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نصاز شهري شفيق 
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هةزَيما كوزدضتانا عرياقَى

ا خواندنَيو بمهد وظةكوليهَيو شانطتى  وةشازةت

 محاسبة

التكاليف

مالية محاسبة   

Eمتقدمة
عمليات بحوث
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 محاسبة

1متخصصة

كوليرا كازطَيسى وئابووزى

تومازا ئةجنامَيو دوماهيَى بو ضاال خواندنَى  ليرنا ئةشموونا
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ضةزوكى لرىا ئةشمووىا يوىظ حمند خمف  ىصاز شٍري شفيق 


