكترونٌة
Eتحلٌل قوائم مالٌة 4علً هالل.م 1محاسبة متوسطة 3ست زٌنب

ٌاسر .د.م.أ

صاحب
1

محاسبة 

منشات مالٌة
محاسبة شركات2م قٌصر الفتلً.ا

د حسنٌن .م.ا

معدل
6ارشاد تربوي9ارشاد تربوي5

3علً هالل.م 1محاسبة متوسطة م8:00
تسوٌق وتجارة 

الكترونٌة
Eتحلٌل قوائم مالٌة 4ست زٌنب

ٌاسر .د.م.أ

صاحب
1

محاسبة 

منشات مالٌة
6ارشاد تربوي9ارشاد تربوي5د احمد ماهر.م.أ1محاسبة كلفة 2م قٌصر الفتلً.ا

م3:00
مبادئ اقتصاد 

جزئً
7د وسام نعمه.م.أ

 محاسبة مالٌة 

1
نظام محاسب4ًبشرى الجواهري.د.ا1محاسبة متوسطة 3سندس.د.م.ا1محاسبة حكومٌة 8ٌاسر محمد. م

د حسنٌن .م.أ

عوجة
محاسبة شركات1

د حسنٌن .م.ا

معدل
6احمد مجً.منظم محاسبٌة متخصصة9كرار جاسم.د.م.أمعاٌٌر التدقٌق الدولٌة5احمد ماهر. م1محاسبة كلفة 2

م4:00
مبادئ اقتصاد 

جزئً
نظام محاسب4ًبشرى الجواهري.د.ا1محاسبة متوسطة 3سندس.د.م.ا1محاسبة حكومٌة 7د وسام نعمه.م.أ

د حسنٌن .م.أ

عوجة
محاسبة شركات1

د حسنٌن .م.ا

معدل
6احمد مجً.منظم محاسبٌة متخصصة9كرار جاسم.د.م.أمعاٌٌر التدقٌق الدولٌة5د احمد ماهر.م.أ1محاسبة كلفة 2

7ٌاسر محمد. م1 محاسبة مالٌة م5:00
مبادئ اقتصاد 

جزئً
3بشرى الجواهري.د.ا1محاسبة متوسطة 8د وسام نعمه.م.أ

تسوٌق وتجارة 

الكترونٌة
نظام محاسب1ًاحمد ماهر. م1محاسبة كلفة 4بشرى الشكري. م.ا

د حسنٌن .م.أ

عوجة
محاسبة شركات2

د حسنٌن .م.ا

معدل
5

مناهج واخلالقٌات البحث 

العلمً
6كرار جاسم.د.م.أمعاٌٌر التدقٌق الدولٌة9م دامٌر صاحب.أ

7ارشاد تربويم6:00
مبادئ اقتصاد 

جزئً
3بشرى الجواهري.د.ا1محاسبة متوسطة 8د وسام نعمه.م.أ

تسوٌق وتجارة 

الكترونٌة
نظام محاسب1ًد احمد ماهر.م.أ1محاسبة كلفة 4بشرى الشكري. م.ا

د حسنٌن .م.أ

عوجة
محاسبة شركات2

د حسنٌن .م.ا

معدل
5

مناهج واخلالقٌات البحث 

العلمً
6كرار جاسم.د.م.أمعاٌٌر التدقٌق الدولٌة9م دامٌر صاحب.أ

ارشاد تربويارشاد تربويم7:00
تسوٌق وتجارة 

الكترونٌة
محاسبة شركات4سندس.د.م.ا1محاسبة حكومٌة 3بشرى الشكري. م.ا

د حسنٌن .م.ا

معدل
نظام محاسب2ًاحمد ماهر. م1محاسبة كلفة 1

د حسنٌن .م.أ

عوجة
6م دامٌر صاحب.أمناهج واخلالقٌات البحث العلم9ًاحمد مجً.منظم محاسبٌة متخصصة5

ارشاد تربويم8:00
تسوٌق وتجارة 

الكترونٌة
محاسبة شركات4سندس.د.م.ا1محاسبة حكومٌة 3بشرى الشكري. م.ا

د حسنٌن .م.ا

معدل
نظام محاسب2ًد احمد ماهر.م.أ1محاسبة كلفة 1

د حسنٌن .م.أ

عوجة
6م دامٌر صاحب.أمناهج واخلالقٌات البحث العلم9ًاحمد مجً.منظم محاسبٌة متخصصة5

م3:00
مبادى ادارة 

اعمال
مم  داود سلمان.أحاسوب7بشرى الشكري. م.ا

تطبٌقات محاسبٌة 

بالحاسوب
Eتحلٌل قوائم مالٌة 4علً ضٌاء.مقانون اعمال3انوار. د.م.ا

عقٌل . د.ا

الحسناوي
6د كرار الخالدي.م.امحاسبة تكالٌف متقدمة9غزوان.د.ممحاسبة دولٌة5ساره عصام.أ ممحاسبة ضرٌبٌة2ٌاسر محمد. م1محاسبة كلفة 1

م4:00
مبادى ادارة 

اعمال
مم  داود سلمان.أحاسوب7بشرى الشكري. م.ا

تطبٌقات محاسبٌة 

بالحاسوب
Eتحلٌل قوائم مالٌة 4علً ضٌاء.مقانون اعمال3انوار. د.م.ا

عقٌل . د.ا

الحسناوي
2ٌاسر محمد. م1محاسبة كلفة 1

نظام محاسبً 

موحد

د حسنٌن .م.أ

عوجة
6د كرار الخالدي.م.امحاسبة تكالٌف متقدمة9غزوان.د.ممحاسبة دولٌة5

مم  داود سلمان.أحاسوبم5:00
مبادى ادارة 

اعمال

بشرى . م.ا

الشكري
3عبد العباس. م.أ2رٌاضٌات عامة 8

تطبٌقات محاسبٌة 

بالحاسوب
نظام محاسبً موحد4انوار. د.م.ا

د حسنٌن .م.أ

عوجة
1

تحلٌل قوائم 

Eمالٌة 

عقٌل . د.ا

الحسناوي
6غزوان.د.ممحاسبة دولٌة9د كرار الخالدي.م.امحاسبة تكالٌف متقدمة5ٌاسر محمد. م1محاسبة كلفة 2

مم  داود سلمان.أحاسوبم6:00
مبادى ادارة 

اعمال

بشرى . م.ا

الشكري
3عبد العباس. م.أ2رٌاضٌات عامة 8

تطبٌقات محاسبٌة 

بالحاسوب
1ساره عصام.أ ممحاسبة ضرٌبٌة4انوار. د.م.ا

تحلٌل قوائم 

Eمالٌة 

عقٌل . د.ا

الحسناوي
6غزوان.د.ممحاسبة دولٌة9د كرار الخالدي.م.امحاسبة تكالٌف متقدمة5ٌاسر محمد. م1محاسبة كلفة 2

1ٌاسر محمد. م1محاسبة كلفة 4عبد العباس. م.أ2رٌاضٌات عامة 3علً ضٌاء.مقانون اعمال8م7:00
نظام محاسبً 

موحد

د حسنٌن .م.أ

عوجة
2

تحلٌل قوائم مالٌة 

E

عقٌل . د.ا

الحسناوي
6د حاتم كرٌم..اEمحاسبة ادارٌة 9احمد مجً.منظم محاسبٌة متخصصة5

1ٌاسر محمد. م1محاسبة كلفة 4عبد العباس. م.أ2رٌاضٌات عامة 3علً ضٌاء.مقانون اعمالم8:00
محاسبة 

ضرٌبٌة
2ساره عصام.أ م

تحلٌل قوائم مالٌة 

E

عقٌل . د.ا

الحسناوي
6احمد مجً.منظم محاسبٌة متخصصة9د حاتم كرٌم..اEمحاسبة ادارٌة 5

2م دامٌر صاحب.أمحاسبة شركات1م كرار غازيمحاسبة ضرٌبٌة4ٌاسر صاحب.د.م.أ1محاسبة حكومٌة3علً هالل.م 1محاسبة متوسطة 8د هدى.أ ملغة عربٌة1د كرار سلٌم.م.أ1 محاسبة مالٌة م3:00
محاسبة منشات 

مالٌة
6احمد مجً.منظم محاسبٌة متخصصة9د حاتم كرٌم..اEمحاسبة ادارٌة 5م قٌصر الفتلً.ا

2م دامٌر صاحب.أمحاسبة شركات1م كرار غازيمحاسبة ضرٌبٌة4ٌاسر صاحب.د.م.أ1محاسبة حكومٌة3علً هالل.م 1محاسبة متوسطة 8د هدى.أ ملغة عربٌة1د كرار سلٌم.م.أ1 محاسبة مالٌة م4:00
محاسبة منشات 

مالٌة
6احمد مجً.منظم محاسبٌة متخصصة9د حاتم كرٌم..اEمحاسبة ادارٌة 5م قٌصر الفتلً.ا

3د هدى.أ ملغة عربٌةم5:00
 محاسبة مالٌة 

1
1م دامٌر صاحب.أمحاسبة شركات4علً هالل.م 1محاسبة متوسطة 3د مٌثم مالك.م.أ1Eمحاسبة  8د كرار سلٌم.م.أ

محاسبة 

منشات مالٌة
6د حاتم كرٌم..اEمحاسبة ادارٌة 9احمد مجً.منظم محاسبٌة متخصصة5م كرار غازيمحاسبة ضرٌبٌة2م قٌصر الفتلً.ا

3د هدى.أ ملغة عربٌةم6:00
 محاسبة مالٌة 

1
1م دامٌر صاحب.أمحاسبة شركات4علً هالل.م 1محاسبة متوسطة 3د مٌثم مالك.م.أ1Eمحاسبة  8د كرار سلٌم.م.أ

محاسبة 

منشات مالٌة
6د حاتم كرٌم..اEمحاسبة ادارٌة 9احمد مجً.منظم محاسبٌة متخصصة5م كرار غازيمحاسبة ضرٌبٌة2م قٌصر الفتلً.ا

1م قٌصر الفتلً.امحاسبة منشات مالٌة4د مٌثم مالك.م.أ1Eمحاسبة  3ٌاسر صاحب.د.م.أ1محاسبة حكومٌةم7:00
محاسبة 

ضرٌبٌة
6د كرار الخالدي.م.امحاسبة تكالٌف متقدمة59م دامٌر صاحب.أمحاسبة شركات2م كرار غازي

1م قٌصر الفتلً.امحاسبة منشات مالٌة4د مٌثم مالك.م.أ1Eمحاسبة  3ٌاسر صاحب.د.م.أ1محاسبة حكومٌةم8:00
محاسبة 

ضرٌبٌة
96د كرار الخالدي.م.امحاسبة تكالٌف متقدمة5م دامٌر صاحب.أمحاسبة شركات2م كرار غازي
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