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  مصارف تخصص

 اسم الطالب المادة المرحلة  التاريخ اليوم

المرحلة االولى  5/9/2021 األحد
 الفصل االول

القانون التجاري وقانون 

 الشركات

 افنان جمال عبد الجليل
 انور كامل حمدان

 عبد الخضر عيدانحيدر 
 إبراهيمسماح نزار 

 حسين حميدماجد 
 المرحلة الثانية

 الفصل الثالث
 هداء عبد الرضا زيدان اقتصاديات االعمال

 المرحلة األولى 7/9/2021 الثالثاء

 الفصل األول
   حيدر عبد الخضر عيدان إدارة االستراتيجية

 المرحلة األولى 

 الفصل الثاني 
 نهاد ناجح علي الحاسوبتطبيقات على 

  الثانيةالمرحلة  9/9/2021 الخميس

 الفصل الثالث
 دعاء غازي حالوب محاسبة النشاط المصرفي

 رنا اسماعيل خضير
 مروة ماجد جابر

 األولىالمرحلة 

 الفصل الثاني

 افنان جمال عبد الجليل محاسبة شركات
 حيدر عبد الخضر عيدان

 إبراهيمسماح نزار 
 ناجح علي نهاد

 األولىالمرحلة  12/9/2021 األحد

 الفصل الثاني
 افنان جمال عبد الجليل تشريعات ورقابة مصرفية

 حيدر عبد الخضر عيدان
 إبراهيمسماح نزار 

 نهاد ناجح علي

 محمد رائد حسين

 األولىالمرحلة 

 الفصل االول

 أنور كامل حمدان احصاء واألساليب الكمية

 األولىالمرحلة  14/9/2021 الثالثاء

 الفصل االول
قراءات إنكليزي في 

 المصارف

 اسامة حامد محسن

 افنان جمال عبد الجليل
 هللا حسن علي عبد

 حيدر عبد الخضر عيدان
 حميد حسينماجد 

 األولىالمرحلة 

 الفصل الثاني

 نهاد ناجح علي 2اللغة اإلنكليزية 

 

  ضرائب تخصص

 الطالباسم  المادة المرحلة  التاريخ اليوم

 المرحلة األولى 5/9/2021 األحد

 الفصل األول 
 سارة سعد جبار التشريع الضريبي

 األولىالمرحلة 

 الفصل الثاني
 عباس قاسم محمد نظم المعلومات

 المرحلة الثانية

 الفصل الثالث
 اسيل فريد حمود اإلدارة المالية

 ريام طارق خلف

 ريام طه حسين

 منتصر حماد شيخان

 المرحلة األولى 7/9/2021 الثالثاء

 الفصل الثاني 
 عباس قاسم محمد رقابة وتدقيق

 ختام مهدي غضيب

 المرحلة الثانية

 الفصل الثالث
 منتصر حماد شيخان 2محاسبة ضريبية/

 عباس قاسم محمد 1محاسبة ضريبية/ األولىالمرحلة  9/9/2021 الخميس



 سارة سعد جبار الفصل الثاني 

 الثانية المرحلة

 الفصل الثالث

 ريام طه حسين فحص ضريبي

 منتصر حماد شيخان

 المرحلة األولى 12/9/2021 األحد

 الفصل االول 
 سارة سعد جبار محاسبة مالية

 المرحلة األولى

 الفصل الثاني 

 عباس قاسم محمد ضرائب غير المباشرة

 ختام مهدي غضيب

 المرحلة األولى

 الفصل األول
 ريام طارق خلف متخصصة نظم محاسبية

 ريام طه حسين

 المرحلة األولى 14/9/2021 الثالثاء

 الفصل االول 
قراءات إنكليزي في 

 الضرائب
 سارة سعد جاسم

 المرحلة األولى

 الفصل الثاني 

 عباس قاسم محمد 2اللغة اإلنكليزية 

 

  تأمين تخصص

 اسم الطالب المادة المرحلة  التاريخ اليوم

 المرحلة الثانية 5/9/2021 األحد

 الفصل الثالث
 وفاء عبد هللا جاسم اإلدارة المالية

 عالء احمد عبد هللا

   ـ ـ ـ ـ ـ ـ 7/9/2021 الثالثاء

 المرحلة الثانية 9/9/2021 الخميس

 الفصل الثالث
 وفاء جاسم التأمين البحري

 عالء احمد

   ـ ـ ـ ـ ـ ـ 12/9/2021 األحد

   ـ ـ ـ ـ ـ ـ 14/9/2021 الثالثاء

 


