
 النظرية اإللكترونية محاضرات جامعة تكريت                                                                                                           جدول ال
 الصباحية الدراسة                             كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                

 2021/2022الفصل الدراسي الثاني                                                                                     الصباحية/ الدراسة المحاسبة قسم 
 
 

1 
http://cade.tu.edu.iq 

 

 

 0200 – 0202 الثاني الدراسي الفصل – / الدراسات الصباحية االوىلاحملاسبة / املرحلة 

ة اليوم ة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضر  رابط المحاضر

 االحد
ص 00099_ 0099      

م 1099_  01099   6jyfs5j https://meet.google.com/uua-ppqs-agg أ0عوني دمحم كفطان رياضيات 

ر   االثني 
ص 00099_ 0099   bmcgptq https://meet.google.com/xfn-kcar-ouu أ0م0د عامر علي حمد حاسوب 

م 0099_  00099      

 الثالثاء
 ص 00099_ 0099

 م 0099_  00099 حضوري

 االربعاء
 ص 00099_ 0099

 م 0099_  00099

 الخميس
 4ht4p2r dbt-dnth-https://meet.google.com/fov م0م عبدالرحمن نجم ديمقراطية ص 09099_ 0099

  477imol https://meet.google.com/prh-wmjo-xga م0م اساور شتيوي  قراءات م 01099_  00099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/uua-ppqs-agg
https://meet.google.com/xfn-kcar-ouu
https://meet.google.com/prh-wmjo-xga
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 2021/2022الفصل الدراسي الثاني                                                                                     الصباحية/ الدراسة المحاسبة قسم 
 
 

2 
http://cade.tu.edu.iq 

 
 

 0200 – 0202 الثاني الدراسي الفصل – الدراسات الصباحية الشعبة )أ(/احملاسبة / املرحلة الثانية /

ة اليوم ة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضر  رابط المحاضر

 االحد
 ص 00099_ 0099

 م 0099_  00099 حضوري

ر   االثني 
 ص 00099_ 0099

 م 0099_  00099

 الثالثاء
 ypedyf7 iub-xnfh-https://meet.google.com/mta م0 أسماء نعمان جاسم محاسبة وحدات ص 00099_ 0099

(1)  م 0099_  00099 E م0د احمد جاسم حميد  محاسبة tkowork kma-qadj-https://meet.google.com/hyz 

 االربعاء
 prp7a45 dze-pzmr-https://meet.google.com/okh م0 بكر حميد جسوم مالية عامة ص 00099_ 0099

 أ.م.د عامر علي حمد  بحوث عمليات م 0099_  00099
zzzj6cm fss-tpqs-https://meet.google.com/akw 

 الخميس
 ypedyf7 iub-xnfh-https://meet.google.com/mta م0 أسماء نعمان جاسم محاسبة وحدات  ص 01099_ 00099

     م 0099_  01099

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/mta-xnfh-iub
https://meet.google.com/mta-xnfh-iub
https://meet.google.com/hyz-qadj-kma
https://meet.google.com/hyz-qadj-kma
https://meet.google.com/akw-tpqs-fss
https://meet.google.com/akw-tpqs-fss
https://meet.google.com/mta-xnfh-iub
https://meet.google.com/mta-xnfh-iub
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 2021/2022الفصل الدراسي الثاني                                                                                     الصباحية/ الدراسة المحاسبة قسم 
 
 

3 
http://cade.tu.edu.iq 

 

 

 0200 – 0202 الثاني الدراسي الفصل – الدراسات الصباحية الشعبة )ب(/احملاسبة / املرحلة الثانية /

ة اليوم ة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضر  رابط المحاضر

 االحد
 ص 00099_ 0099

 م 0099_  00099 حضوري

ر   االثني 
 ص 00099_ 0099

 م 0099_  00099

 الثالثاء
(1)  ص 00099_ 0099 E م0د احمد جاسم حميد  محاسبة tkowork kma-qadj-https://meet.google.com/hyz 

 ypedyf7 iub-xnfh-https://meet.google.com/mta م0 أسماء نعمان جاسم محاسبة وحدات  م 0099_  00099

 االربعاء
 أ.م.د عامر علي حمد  بحوث عمليات ص 00099_ 0099

zzzj6cm fss-tpqs-https://meet.google.com/akw 

 prp7a45 dze-pzmr-https://meet.google.com/okh م0 بكر حميد جسوم مالية عامة م 0099_  00099

 الخميس
     ص 01099_ 00099

 ypedyf7 iub-xnfh-https://meet.google.com/mta م0 أسماء نعمان جاسم محاسبة وحدات  م 0099_  01099

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/hyz-qadj-kma
https://meet.google.com/hyz-qadj-kma
https://meet.google.com/mta-xnfh-iub
https://meet.google.com/mta-xnfh-iub
https://meet.google.com/akw-tpqs-fss
https://meet.google.com/akw-tpqs-fss
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 2021/2022الفصل الدراسي الثاني                                                                                     الصباحية/ الدراسة المحاسبة قسم 
 
 

4 
http://cade.tu.edu.iq 

 

 

 0200 – 0202 الثاني الدراسي الفصل – احملاسبة / املرحلة الثالثة / الدراسات الصباحية

ة اليوم ة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضر  رابط المحاضر

 االحد
 م 00099_ 0099

 حضوري
 م 0099_  00099

ر   االثني 
 

 ص 00099_ 0099

 م 0099_  00099

 الثالثاء
 ص 00099_ 0099

 م 0099_  00099

 االربعاء
 u5ucgc5 kfe-sysz-https://meet.google.com/ayq م0 اسماء نعمان جاسم طبيعية ص 00099_ 0099

ف هاشم تدقيق ورقابة م 0099_  00099  kyp5hjp qev-xbbb-https://meet.google.com/wcm أ.م.د اشر

 الخميس
 u5ucgc5 kfe-sysz-https://meet.google.com/ayq م0اسماء نعمان جاسم طبيعية ص 00099_ 0099

 i6bybmc yhg-qavn-https://meet.google.com/udm م0 عالء عبدهللا لغة انكليزية م 0099_  00099
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5 
http://cade.tu.edu.iq 

 
 

 0200 – 0202 الثاني الدراسي الفصل – الرابعة / الدراسات الصباحيةاحملاسبة / املرحلة 

ة اليوم ة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضر  رابط المحاضر

 االحد
 م 00099_ 0099

 حضوري
 م 0099_  00099

ر   االثني 
 ص 00099_ 0099

 م 0099_  00099

 الثالثاء
 ص 00099_ 0099

 م 0099_  00099

 االربعاء
ر أ.  نظرية محاسبية ص 00099_ 0099 د سطم صالح حسي   htep4i5 fnx?hs=179-kudy-https://meet.google.com/fns   

ر  نظم معلومات م 0099_  00099  psjfe5p bhq-hknn-https://meet.google.com/ihn أ.وسام نعمة حسي 

 الخميس

 cdnscad vmz-zxij-https://meet.google.com/gnh م. عالء عبدهللا  لغة انكليزية ص 00099_ 0099

ر أ.  نظرية محاسبية ص 01099_00099 د سطم صالح حسي   htep4i5 fnx?hs=179-kudy-https://meet.google.com/fns    

ر  نظم معلومات م 0099_  01099  psjfe5p bhq-hknn-https://meet.google.com/ihn أ.وسام نعمة حسي 

 

https://meet.google.com/fns-kudy-fnx?hs=179
https://meet.google.com/fns-kudy-fnx?hs=179
https://meet.google.com/fns-kudy-fnx?hs=179
https://meet.google.com/fns-kudy-fnx?hs=179

