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 ( 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 

 م.د ثامر عكابا.م.د عمار عواد                                                                                                   

 

 0200 – 0202 االول الدراسي الفصل – سايةة/ الدراسات امل االوىل / املرحلة ادارة اعمالقسم 

 احملاضرةرابط  رمز الصف مدرس املادة املادةاسم  وقت احملاضرة الةوم

 الثالثاء
 

 xcpclle cvh-hkkg-https://meet.google.com/ubv م.بشرى اقتصاد 4_2 مساء  

 dplphky vbd-dnum-https://meet.google.com/hze م.محمد ازريج رياضيات مساء    4-6

 mpja6ju noi?hs=179-ctfp-https://meet.google.com/nhy عمر م.م حاسوب مساء6-7

 االربعاء

 cc3rjap zmk-qtcn-https://meet.google.com/zri م.م مهدي قراءات إدارية  4-2 مساء  

 mpja6ju noi?hs=179-ctfp-https://meet.google.com/nhy م.م عمر حاسوب 6-4 مساء  

 dplphky vbd-dnum-https://meet.google.com/hze م.محمد ازريج رياضيات مساء6-7

 oma2phz sqg-scvt-https://meet.google.com/mpb د.نافع عربيةغة ل 4-2 مساء   الخميس

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/nhy-ctfp-noi?hs=179
https://meet.google.com/hze-dnum-vbd
https://meet.google.com/mpb-scvt-sqg
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 ( 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 

 م.د ثامر عكابا.م.د عمار عواد                                                                                                   

 0200 – 0202 االول الدراسي الفصل – سايةة/ الدراسات امل ثانةة/ املرحلة ال ادارة اعمالقسم 

 احملاضرةرابط  رمز الصف املادةمدرس  املادةاسم  وقت احملاضرة الةوم

 االحد
 

 ekag2p3 ndh?hs=179-xuie-https://meet.google.com/jao د.محمد ارحيل قانون تجاري 4_2 مساء  

 t35fhve eqi-qxpx-https://meet.google.com/oos م.م محمود تسويق مساء    4-6

 5zrwsre  تحسين م.م حاسوب مساء6-7
tia-riam-https://meet.google.com/reb 

 االثنين

 vomavhc pmb-fkpn-https://meet.google.com/fqn د.احمد علي منظمة 4-2 مساء  

 5zrwsre tia-riam-https://meet.google.com/reb م.م تحسين حاسوب 6-4 مساء  

 ekag2p3 ndh?hs=179-xuie-https://meet.google.com/jao د.محمد ارحيل قانون تجاري مساء6-7

 الخميس

 T5i4gnk fzv-mraa-https://meet.google.com/fxd م.م قادسية مواد 5-3 مساء  

 fjhbgkg mzp?authuser=1-crvu-https://meet.google.com/skc م. سعد E 7-5  مساء  
 t35fhve eqi-qxpx-https://meet.google.com/oos م.م عبد الحليم تسويق 8-7مساء

 vomavhc pmb-fkpn-https://meet.google.com/fqn غسان علي م.م منظمة مساء9-8

https://meet.google.com/jao-xuie-ndh?hs=179
https://meet.google.com/oos-qxpx-eqi
https://meet.google.com/reb-riam-tia
https://meet.google.com/fqn-fkpn-pmb
https://meet.google.com/reb-riam-tia
https://meet.google.com/jao-xuie-ndh?hs=179
https://meet.google.com/fxd-mraa-fzv
https://meet.google.com/skc-crvu-mzp?authuser=1
https://meet.google.com/oos-qxpx-eqi
https://meet.google.com/fqn-fkpn-pmb


 (  لكترونيجدول الدروس األسبوعي  ) ا           جامعة تكريت                                                                                                            

 الفصل الدراسي االول                 كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                       

    0202/0200للعام الدراسي                                                                                                           لمسائيةا/ الدراسة  إدارة اعمالقسم            

 

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

 

 

 

 

 ( 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 

 م.د ثامر عكابا.م.د عمار عواد                                                                                                   

 

 

 0200 – 0202 االول الدراسي الفصل – سايةة/ الدراسات امل ثالثة/ املرحلة ال ادارة اعمالقسم 

 احملاضرةرابط  رمز الصف املادةمدرس  املادةاسم  وقت احملاضرة الةوم

 الثالثاء

 fbfg4hz bnb-xwwh-https://meet.google.com/ojr م.م قتيبة مصارف 4-2 مساء  

 albyyal uvh-guyk-https://meet.google.com/mnf م. زاهد مشاريع مساء   4-6

 د.عمار حاسوب مساء7-6
 

qzefn2p 

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

 االربعاء
 

 4-2 مساء  
 حاسوب

 د. عمار
 

qzefn2p 

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

 j4pw7jt vct-orkc-https://meet.google.com/jid م. حمود اقتصاديات 6-4 مساء  

 الخميس
 fbfg4hz bnb-xwwh-https://meet.google.com/ojr د. احمد نوار مصارف 3_2 مساء  

 albyyal uvh-guyk-https://meet.google.com/mnf م. زاهد مشاريع 4-3  مساء  

https://meet.google.com/ojr-xwwh-bnb
https://meet.google.com/mnf-guyk-uvh
https://meet.google.com/vzu-nfed-ibt
https://meet.google.com/vzu-nfed-ibt
https://meet.google.com/jid-orkc-vct
https://meet.google.com/ojr-xwwh-bnb
https://meet.google.com/mnf-guyk-uvh
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 ( 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 

 م.د ثامر عكابا.م.د عمار عواد                                                                                                   

 

 

 0200 – 0202 االول الدراسي الفصل –سايةة/ الدراسات امل رابعة/ املرحلة ال ادارة اعمالم قس

 احملاضرةرابط  رمز الصف مدرس املادة املادةاسم  وقت احملاضرة الةوم

 االحد
 w4apvxb dfk-pbac-https://meet.google.com/job م. وسام تقانة المعلومات االدارية 4-2 مساء  

 tpbn23a whs?authuser=0-kcqu-https://meet.google.com/ukf م. رياض إدارة العقود الحكومية   مساء    4-6

 االثنين
 4-2 مساء  

اهج واخالقيات البحث من
 wqssm55 hgv-iwgd-https://meet.google.com/tvj محمودم.محمد  العلمي

 gaue2uv qcg?authuser=0-trpn-https://meet.google.com/skr م. علي احسان E 6-4 مساء  

 خميسال
 275fhk6 xsy-xcgc-https://meet.google.com/nbz د.فراس فرحان مخاطر 4-2مساء   

 w4apvxb dfk-pbac-https://meet.google.com/job م. م موسى االدارية المعلومات تقانة 5-4مساء   

https://meet.google.com/job-pbac-dfk
https://meet.google.com/ukf-kcqu-whs?authuser=0
https://meet.google.com/tvj-iwgd-hgv
https://meet.google.com/skr-trpn-qcg?authuser=0
https://meet.google.com/nbz-xcgc-xsy
https://meet.google.com/job-pbac-dfk

