
 

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

 مدرس المادة رمز الصف  رابط المحاضرة
اسم 

 المادة
 اليوم وقت المحاضرة

https://meet.google.com/yjy-sfkb-zoy  

lmig3b7 10:00 – 9:00 حقوق م.م.عبدالرحمن 
الحدا  

kflwbnt ا.عدنان 
 12:00 – 10:00 انكليزي

5l7g5l7 الثنينا 11:00 – 09:00 حاسوب م.م. محمد ح  

 

 

5bntdld 12:00 – 11:00 اقتصاد م.م.محمد ج 

    

    
 الثالثاء

  
  

    
 االربعاء

    

5bntdld 11:00 – 9:00 اقتصاد م.م.محمد ج 

 الخميس

fvuethp 01:00 – 11:00 عربي د.انفال 

 

   

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

 مدرس المادة رمز الصف  رابط المحاضرة
اسم 

 المادة
 اليوم وقت المحاضرة

https://meet.google.com/uws-hudn-rgi  

  
  

 االحد

  
 االثنين  

dnyeep7 ا.ميسم 
 11:00 – 09:00 فكر تنظيمي

 الثالثاء

2vjgluo ا.نجم 
 01:00 – 11:00 تسويق

4wh7fjq حمد ا.علي E 09:00 – 11:00 

 اساليب ا.عائشة 5mmnxj3 االربعاء
11:00 – 01:00 

dnyeep7 فكر  ا.ميسم

 تنظيمي
01:00 – 02:00 

xxdqdah .11:00 – 09:00 حاسوب حاضرا 

 الخميس

2vjgluo تسويق ا.نجم 
11:00 – 12:00 

 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 والحضورية

 المرحلة االولى  
2022 - 2021الفصل الدراسي االول   

 

https://meet.google.com/yjy-sfkb-zoy
https://meet.google.com/uws-hudn-rgi


 2022 – 2021 االول الدراسي الفصل –قسم اإلدارة العامة / املرحلة الثالثة / الدراسات الصباحية 

 مدرس المادة رمز الصف  رابط المحاضرة
اسم 

 المادة
 اليوم وقت المحاضرة

https://meet.google.com/kft-kmgn-bvs  

7mtl5yj ا.سعد 
 11:00 – 9:00 جودة

إدارة  ا.طلحة ewvvwow االحد

 محلية
11:00 – 01:00 

kinrxrq نظام  ا.ياسر

 محاسبي
01:00 – 02:00 

ewvvwow إدارة  ا.طلحة

 محلية
09:00 – 10:00 

 االثنين
n4575kp اخالقيات  ا.حاضر

 وظيفة
10:00 – 12:00 

lb3ykqo د.قصي 
 03:00 – 01:00 حاسوب

 
 

  
 الثالثاء

 
 

 االربعاء  

kinrxrq نظام  ا.ياسر

 محاسبي
9:00 – 11:00 

 12:00 – 11:00    الخميس

lb3ykqo د.قصي 
 حاسوب

01:00 – 02:00 

 

     

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

 مدرس المادة رمز الصف  رابط المحاضرة
اسم 

 المادة
 اليوم وقت المحاضرة

https://meet.google.com/iuy-srih-inj  

  
 االحد  

 االثنين    

ly4xvov ا.خلف 
 11:00 – 09:00 إدارة مقارنة

    الثالثاء
11:00 – 01:00 

eb62gy5 د.قصي QSB 
01:00 – 03:00 

kgwgiv4 ا.عدنان E 09:00 – 11:00 

    االربعاء
11:00 – 01:00 

eb62gy5 د.قصي QSB 01:00 – 02:00 

fybf3xb 11:00 – 09:00 منهج بحث ا.سعد 
 الخميس

   
 

 

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

https://meet.google.com/kft-kmgn-bvs
https://meet.google.com/iuy-srih-inj

