
                                                              

 
 امعة تكريتج  

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال   

 ( وحسب رمز كل مادة . Google Classroomادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

 ..المحاضرة وقت في  (  Google Meet )للدخول الى  الرابط  على بالضغط قم -

 

 

 

 

  رئيس القسم                                                                                                        مقرر القسم

 حواس عكابم.د ثامر                                                                                                   محمد م.د عمار عواد

 

 0202/0202األول  الكورساألوىل شعبة )أ( املرحلة جدول روابط احملاضرات االلكرتونية /

 املادةاسم  وقت احملاضرة اليوم
مدرس 

 املادة
 احملاضرةرابط  رمز الصف

 االحد
 t65xjhn  https://meet.google.com/lookup/h4rva4tlrh د. ثامر 1إدارة اعمال 11-9صباحا

 mcea4ru https://meet.google.com/lookup/g5qylud36p?authuser=0&hs=179 د. اياد 1محاسبة 2-12  الظهر بعد

 االثنين
1اقتصاد 11-9 صباحا  jrazbwg  eet.google.com/lookup/bv7ximmhzehttps://m أ.م صابر 

الظهر بعد  t65xjhn  https://meet.google.com/lookup/h4rva4tlrh د. ثامر 1إدارة اعمال 12-1 

 الثالثاء
 yipywug  https://meet.google.com/lookup/fs5eirfkw2 م.م عمر وصفي 1حاسوب  21_10صباحا

الظهر بعد  ariyjj5  https://meet.google.com/lookup/ev3m3arky6 م. فراس فرحان قراءات 12-1 

 االربعاء
 fv77oqv https://meet.google.com/lookup/czrrgsckfu د.نافع عربية لغة 11-9  صباحا

 azwndxi  v2rhttps://meet.google.com/lookup/cg3xwuo م. سعد عجاج رياضيات 2-12 الظهر  بعد

 الخميس
 azwndxi  https://meet.google.com/lookup/cg3xwuov2r م. سعد عجاج رياضيات 12-10صباحا

 mcea4ru https://meet.google.com/lookup/g5qylud36p?authuser=0&hs=179 د. اياد 1محاسبة 11.12صباحا

 لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال

 )أ( المرحلة االولى
 0202 - 0202االول الفصل الدراسي 

 

https://meet.google.com/lookup/h4rva4tlrh
https://meet.google.com/lookup/g5qylud36p?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/bv7ximmhze
https://meet.google.com/lookup/h4rva4tlrh
https://meet.google.com/lookup/fs5eirfkw2
https://meet.google.com/lookup/ev3m3arky6
https://meet.google.com/lookup/czrrgsckfu
https://meet.google.com/lookup/cg3xwuov2r
https://meet.google.com/lookup/cg3xwuov2r
https://meet.google.com/lookup/g5qylud36p?authuser=0&hs=179


                                                              

 
 امعة تكريتج  

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال   

 Google Classroادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

- om . وحسب رمز كل مادة ) 

 ..المحاضرة وقت في  (  Google Meet )للدخول الى  الرابط  على بالضغط قم -

 

 

 القسم رئيس                                                                                                         مقرر القسم

 م.د ثامر عكاب                                                                                                   م.د عمار عواد

 

 

 0202/0202األول  الكورس ( باألوىل شعبة )املرحلة جدول روابط احملاضرات االلكرتونية /

 املادةسم ا وقت احملاضرة اليوم
مدرس 

 املادة
 احملاضرةرابط  رمز الصف

 االحد
 mcea4ru https://meet.google.com/lookup/g5qylud36p?authuser=0&hs=179 د. اياد 1محاسبة 11-9صباحا

 t65xjhn https://meet.google.com/lookup/h4rva4tlrh ثامرد.  1إدارة اعمال 2-12بعد الظهر  

 االثنين
1اقتصاد 1-11بعد الظهر        jrazbwg v7ximmhzehttps://meet.google.com/lookup/b أ.م صابر 

الظهر بعد  t65xjhn https://meet.google.com/lookup/h4rva4tlrh د. ثامر 1إدارة اعمال 1-1 

 الثالثاء
 ariyjj5 https://meet.google.com/lookup/ev3m3arky6 م. فراس فرحان قراءات 21_10صباحا

الظهر بعد  yipywug https://meet.google.com/lookup/fs5eirfkw2 م.م عمر وصفي 1حاسوب  12-1 

 االربعاء
 azwndxi https://meet.google.com/lookup/cg3xwuov2r م. سعد عجاج رياضيات 11-9  صباحا

الظهر   بعد  fv77oqv https://meet.google.com/lookup/czrrgsckfu د.نافع عربية لغة 12-2

 الخميس
 mcea4ru https://meet.google.com/lookup/g5qylud36p?authuser=0&hs=179 د. اياد 1بةمحاس 12-10صباحا

 azwndxi tps://meet.google.com/lookup/cg3xwuov2rht م. سعد عجاج رياضيات 11.12صباحا

 لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال

 )ب( المرحلة االولى
 0202 - 0202االول الفصل الدراسي 
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 امعة تكريتج  

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال   

 Google Classroادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

- om . وحسب رمز كل مادة ) 

 ..المحاضرة وقت في  (  Google Meet )للدخول الى  الرابط  على بالضغط قم -

 

 رئيس القسم                                                                                                         مقرر القسم

 م.د ثامر عكاب                                                                                                   م.د عمار عواد

 

 0202/0202األول  الكورس  الثانيةاملرحلة جدول روابط احملاضرات االلكرتونية /

 املادةاسم  وقت احملاضرة اليوم
مدرس 

 ةاملاد
 احملاضرةرابط  رمز الصف

 االحد

صباحا  qre3an7 http://meet.google.com/lookup/ecwnd3pubj د.احمد منظمة  10-11  

  6nhv4gt https://meet.google.com/lookup/hrsh67m2bj د.عبدهللا موارد 22-12بعد الظهر  

 dn2rlas  https://meet.google.com/lookup/froh4rg3oj م. أحمد ج مواد 2-11بعد الظهر  

 االثنين

  bmludfg https://meet.google.com/lookup/ewcns2xn3v د.انيس تسويق 11-9صباحا 

الظهر بعد   qre3an7 http://meet.google.com/lookup/ecwnd3pubj د.احمد منظمة 12-1 

الظهر بعد  reicxp6 https://meet.google.com/lookup/f6bnn77raj م.صهيب حاسوب 1-1 

 الثالثاء
 Wvi4wck  https://meet.google.com/lookup/hbq7vbj4an م.افاق متوسطة 21_10صباحا

الظهر بعد  12-1 English أ.م.احمد خ i2e5px4 https://meet.google.com/lookup/hbq5w4j6qs?authuser=1&hs=179 

 االربعاء

  bwzhupm https://meet.google.com/lookup/fa5k6jewe7?authuser=0&hs=179 د.محمد ر قانون 11-9  صباحا

الظهر   بعد   bmludfg https://meet.google.com/lookup/ewcns2xn3v م.م احمد تسويق 12-22

  6nhv4gt https://meet.google.com/lookup/hrsh67m2bj بدهللاد.ع موارد 1-11صباحا

 الخميس
 reicxp6 https://meet.google.com/lookup/f6bnn77raj م.صهيب حاسوب 11-9  صباحا

بعد الظهر    bwzhupm https://meet.google.com/lookup/fa5k6jewe7?authuser=0&hs=179 د.محمد ر قانون 12-1

 لكترونية النظريةمحاضرات االجدول ال

  ثانيةالمرحلة ال
 0202 - 0202االول الفصل الدراسي 
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 امعة تكريتج  

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال   

 

 Google Classroادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

- om سب رمز كل مادة .( وح 

 ..المحاضرة وقت في  (  Google Meet )للدخول الى  الرابط  على بالضغط قم -

 رئيس القسم                                                                                                         مقرر القسم

 م.د ثامر عكاب                                                                                                   م.د عمار عواد

 0202/0202األول  الكورس  الثالثةاملرحلة ول روابط احملاضرات االلكرتونية /جد

 املادةاسم  وقت احملاضرة اليوم
مدرس 

 املادة
 احملاضرةرابط  رمز الصف

 االحد

 ieitsjn le.com/lookup/g4ry2qqevjhttps://meet.goog د.حاتم مالية 11-9صباحا

 zb2pu4e https://meet.google.com/lookup/guekir3ise د. عمار QSB 12-11ظهرا  

الظهر بعد  vkegyb7 https://meet.google.com/lookup/dgc3nhi44w ا.زاهد مشاريع 12-1 

 االثنين
 zb2pu4e https://meet.google.com/lookup/guekir3ise د. عمار QSB 11-9بعد الظهر      

الظهر بعد  oczfsgu https://meet.google.com/lookup/bhznea7ydi م.صهيب مصارف 11-1 

 الثالثاء
 xg6aecp https://meet.google.com/lookup/am7btxsyzz?authuser=2&hs=179 أ.م كفاح استراتيجية 21_10صباحا

الظهر بعد dsp6w61 https://meet.google.com/lookup/hspivbwda3 ا.حمود اقتصاديات 12-1   

 االربعاء

 74aists https://meet.google.com/lookup/cwpko76b2f?authuser=0&hs=179 د. اياد تكاليف 11-9  صباحا

 xg6aecp https://meet.google.com/lookup/am7btxsyzz?authuser=2&hs=179 أ.م كفاح استراتيجية 12-11ظهرا

ر  الظه بعد oczfsgu https://meet.google.com/lookup/bhznea7ydi م.صهيب مصارف 11-2  

 الخميس
 ieitsjn /g4ry2qqevjhttps://meet.google.com/lookup د.حاتم مالية 12-10صباحا

 vkegyb7 https://meet.google.com/lookup/dgc3nhi44w ا.زاهد شاريعم 12-11صباحا

 74aists https://meet.google.com/lookup/cwpko76b2f?authuser=0&hs=179 د. اياد تكاليف 1-12بعد الظهر 

 لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال

 الثالثةالمرحلة 
 0202 - 0202االول الفصل الدراسي 
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 امعة تكريتج  

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال   

 Google Classroادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

- om . وحسب رمز كل مادة ) 

 ..المحاضرة وقت في  (  Google Meet )للدخول الى  الرابط  على بالضغط قم -

 

 

 رئيس القسم                                                                                                         القسم مقرر

 م.د ثامر عكاب                                                                                                   م.د عمار عواد

 
 

 0202/0202األول  الكورس  الرابعةاملرحلة جدول روابط احملاضرات االلكرتونية /

 املادةاسم  ضرةوقت احملا اليوم
مدرس 

 املادة
 احملاضرةرابط  رمز الصف

 االحد
2vuw2tl https://meet.google.com/lookup/gc3eellrfm?authuser=1&hs=179 أ.م.أحمد خ نظم 11-9صباحا  

r3cgnbj https://meet.google.com/lookup/b5m2ufc66e مد نوارد. اح دولية 22-12بعد الظهر    

 الثنينا
 zi5i7nd https://meet.google.com/lookup/fzurynso2f م.مهدي اخالقيات 11-9صباحا 

الظهر بعد  r3cgnbj https://meet.google.com/lookup/b5m2ufc66e د. احمد نوار دولية 12-1 

 الثالثاء
 c56boia https://meet.google.com/lookup/aq6v5hzr2g د.قاسم انتاج 22_10صباحا

اظهر  12- 12 2vuw2tl https://meet.google.com/lookup/gc3eellrfm?authuser=1&hs=179 أ.م.أحمد خ نظم   

 االربعاء
 c56boia https://meet.google.com/lookup/aq6v5hzr2g د.قاسم انتاج 11-9  صباحا

الظهر بعد  rtmlz3z https://meet.google.com/lookup/aoyycon2ad د.فراس ف مخاطر 12-1 

 cwgscsx https://meet.google.com/lookup/fnsgi5najo?authuser=2&hs=179 ا.م كفاح عقود 11-10صباحا ميسالخ

 لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال

 الرابعةالمرحلة 

 0202 - 0202االول الفصل الدراسي 
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