
رمز الصفمدرس المادةاسم المادةوقت المحاضرةالشعباليوم
شعبةأ 

شعبة ب

ص     9-11         

م11-1        
6lsoulmمروان رشيد.ممبادئ اإلدارة

شعبة ب 

شعبة أ

ص     9-11         

م11-1        
fb76pdlانس ذياب.م.ممبادئ االقتصاد

شعبةأ 

شعبة ب

 ص       9-10     

م11-12
4rk6hrtعبدالرحمن نجم.محقوق انسان

شعبةأ 

شعبة ب

ص     10-11       

م1  -12     
7kl3jtlعمار طه.م.ممبادئ محاسبة

شعبة ب 

شعبة أ

ص      9-11        

م11-1   
rgocgypعبدالمنعم. م.ماللغة العربية

شعبةأ 

شعبة ب

ص      9-11        

م11-1 
7kl3jtlعمار ياسين.م.ممبادئ محاسبة

شعبة ب 

شعبة أ

ص      9-10        

 م11-12   
naubi63عوني محمد.م.امبادئ إحصاء

شعبةأ 

شعبة ب

ص      9-11        

 م11-1 
naubi63عوني محمد.م.امبادئ إحصاء

شعبة ب 

شعبة أ

 ص       9-11     

 م11-1
k4fcjdlابراهيم علي.دقراءات مالية

شعبةأ 

شعبة ب

ص      9-11        

م11-1  
3ssxgfhطه محمود.م.ملغة إنكليزية

شعبة ب 

شعبة أ

ص       9-10       

م11-12
fb76pdlانس ذياب.م.ممبادئ االقتصاد

شعبة ب  

شعبة أ

ص    10-11        

م12-1     
6lsoulmمروان رشيد.ممبادئ اإلدارة

مروان رشيد حمود.م

مقرر القسم

جدول المحاضرات االلكترونيةجامعة تكريت

الدراسات الصباحية/ المرحلة األولى كلية اإلدارة واالقتصاد

2021-2020الفصل الدراسي األول قسم العلوم المالية والمصرفية

2021 - 2020الفصل الدراسي االول – المرحلة األولى شعبة  / جدول المحاضرات االلكترونية 

رابط المحاضرة

االحد
https://meet.google.com/lookup/crybqibeve?authuser=0&hs=17

https://meet.google.com/lookup/bx5rx4vjjv?authuser=0&hs=179

االثنين

https://meet.google.com/lookup/geq563jyoi?authuser=3&hs=179

https://meet.google.com/lookup/dimzeesoa5

الثالثاء
https://meet.google.com/lookup/fz36yl45vm?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/dimzeesoa5

https://meet.google.com/lookup/fvafp4ma5h

. وحسب رمز كل مادة  ( Classroom Google )ــــــ  ادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني 

.في وقت المحاضرة  ( Meet Google )ــــــ  قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح للدخول الى  

جمال هداش محمد. د.م.   أ

رئيس القسم

االربعاء

https://meet.google.com/lookup/fz36yl45vm?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/fjj3u73ksb?authuser=0&hs=179

الخميس

https://meet.google.com/lookup/h3spzfvdt4?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/bx5rx4vjjv?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/crybqibeve?authuser=0&hs=17



اليوم
وقت 

المحاضرة
رمز الصفمدرس المادةاسم المادة

r5joacqافاق ذنون.م.ممحاسبة متوسطة ص9-11

5ovbnrgعلي عبدالقادر.م.منقود ومصارف م11-1

rz26cbrاساور اشتيوي.م.ماللغة اإلنكليزية ص9-11

u4ef3efقصي عبودي.د.مقواعد بيانات م11-2

zukv2l7مدحت صالح.دقانون تجاري ص9-11

5ovbnrgعلي عبدالقادر.م.منقود ومصارف م11-12

r5joacqافاق ذنون.م.ممحاسبة متوسطة م12-1

pm5pvieجمال هداش.داإلدارة المالية ص9-11

fqwx5ovعلي محمد.مالرياضيات المالية م11-12

35m6enrخلف محمد.دالمالية العامة ص9-11

fqwx5ovعلي محمد.مالرياضيات الماليةم11-1

مقرر القسم

جدول المحاضرات االلكترونيةجامعة تكريت

https://meet.google.com/lookup/gzmb5b5dpq?authuser=0&hs=179

الدراسات الصباحية/ المرحلة الثانية كلية اإلدارة واالقتصاد

2021-2020الفصل الدراسي األول قسم العلوم المالية والمصرفية

2021 - 2020الفصل الدراسي االول – المرحلة الثانية / جدول المحاضرات االلكترونية 

رابط المحاضرة

االحد
https://meet.google.com/lookup/hweixmzzat?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/gzmb5b5dpq?authuser=0&hs=179

االثنين
https://meet.google.com/lookup/a7nxzhitwg?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/dlqhx43sli?authuser=0&hs=179

الثالثاء

https://meet.google.com/lookup/h3qlygucd7?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/hweixmzzat?authuser=0&hs=179

االربعاء
https://meet.google.com/lookup/fdzfynzcol?authuser=3&hs=179

https://meet.google.com/lookup/aoqkvybv66?authuser=0&hs=179

 2021 / 1 / 24ــــ  يبدأ العمل بهذا الجدول اعتبارا من يوم االحد الموافق 

جمال هداش محمد. د.م.   أ

رئيس القسم

الخميس
https://meet.google.com/lookup/gkacfnqgbw

https://meet.google.com/lookup/aoqkvybv66?authuser=0&hs=179

. وحسب رمز كل مادة  ( Classroom Google )ــــــ  ادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني 

.في وقت المحاضرة  ( Meet Google )ــــــ  قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح للدخول الى  

مروان رشيد حمود.م

https://meet.google.com/lookup/gkacfnqgbw


رمز الصفمدرس المادةاسم المادةوقت المحاضرةاليوم

emn4hhkمحمد عبدالكريم.م.متمويل الشركاتص9-11

n4mizygسامر محمد.م.ااالقتصاد القياسيم11-1

Omedkepابراهيم علي.دعمليات مصرفيةص9-11

i7frv5bاشرف هاشم.دنظام محاسبيم11-1

am3c3gyعائشة عبدالخالق.م.مأساليب كميةص9-10

n4mizygسامر محمد.م.ااالقتصاد القياسيص10-11

Omedkepابراهيم علي.دعمليات مصرفيةم12-1

am3c3gyعائشة عبدالخالق.م.مأساليب كميةص9-11

6rpw7nkلبنى إسماعيل.م.ممحاسبة التكاليفم11-1

2noijxvسعد علوان.م.مالمحاسبة المصرفيةص9-11

6rpw7nkلبنى إسماعيل.م.ممحاسبة التكاليفم11-12

مروان رشيد حمود.م

مقرر القسم

جدول المحاضرات االلكترونيةجامعة تكريت

https://meet.google.com/lookup/d5ph65lfaj?authuser=3&hs=179

الدراسات الصباحية/ المرحلة الثالثة كلية اإلدارة واالقتصاد

2021-2020الفصل الدراسي األول قسم العلوم المالية والمصرفية

2021 - 2020الفصل الدراسي االول – المرحلة الثالثة / جدول المحاضرات االلكترونية 

رابط المحاضرة

االحد
https://meet.google.com/lookup/eqqmwagdwt?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/d5ph65lfaj?authuser=3&hs=179

االثنين
https://meet.google.com/lookup/hpvwtcluex?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/e2g2queanh?authu

الثالثاء

https://meet.google.com/lookup/a46tyfupib?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/hpvwtcluex?authuser=0&hs=179

االربعاء
https://meet.google.com/lookup/a46tyfupib?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/gkdytjrhwi?authuser=0&hs=179

جمال هداش محمد.د.م.   أ

رئيس القسم

الخميس
https://meet.google.com/lookup/dxfgxwla3v?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/gkdytjrhwi?authuser=0&hs=179

. وحسب رمز كل مادة  ( Classroom Google )ــــــ  ادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني 

.في وقت المحاضرة  ( Meet Google )ــــــ  قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح للدخول الى  



رمز الصفمدرس المادةاسم المادةوقت المحاضرةاليوم

jyyu4lyمزبان محمد.مالتدقيق والرقابةص9-11

uob3murتركان حسين.م.منظم المعلوماتم11-12

ohnv5n5لؤي محمود.م.مالمحفظة االستثماريةص9-11

brcrkdyمثنى روكان.د.مالمعايير المصرفيةم11-12

u2somnkدحام لطيف.ماخالقيات البحث العلميص9-11

brcrkdyمثنى روكان.د.مالمعايير المصرفيةم11-12

ohnv5n5لؤي محمود.م.مالمحفظة االستثماريةم12-1

Cvi6txwمنيب خلف.م.مالمصارف اإلسالميةص9-11

l4bzxu4اشرف.د.مالمحاسبة اإلداريةم11-1

uob3murتركان حسين.م.منظم المعلوماتص9-11

l4bzxu4اشرف.د.مالمحاسبة اإلداريةم11-12

مروان رشيد حمود.م

مقرر القسم

جدول المحاضرات االلكترونيةجامعة تكريت

https://meet.google.com/lookup/dyqtlbsgtm?authuser=0&hs=179

الدراسات الصباحية/ المرحلة الرابعةكلية اإلدارة واالقتصاد

2021-2020الفصل الدراسي األول قسم العلوم المالية والمصرفية

2021 - 2020الفصل الدراسي االول – المرحلة الرابعة / جدول المحاضرات االلكترونية 

رابط المحاضرة

االحد
https://meet.google.com/lookup/emsvts73u3?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/dai74ud27x?authuser=0&hs=179

االثنين
https://meet.google.com/lookup/frddtr5tkc?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/dyqtlbsgtm?authuser=0&hs=179

الثالثاء

https://meet.google.com/lookup/atnceimmes?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/frddtr5tkc?authuser=0&hs=179

االربعاء
https://meet.google.com/lookup/c7j5rm4syp?authuser=0&hs=179

https://meet.google.com/lookup/bax5kmyrmu?authuser=0&hs=179

جمال هداش محمد. د.م.   أ

رئيس القسم

https://meet.google.com/lookup/dai74ud27x?authuser=0&hs=179
الخميس

https://meet.google.com/lookup/bax5kmyrmu?authuser=0&hs=179

. وحسب رمز كل مادة  ( Classroom Google )ــــــ  ادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني 

.في وقت المحاضرة  ( Meet Google )ــــــ  قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح للدخول الى  


