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 0200 – 0202 الثاني  الدراسي الفصل –الدراسات املسائية /  األوىلقسم ادارة اعمال / املرحلة 

 احملاضرةرابط  رمز الصف مدرس املادة املادةاسم  وقت احملاضرة اليوم

 الثالثاء
 

 xcpclle م.بشرى 2اقتصاد 03:00 – 01:00
cvh-hkkg-https://meet.google.com/ubv 

03:00 – 05:00 
 dplphky vbd-dnum-https://meet.google.com/hze م.محمد ازريج احصاء

 mpja6ju noi?hs=179-ctfp-https://meet.google.com/nhy عمر م.م حاسوب 06:00 – 05:00

 االربعاء

01:00 – 03:00 
 cc3rjap zmk-qtcn-https://meet.google.com/zri م.م مهدي مراسالت تجارية 

 bu4vquh cgf-rcro-https://meet.google.com/iqi م.علي احسان انكليزي 05:00 – 03:00

 dplphky vbd-dnum-https://meet.google.com/hze م.محمد ازريج احصاء 06:00 – 05:00

 الخميس

 mpja6ju noi?hs=179-ctfp-https://meet.google.com/nhy م.م عمر حاسوب 03:00 – 01:00

 m2hwzef wwq-ahwd-https://meet.google.com/dph م.ثائر وحريات حقوق 05:00 – 03:00

 xcpclle cvh-hkkg-https://meet.google.com/ubv م.بشرى 2اقتصاد 06:00 – 05:00

http://cade.tu.edu.iq/
https://meet.google.com/ubv-hkkg-cvh
https://meet.google.com/hze-dnum-vbd
https://meet.google.com/nhy-ctfp-noi?hs=179
https://meet.google.com/zri-qtcn-zmk
https://meet.google.com/iqi-rcro-cgf
https://meet.google.com/hze-dnum-vbd
https://meet.google.com/nhy-ctfp-noi?hs=179
https://meet.google.com/dph-ahwd-wwq
https://meet.google.com/ubv-hkkg-cvh
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 0200 – 0202–سائيةالدراسات امل/قسم ادارة اعمال / املرحلة الثانية 

 احملاضرةرابط  رمز الصف مدرس املادة املادةاسم  وقت احملاضرة اليوم

 االحد
 

 x5v4v7d uip?hs=179-mnxf-https://meet.google.com/efn م.م محمد محمود بحوث تسويق 03:00 – 01:00

 llocbqy tia-riam-https://meet.google.com/reb تحسين م.م حاسوب 05:00 – 03:00

 vomavhc pmb-fkpn-https://meet.google.com/fqn علي احمد.د سلوك تنظيمي 06:00 – 05:00

 االثنين

01:00 – 03:00 
 vomavhc pmb-fkpn-https://meet.google.com/fqn د.احمد علي سلوك تنظيمي

 gke265j fri-trro-https://meet.google.com/sdp م.م قادسية امداداتإدارة  05:00 – 03:00

 الخميس

01:00 – 03:00 
 4z5abvj rvh-pryu-https://meet.google.com/qxb م.وسام تجارة الكترونية

 5zrwsre tia-riam-https://meet.google.com/reb تحسين م.م حاسوب 04:00 – 03:00

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

 .المحاضرة وقت في (  Google Meet ) للدخول الى  الرابط  على بالضغط قم -

 

 

 مقرر القسم                                                                                                        رئيس القسم 

 ا.م.د ثامر عكاب                                                                          م.د عمار عواد                         

 

http://cade.tu.edu.iq/
https://meet.google.com/efn-mnxf-uip?hs=179
https://meet.google.com/reb-riam-tia
https://meet.google.com/fqn-fkpn-pmb
https://meet.google.com/fqn-fkpn-pmb
https://meet.google.com/sdp-trro-fri
https://meet.google.com/qxb-pryu-rvh
https://meet.google.com/reb-riam-tia
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 0200 – 0202– سائيةقسم ادارة اعمال / املرحلة الثالثة / الدراسات امل

 احملاضرةرابط  رمز الصف مدرس املادة املادةاسم  وقت احملاضرة اليوم

 الثالثاء

 د.عمار حاسوب 02:00 – 01:00
 

qzefn2p 

ibt-nfed-https://meet.google.com/vzu 

 dmdzauo jsd-mcao-https://meet.google.com/tcv د.مظهر بحوث عمليات 04:00 – 02:00

 63sxrz2 abf-ofyf-https://meet.google.com/pqu م.م قتيبة تامين 40 00:– 0060:

 االربعاء
 

01:00 – 02:00 
 dmdzauo jsd-mcao-https://meet.google.com/tcv د.مظهر بحوث عمليات

 د.عمار حاسوب 04:00 – 02:00
 

qzefn2p 

ibt-nfed-https://meet.google.com/vzu 

 xqlyavs yjc-acyx-https://meet.google.com/fgj م. رياض  دراسة جدوى 06:00 – 04:00

 الخميس

01:00 – 03:00 
 euetcdn vck-fwbs-https://meet.google.com/mbh سعد عجاجم. انكليزي

03:00 – 04:00 
 63sxrz2 abf-ofyf-https://meet.google.com/pqu قتيبةم.م  تامين

 
 

    

http://cade.tu.edu.iq/
https://meet.google.com/vzu-nfed-ibt
https://meet.google.com/tcv-mcao-jsd
https://meet.google.com/pqu-ofyf-abf
https://meet.google.com/tcv-mcao-jsd
https://meet.google.com/vzu-nfed-ibt
https://meet.google.com/fgj-acyx-yjc
https://meet.google.com/mbh-fwbs-vck
https://meet.google.com/pqu-ofyf-abf
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 0200 – 0202– سائية/ الدراسات امللرابعةقسم ادارة اعمال / املرحلة ا

 احملاضرةرابط  رمز الصف مدرس املادة املادةاسم  وقت احملاضرة اليوم

 االحد
01:00 – 03:00 

 3kdcz6l ocm-qssk-https://meet.google.com/hic فرحان سد. فرا محفظة استثمارية

 kdfbugz ncr-nfdm-https://meet.google.com/oap د.فراس غنام إدارة التفاوض 05:00 – 03:00

 االثنين
01:00 – 03:00 

 sg6q2xt gem-jcmi-https://meet.google.com/zer م. زاهد حوكمة الشركات

 3kdcz6l ocm-qssk-https://meet.google.com/hic فرحان سد. فرا محفظة استثمارية 05:00 – 03:00

http://cade.tu.edu.iq/
https://meet.google.com/hic-qssk-ocm
https://meet.google.com/oap-nfdm-ncr
https://meet.google.com/zer-jcmi-gem
https://meet.google.com/hic-qssk-ocm

