
 

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

 مدرس المادة رمز الصف  رابط المحاضرة
اسم 

 المادة

وقت 

 المحاضرة
 اليوم

https://meet.google.com/cqf-pije-txc  

  
 3:00 – 4:00 

الحدا  4fkjars 5:00 – 4:00 حقوق م.م.عبدالرحمن 

bldpg7t ا.عدنان 
 7:00 – 5:00 انكليزي

22rmml6 .5:00 – 3:00 حاسوب محمد حم 

 6:00 – 5:00 اقتصاد م.م.محمد ج ysarjtz االثنين

    

  
  

 الثالثاء

    
 االربعاء

    

ysarjtz 5:00 – 3:00 اقتصاد م.م.محمد ج 
 

 الخميس
j5lx7ff 7:00 – 5:00 عربي د. انفال 

 

   

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

https://meet.google.com/eaw-gnba-xeb  

  
  

 االحد

  
 االثنين  

sxkxedr ا.ميسم 
 5:00 – 3:00 فكر تنظيمي

 الثالثاء

tzi44l4 ا.نجم 
 7:00 – 5:00 تسويق

6mpcqgn حمد ا.علي E 3:00 – 5:00 

 اساليب ا.عائشة p6wvlnr االربعاء
5:00 – 7:00 

sxkxedr ا.ميسم 
 8:00 – 7:00 فكر تنظيمي

ccwvurq .5:00 – 3:00 حاسوب حاضرا 

 الخميس

tzi44l4 تسويق ا.نجم 
5:00 – 6:00 

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة/ الدراسة الصباحية اإلدارةقسم   

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة / الدراسة الصباحية اإلدارةقسم   

 جدول المحاضرات االلكترونية والحضورية

 المرحلة االولى  شعبة أ
0222 - 2021الفصل الدراسي االول   

 

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة/ الدراسة الصباحية اإلدارةقسم   

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

المسائيةالعامة / الدراسة  اإلدارةقسم   

 جدول المحاضرات االلكترونية والحضورية

0222 - 2021 الفصل الدراسي االول  
 

https://meet.google.com/cqf-pije-txc
https://meet.google.com/eaw-gnba-xeb


    

2022 – 2021 االول الدراسي الفصل –/ الدراسات املسائية  الثالثةدارة عامة / املرحلة اإلقسم   

 اليوم وقت المحاضرة اسم المادة مدرس المادة رمز الصف  رابط المحاضرة

https://meet.google.com/tdr-vpbj-bzb  

x34nbfy .5:00 – 3:00 إدارة محلية سارةا 

 i6bpx62 االحد
 ا.سعد

 7:00 – 5:00 جودة

snjcf72 ا.ياسر 
 08:00 – 7:00 نظام محاسبي

x34nbfy .04:00 – 03:00 إدارة محلية سارةا 

 االثنين
dw4qxsb 

 ا.حاضر
 06:00 – 04:00 اخالقيات وظيفة

ii222ng د.قصي 
 09:00 – 07:00 حاسوب

  
  

 الثالثاء

 االربعاء    

snjcf72 ا.ياسر 
 05:00 – 03:00 نظام محاسبي

 7:00 – 05:00    الخميس

ii222ng د.قصي 
 حاسوب

07:00 – 08:00 

 

     

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

https://meet.google.com/zcb-xgnt-bmc  

  
 االحد  

 االثنين    

tkcvarc ا.خلف 
 05:00 – 03:00 إدارة مقارنة

    الثالثاء
05:00 – 07:00 

tn5xibu د.قصي 
QSB 

07:00 – 09:00 

pzomeh7 ا.عدنان E 03:00 – 05:00 

    االربعاء
05:00 – 07:00 

tn5xibu د.قصي 
QSB 07:00 – 08:00 

djfx7pe 05:00 – 03:00 منهج بحث ا.سعد 
 الخميس

    

 

https://meet.google.com/tdr-vpbj-bzb
https://meet.google.com/zcb-xgnt-bmc

