
 

 2022 – 2021 الثاني الدراسي الفصل –قسم اإلدارة العامة / املرحلة االوىل / الدراسات الصباحية 

 اليوم وقت المحاضرة اسم المادة مدرس المادة رمز الصف  رابط المحاضرة

https://meet.google.com/vkp-shva-ofh  rktefck .10:00 – 9:00 ديمقراطية االء م.م 
 االحد

https://meet.google.com/djh-djqf-siy  usn6zop قراءات  م.م. علي ح

 Eإدارية 
10:00 – 12:00 

https://meet.google.com/mym-yhcf-fjg  7sgthne 11:00 – 09:00 حاسوب م.م. محمد ح  

 االثنين

 

https://meet.google.com/pxd-hkmg-maz  gea6ssp 01:00 – 11:00 رياضيات م.م. سالم حسين 

     

https://meet.google.com/djh-djqf-siy  usn6zop قراءات  م.م. علي ح

 Eإدارية 
 الخميس 10:00 – 9:00

 

   

 2022 – 2021 الثاني الدراسي الفصل –قسم اإلدارة العامة/ املرحلة الثانية / الدراسات الصباحية 

 مدرس المادة رمز الصف  رابط المحاضرة
اسم 

 المادة
 اليوم وقت المحاضرة

https://meet.google.com/mde-gqgp-rga  vnic5c5 ج ا. قصي 
 11:00 – 09:00 عالقات عامة

 الثالثاء

https://meet.google.com/zmw-bxtj-sxh  iwdz3ti إدارة دولية ا. مازن 
11:00 – 01:00 

https://meet.google.com/jjg-ttrc-vpf  zn2tjrz نظم  ا. عبدالرحمن

 سياسية
01:00 – 02:00 

https://meet.google.com/kpq-qgia-kwa  2frwj6f حاسوب د. قصي ع 
02:00 – 03:00 

    
 

https://meet.google.com/jjg-ttrc-vpf  zn2tjrz نظم  ا. عبدالرحمن

 سياسية
09:00 – 11:00 

 االربعاء
https://meet.google.com/dft-vzga-iua  t63dmld اساليب ا.عائشة 

11:00 – 01:00 

https://meet.google.com/cck-ksre-fzu  ltkpqyh د. محمد ارحيل 
 03:00 – 01:00 قانون

   
  

https://meet.google.com/hwe-xkit-sux  taaltqm ا. سعد 
اخالقيات 

 مهنة
09:00 – 11:00 

 الخميس
https://meet.google.com/kpq-qgia-kwa  2frwj6f  حاسوب د. قصي ع 

11:00 – 01:00 

https://meet.google.com/mde-gqgp-rga  vnic5c5 ا. قصي ج 
 عالقات عامة

01:00 – 02:00 

    
 

    
  

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة/ الدراسة الصباحية اإلدارةقسم   

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة/ الدراسة الصباحية اإلدارةقسم   

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة / الدراسة الصباحية اإلدارةقسم   

 جدول المحاضرات االلكترونية والحضورية

2022 - 2021 الفصل الدراسي االول  
 

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة / الدراسة الصباحية اإلدارةقسم   

 جدول المحاضرات االلكترونية 
2022 - 2021 الثانيالفصل الدراسي   
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 2022 – 2021 الثاني الدراسي الفصل –قسم اإلدارة العامة / املرحلة الثالثة / الدراسات الصباحية 

 مدرس المادة رمز الصف  رابط المحاضرة
اسم 

 المادة
 اليوم وقت المحاضرة

https://meet.google.com/vtr-pwya-osu  oihy52g 11:00 – 9:00 إدارة بيئة ا. سعد 

سياسات  د. خليل https://meet.google.com/kvy-xrhb-iwx  y36jfud االحد

 مالية
11:00 – 01:00 

https://meet.google.com/uzm-jdqb-nua  
qau357p 

تكنولوجيا  ا. ميسم

 المعلومات
01:00 – 02:00 

https://meet.google.com/uzm-jdqb-nua  qau357p تكنولوجيا  ا. ميسم

 المعلومات
09:00 – 11:00 

نظم إدارة  ا. حاضر https://meet.google.com/kwo-mscv-anr  q5k35n3 االثنين

 محلية مقارنة
11:00 – 01:00 

https://meet.google.com/pja-xwnc-bku  lb3ykqo د.قصي 
 03:00 – 01:00 حاسوب

https://meet.google.com/vqb-qmgx-vgu  iuzldhv ا. عدنان 
E 9:00 – 11:00 

سياسات  د. خليل https://meet.google.com/kvy-xrhb-iwx  y36jfud الخميس

 مالية
11:00 – 12:00 

https://meet.google.com/pja-xwnc-bku  lb3ykqo د.قصي 
 حاسوب

01:00 – 02:00 

 

     

 2022 – 2021 الثاني الدراسي الفصل –قسم اإلدارة العامة / املرحلة الرابعة / الدراسات الصباحية 

 مدرس المادة رمز الصف  رابط المحاضرة
اسم 

 المادة
 اليوم وقت المحاضرة

    09:00 – 11:00 
 الثالثاء

https://meet.google.com/ric-hzao-dgh  eb62gy5 د.قصي ع QSB 
11:00 – 01:00 

   
 09:00 – 10:00 

 االربعاء
https://meet.google.com/ric-hzao-dgh  eb62gy5 د.قصي ع QSB 

10:00 – 11:00 

https://meet.google.com/nfm-mjze-pya  degznsr ا. خلف 
 سياسات عامة

11:00 – 01:00 

   
 

12:00 – 01:00 

https://meet.google.com/nfm-mjze-pya  degznsr  .خلفا 
 الخميس 10:00 – 09:00 سياسات عامة

https://meet.google.com/wbc-msvd-eau  hrod6er ا. حاضر 
إدارة 

 التامين
10:00 – 12:00  

 

 مقرر القسم / م. حاضر صباح شعير                                       رئيس القسم / ا.م.د. مظهر خالد عبدالحميد
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