
  الدروس األسبوعي  ) الكتروني (جدول                جامعة تكريت                                                                                             

 الثانيالفصل الدراسي      كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                       

    0202/0200 للعام الدراسي                                                                                           الصباحية/ الدراسة االقتصاد قسم 

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

 
 

 

 0200 – 0202 الثاني الدراسي الفصل – يةالصباح/ الدراسات  االوىل/ املرحلة  االقتصادقسم 

 القاعح الذراضيحراتط  رهس الصف هذرش الوادج اضن الوادج وقد الوحاضرج اليىم

 االحذ

2حاضىب صثاحا 00:00 -9:00   oelasdy wfg-hsae-https://meet.google.com/rbv أ.م.محمد عماد 

.عبدالرحمن نجممم. ديوقراطيح صثاحا 00:00 -00:00  7kvqqcy https://meet.google.com/yji-kwci-wte  

رشيدم.باسم  هثادي هحاضثح تعذ الظهر 02:00 -00:00  Dmf5sgf https://meet.google.com/wwj-quks-rpv  

 االثنين
2حاضىب صثاحا 00:00 -9:00   oelasdy wfg-hsae-https://meet.google.com/rbv أ.م.محمد عماد 

هحاضثح هثادي تعذ الظهر 0:00 -00:00 رشيدم.باسم    Dmf5sgf rpv-quks-https://meet.google.com/wwj  

 الخويص
  p3fl2o7 ram-jxad-https://meet.google.com/ppp م.مصطفى اسماعيل لغح انكليسيح صثاحا 00:00 -9:00

2رياضياخ تعذ الظهر 0:00 -00:00   d337t6x xcr-yewy-https://meet.google.com/oeo م.م.عبير عباس 
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 0200 – 0202 ثانيال الدراسي الفصل – /شعبة أ يةالصباح/ الدراسات  الثانية/ املرحلة  االقتصادقسم 

 القاعح الذراضيحراتط  رهس الصف هذرش الوادج اضن الوادج وقد الوحاضرج اليىم

 الثالثاء

2حاضىب صثاحا 00:00 -9:00   b2igmnu ias-jajx-https://meet.google.com/bvv م.محمد احمد 

2حطاتاخ قىهيح تعذ الظهر 0:00 -00:00   ei5v4sb wda-fkad-https://meet.google.com/edd م.مصطفى اسماعيل 

  rv5qra6 kdc-ydcy-https://meet.google.com/nec م.د.زياد عزالدين ذاريخ الفكر االقرصادي تعذ الظهر 2:00 -0:00

 االرتعاء

  rv5qra6 kdc-ydcy-https://meet.google.com/nec م.د.زياد عزالدين ذاريخ الفكر االقرصادي صثاحا 00:00 -9:00

 f3fkkwi cmr-fiqn-https://meet.google.com/tgj أ.م.د.خليل اسماعيل اقرصادياخ الوصارف تعذ الظهر 0:00 -00:00

2حاضىب تعذ الظهر 2:00 -0:00   b2igmnu ias-jajx-https://meet.google.com/bvv م.محمد احمد 

 الخويص

  Qg4ylnj hsg-dbmi-https://meet.google.com/uri م.م.هحوذ جاضن لغح انكليسيح صثاحا 00:00 -9:00

2رياضياخ لالقرصاديين تعذ الظهر 0:00 -00:00 عمر عبدهللام.   Zprpxxs zuy-tjja-https://meet.google.com/cgo  
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 0200 – 0202 الثاني الدراسي الفصل –الصباحية /شعبة ب / الدراسات  الثانية/ املرحلة  االقتصادقسم 

 القاعح الذراضيحراتط  رهس الصف هذرش الوادج اضن الوادج وقد الوحاضرج اليىم

 الثالثاء

2حطاتاخ قىهيح صثاحا 00:00 -9:00   ei5v4sb wda-fkad-https://meet.google.com/edd م.مصطفى اسماعيل 

الفكر االقرصاديذاريخ  تعذ الظهر 02:00 -00:00   rv5qra6 kdc-ydcy-https://meet.google.com/nec م.د.زياد عزالدين 

2حاضىب تعذ الظهر 2:00 -02:00   b2igmnu ias-jajx-https://meet.google.com/bvv م.محمد احمد 

 االرتعاء

الوصارفاقرصادياخ  صثاحا 00:00 -9:00  f3fkkwi cmr-fiqn-https://meet.google.com/tgj أ.م.د.خليل اسماعيل 

2حاضىب تعذ الظهر 02:00 -00:00   b2igmnu ias-jajx-https://meet.google.com/bvv م.محمد احمد 

  rv5qra6 kdc-ydcy-https://meet.google.com/nec م.د.زياد عزالدين ذاريخ الفكر االقرصادي تعذ الظهر 2:00 -02:00

 الخويص

2رياضياخ لالقرصاديين صثاحا 00:00 -9:00 عمر عبدهللام.   Zprpxxs zuy-tjja-https://meet.google.com/cgo  

 Qg4ylnj hsg-dbmi-https://meet.google.com/uri م.م.هحوذ جاضن لغح انكليسيح تعذ الظهر 0:00 -00:00
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 0200 – 0202 الثاني الدراسي الفصل – يةحاالصب/ الدراسات  الثالثة/ املرحلة  االقتصادقسم 

 القاعح الذراضيحراتط  رهس الصف هذرش الوادج اضن الوادج وقد الوحاضرج اليىم

 االحذ
حزراعي ضياضح  صثاحا 00:00 -9:00   Xlyhsa7 cfd-uhkx-https://meet.google.com/evj أ.م.صابر محمد 

  3wriyte https://meet.google.com/hgk-ihrp-dyt أ.م.د.فؤاد فرحان اقرصادياخ الوعرفح تعذ الظهر 0:00 -00:00

 االثنين
  tb2tid6 tkh-jcfr-https://meet.google.com/uwd م.د.يسرى سالم ضياضح دوليح صثاحا 00:00 -9:00

  jpj2zap qxq-mfdn-https://meet.google.com/pyi أ.م. مثنى معيوف ضياضح صناعيح تعذ الظهر 0:00 -00:00

 الخويص
  ckloap2 odt-rdac-https://meet.google.com/exs أ.م.د.مخيف جاسم ذجارب ذنوىيح صثاحا 00:00 -9:00

  qhzah4e nje-sqgt-https://meet.google.com/edp م.دريد موسى لغة انكليزية تعذ الظهر 0:00 -00:00
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 0200 – 0202 الثاني الدراسي الفصل – يةالصباح/ الدراسات  الرابعة/ املرحلة  االقتصادقسم 

 القاعح الذراضيحراتط  رهس الصف هذرش الوادج اضن الوادج وقد الوحاضرج اليىم

 الثالثاء
  3sjqh72 cpp-wmaa-https://meet.google.com/rqd م.م.هحوذ جاضن لغح انكليسيح صثاحا 00:00 -9:00

  uhzweor mqv-pzzq-https://meet.google.com/rxe م.بالل عبدالحق اقرصادياخ الطاقح تعذ الظهر 0:00 -00:00

 االرتعاء

2تحىز عولياخ صثاحا 00:00 -9:00   pn4egm5 iao-jqzm-https://meet.google.com/nni أ.م.ابراهيم عبدهللا 

  j3z3o5w bnj-uywx-https://meet.google.com/dgd م.د.عالء عبدالجبار هؤضطاخ هاليح تعذ الظهر 0:00 -00:00

 الخويص

 hz7e5yg njj-myed-https://meet.google.com/qow م.د.زياد عس الذين  حاضىب EViews  صثاحا 00:00 -9:00

اضالية الرخطيط   تعذ الظهر 0:00 -00:00   Vv3u6lm jpg-ubaf-https://meet.google.com/oja م.م.حمود سعد 
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