
                                                              

 
 جامعة تكريت  

 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  م.د ثامر عكاب                                                                                                  محمد م.د عمار عواد

 

 0202/0202األول الكورس  األولى شعبة )أ( المرحلة جدول روابط المحاضرات االلكترونية /

 المادةاسم  وقت المحاضرة اليوم
مدرس 
 المادة

 المحاضرةرابط  رمز الصف

 االحد
 6cbsmd7  https://meet.google.com/lookup/cev4rmc577?authuser=0&hs=179 د. ثامر 1إدارة اعمال 5-3مساء  

 b3g2zj2 https://meet.google.com/lookup/bnkq2u7dsg?authuser=0&hs=179 د. اياد 1محاسبة 8-6  مساء   

 االثنين
1اقتصاد 5-3مساء    n2kest3 https://meet.google.com/lookup/eo46txr65m أ.م صابر 

 6cbsmd7  https://meet.google.com/lookup/cev4rmc577?authuser=0&hs=179 عزام. م.م 1إدارة اعمال 7-6مساء  

 الثالثاء
 thodwcl https://meet.google.com/lookup/aclu2o6rps عمر وصفيم.م  1حاسوب  5_3مساء  

 mxbqhow https://meet.google.com/lookup/coal25fy2f م. فراس فرحان قراءات 7-5 مساء  

 االربعاء
 cyse5bw https://meet.google.com/lookup/dnhunmuhq5 د.نافع عربية لغة 5-3مساء  

 qwa7kzv https://meet.google.com/lookup/abf5jxdr3v?authuser=1&hs=179 م. سعد عجاج رياضيات 7-5  مساء   

 الخميس
 qwa7kzv https://meet.google.com/lookup/abf5jxdr3v?authuser=1&hs=179 م. سعد عجاج رياضيات 4-3مساء  

 b3g2zj2 https://meet.google.com/lookup/bnkq2u7dsg?authuser=0&hs=179 د. اياد 1محاسبة 5-4مساء  

 لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال

 )أ( المرحلة االولى
 0201 - 0202االول الفصل الدراسي 
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 جامعة تكريت  

 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  ( باألولى شعبة )المرحلة جدول روابط المحاضرات االلكترونية /

 المادةاسم  وقت المحاضرة اليوم
مدرس 
 المادة

 المحاضرةرابط  رمز الصف

 االحد
 b3g2zj2 https://meet.google.com/lookup/bnkq2u7dsg?authuser=0&hs=179 د. اياد 1محاسبة 5-3مساًء 

 6cbsmd7  https://meet.google.com/lookup/cev4rmc577?authuser=0&hs=179 د. ثامر 1إدارة اعمال 7-5 مساءً 

 االثنين
1اقتصاد 7-5 مساءً   n2kest3 https://meet.google.com/lookup/eo46txr65m أ.م صابر 

 6cbsmd7  https://meet.google.com/lookup/cev4rmc577?authuser=0&hs=179 م.م. عزام 1إدارة اعمال 8-7  مساءً 

 الثالثاء
 mxbqhow https://meet.google.com/lookup/coal25fy2f فراس فرحانم.  قراءات 5_3 مساءً 

 thodwcl https://meet.google.com/lookup/aclu2o6rps م.م عمر وصفي 1حاسوب  7-5 مساءً 

 االربعاء
 qwa7kzv https://meet.google.com/lookup/abf5jxdr3v?authuser=1&hs=179 م. سعد عجاج رياضيات 5-3  مساًء 

 cyse5bw https://meet.google.com/lookup/dnhunmuhq5 د.نافع لغة عربية 7-5 مساءً 

 الخميس
 b3g2zj2 https://meet.google.com/lookup/bnkq2u7dsg?authuser=0&hs=179 د. اياد 1محاسبة 4-3 مساءً 

 qwa7kzv https://meet.google.com/lookup/abf5jxdr3v?authuser=1&hs=179 م. سعد عجاج رياضيات 5-4 مساءً 

 لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال

 )ب( المرحلة االولى
 0201 - 0202االول الفصل الدراسي 
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 جامعة تكريت  

 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   الثانيةالمرحلة جدول روابط المحاضرات االلكترونية /

 المادةاسم  وقت المحاضرة اليوم
مدرس 
 المادة

 المحاضرةرابط  رمز الصف

 االحد

مساء      76ry2au https://meet.google.com/lookup/byu5rgubkb غسان علي. م.م منظمة  3-4 

 wibwepf https://meet.google.com/lookup/fobjedymxf حمد موسى. م موارد 5-4 مساء  

 uvmsydi https://meet.google.com/lookup/hjbe3tjnv7 م. أحمد ج مواد 7-5مساء    

 االثنين

 4q3uctv https://meet.google.com/lookup/excgcr7tsy محمود م.م تسويق 5-3 مساء  

 76ry2au https://meet.google.com/lookup/byu5rgubkb د.احمد منظمة 7-5  مساء  

 4kxuf3j https://meet.google.com/lookup/a2ytyoolwk م.صهيب حاسوب 8-7  مساء  

 الثالثاء
 ctxnsmn https://meet.google.com/lookup/cclj47m5je م.افاق متوسطة 5_3 مساء  

 22uvgkq https://meet.google.com/lookup/ahy6h25rco أ.م.احمد خ English 7-5  مساء  

 االربعاء

 regliyy https://meet.google.com/lookup/e4eyo3yb7e?authuser=0&hs=179 د.محمد ر قانون 5-3  مساء  

 4q3uctv https://meet.google.com/lookup/excgcr7tsy د.انيس تسويق 6-5 مساء  

 wibwepf https://meet.google.com/lookup/fobjedymxf د.عبدالله موارد 8-6 مساء  

 الخميس
 4kxuf3j https://meet.google.com/lookup/a2ytyoolwk م.صهيب حاسوب 5-3  مساء  

 regliyy https://meet.google.com/lookup/e4eyo3yb7e?authuser=0&hs=179 د.محمد ر قانون 6-5 مساء  

 لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال

  المرحلة الثانية
 0201 - 0202االول الفصل الدراسي 
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 جامعة تكريت  

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 قسم إدارة االعمال   

 

  ClassroGoogleادارة 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   الثالثةالمرحلة االلكترونية /جدول روابط المحاضرات 

 المادةاسم  وقت المحاضرة اليوم
مدرس 
 المادة

 المحاضرةرابط  رمز الصف

 االحد

 cxytobo https://meet.google.com/lookup/abupjy2pt6?authuser=0&hs=179 د.حاتم مالية 5-3 مساءً 

 jypu4sf https://meet.google.com/lookup/fjprhg5hu4 د. عمار QSB 6-5مساًء   

 hnkxg4i https://meet.google.com/lookup/athqceglpp ا.زاهد مشاريع 8-6  مساءً 

 االثنين
 jypu4sf https://meet.google.com/lookup/fjprhg5hu4 د. عمار QSB 5-3 مساءً 

 m2hgk46 https://meet.google.com/lookup/ftf7mhmhml م.صهيب مصارف 7-5  مساءً 

 الثالثاء
 emtnsvj https://meet.google.com/lookup/eb4coszggt أ.م كفاح استراتيجية 5_3 مساءً 

 7jqpqmf https://meet.google.com/lookup/egxja6cdxo ا.حمود اقتصاديات 7-5  مساءً 

 االربعاء

 cik4q6e https://meet.google.com/lookup/cpno4rft23?authuser=0&hs=179 د. اياد تكاليف 5-3 مساءً 

 emtnsvj https://meet.google.com/lookup/eb4coszggt أ.م كفاح استراتيجية 6-5 مساءً 

 m2hgk46 https://meet.google.com/lookup/ftf7mhmhml م.م عكاب مصارف 7-6مساًء   

 الخميس
 cxytobo https://meet.google.com/lookup/abupjy2pt6?authuser=0&hs=179 د.حاتم مالية 4-3 مساءً 

 hnkxg4i https://meet.google.com/lookup/athqceglpp ا.زاهد مشاريع 5-4 مساءً 

 cik4q6e https://meet.google.com/lookup/cpno4rft23?authuser=0&hs=179 د. اياد تكاليف 6-5 مساءً  

 لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال

 المرحلة الثالثة
 0201 - 0202االول الفصل الدراسي 
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 جامعة تكريت  

 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   الرابعةالمرحلة جدول روابط المحاضرات االلكترونية /

 المادةاسم  وقت المحاضرة اليوم
مدرس 
 المادة

 المحاضرةرابط  رمز الصف

 االحد
 gxdehc2 https://meet.google.com/lookup/ha53scn3r7 أ.م.أحمد خ نظم 5-3 مساءً 

 qpmxsgh https://meet.google.com/lookup/aonmaeyzox د. احمد نوار دولية 6-5 مساءً 

 االثنين
 tsurdnq https://meet.google.com/lookup/h5b5n6rgwq م.مهدي اخالقيات 5-3 مساءً 

 qpmxsgh https://meet.google.com/lookup/aonmaeyzox د. احمد نوار دولية 7-5  مساءً 

 الثالثاء
 dste6t2 https://meet.google.com/lookup/ad7z3lnjpg د.قاسم انتاج 4_3 مساءً 

 gxdehc2 https://meet.google.com/lookup/ha53scn3r7 أ.م.أحمد خ نظم 5-4  مساءً 

 االربعاء
 dste6t2 https://meet.google.com/lookup/ad7z3lnjpg د.قاسم انتاج 5-3 مساءً 

 w4tj7oq https://meet.google.com/lookup/cfon6dvpea د.فراس ف مخاطر 7-5 مساءً 

 sypucov https://meet.google.com/lookup/fli25kpony ا.م كفاح عقود 5-3 مساءً  الخميس

 لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال

  الرابعة المرحلة
 0201 - 0202االول الفصل الدراسي 
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https://meet.google.com/lookup/ad7z3lnjpg
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