
 

 قسم اإلدارة عامة / املرحلة االوىل / الدراسات املسائية – الفصل الدراسي الثاني 2021 – 2022

 اسم المادة مدرس المادة رمز الصف  رابط المحاضرة
وقت 

 المحاضرة
 اليوم

   
 3:00 – 4:00 

 5:00 – 4:00 ديمقراطية االء م.م. https://meet.google.com/wuz-imhd-sir  snfdhes االحد

https://meet.google.com/wkg-rniw-xep  zacd4gs 
قراءات  م.م. علي ح

 Eإدارية 
5:00 – 7:00 

https://meet.google.com/yvu-daid-buf  5skanqq 5:00 – 3:00 حاسوب م.م. محمد ح 
 االثنين

https://meet.google.com/fru-kdat-igv  wo3iotp .7:00 – 5:00 رياضيات سالم حسين م.م 

https://meet.google.com/wkg-rniw-xep  zacd4gs م.م. علي ح 
قراءات 

 E إدارية
3:00 – 5:00  

 الخميس
    5:00 – 7:00 

 

2022 – 2021 الثاني الدراسي الفصل –/ الدراسات املسائية  الثانيةدارة عامة / املرحلة اإلقسم   
 اليوم وقت المحاضرة اسم المادة مدرس المادة رمز الصف  رابط المحاضرة

https://meet.google.com/hqt-grve-xbz  jsj4fus ا. قصي ج 
 5:00 – 3:00 عالقات عامة

 الثالثاء

https://meet.google.com/hmd-ggre-isg  pgzn4ia ا. مازن 
 دوليةإدارة 

5:00 – 7:00 

https://meet.google.com/brt-osby-dmi  klmngvn ا. عبدالرحمن 
 نظم سياسية

7:00 – 8:00 

https://meet.google.com/eyh-cqdm-qmd  k7d3ki5 حاسوب د. قصي ع 
8:00 – 9:00 

    
 

https://meet.google.com/brt-osby-dmi  klmngvn ا. عبدالرحمن 
 5:00 – 3:00 نظم سياسية

 االربعاء

https://meet.google.com/rio-wvbp-ifi  bf4c7dz اساليب ا.عائشة 
5:00 – 7:00 

https://meet.google.com/jwf-veux-jzo  47ewn4y د. محمد ارحيل 
 9:00 – 7:00 قانون

   
 9:00 – 10:00 

   
  

https://meet.google.com/kgm-ccrs-cme  5fdktor 5:00 – 3:00 اخالقيات مهنة ا. سعد 

 حاسوب د. قصي ع https://meet.google.com/eyh-cqdm-qmd  k7d3ki5 الخميس
5:00 – 7:00 

https://meet.google.com/hqt-grve-xbz jsj4fus ا. قصي ج 
 عالقات عامة

7:00 – 8:00 

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة/ الدراسة الصباحية اإلدارةقسم   

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة / الدراسة الصباحية اإلدارةقسم   

 جدول المحاضرات االلكترونية والحضورية

 المرحلة االولى  شعبة أ
2022 - 2021الفصل الدراسي االول   

 

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة/ الدراسة الصباحية اإلدارةقسم   

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

المسائيةالعامة / الدراسة  اإلدارةقسم   

 جدول المحاضرات االلكترونية 
2022 - 2021 الثانيالفصل الدراسي   
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2022 – 2021 الثاني الدراسي الفصل –/ الدراسات املسائية  الثالثةدارة عامة / املرحلة اإلقسم   

 اليوم وقت المحاضرة اسم المادة مدرس المادة رمز الصف  رابط المحاضرة

https://meet.google.com/vyp-iosv-bai  wwpy3dk 
سياسات  د. خليل

 مالية
3:00 – 5:00 

 7:00 – 5:00 إدارة بيئة ا. سعد https://meet.google.com/upj-rhns-ock  rxzs7g3 االحد

https://meet.google.com/wwi-wwnd-acz  3vbkzh3 تكنولوجيا  ا. ميسم

 المعلومات
7:00 – 08:00 

https://meet.google.com/wwi-wwnd-acz  3vbkzh3 تكنولوجيا  ا. ميسم

 المعلومات
03:00 – 05:00 

 https://meet.google.com/rnc-crnv-fby  dsaiq3u االثنين
نظم إدارة محلية  ا. حاضر

 مقارنة
05:00 – 07:00 

https://meet.google.com/pwg-bbdn-mqu  ii222ng د.قصي 
 09:00 – 07:00 حاسوب

https://meet.google.com/enk-poee-eew  fnwhwim ا. عدنان 
E 03:00 – 05:00 

سياسات  د. خليل https://meet.google.com/vyp-iosv-bai  wwpy3dk الخميس

 مالية
05:00 – 6:00 

https://meet.google.com/pwg-bbdn-mqu  ii222ng د.قصي 
 حاسوب

06:00 – 07:00 

 

     

2022 – 2021 الثاني الدراسي الفصل –/ الدراسات املسائية  الرابعةدارة عامة / املرحلة اإلقسم   
المحاضرةرابط   اليوم وقت المحاضرة اسم المادة مدرس المادة رمز الصف  

    03:00 – 05:00 
 الثالثاء

https://meet.google.com/bnh-qmiu-qvs  tn5xibu د.قصي ع QSB 
05:00 – 07:00 

   
 03:00 – 05:00 

 QSB د.قصي ع https://meet.google.com/bnh-qmiu-qvs  tn5xibu االربعاء
05:00 – 06:00 

https://meet.google.com/kao-ctoc-yar  p26x6ll ا. خلف 
 09:00 – 07:00 سياسات عامة

https://meet.google.com/kao-ctoc-yar  p26x6ll ا. خلف 
 04:00 – 03:00 سياسات عامة

 الخميس
https://meet.google.com/gvj-nzna-doj  7b7b37w 06:00 – 04:00 التامينإدارة  ا. حاضر 

 

هر خالد عبدالحميدم.حاضر صباح شعير                                                                                                    ا.م.د. مظ  

رئيس القسم                                           مقرر القسم                                                                                     
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