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 النظرية  ةمحاضرات اإللكترونيجامعة تكريت                                                                                                           جدول ال

  المسائيةالدراسة      كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                       

 0202/0202الفصل الدراسي األول                                                                                    / الدراسة المسائية قسم المحاسبة

 

 0202 – 0202 االول الدراسي الفصل – المسائيةالدراسات  المرحلة األولى/ شعبة أ / قسم المحاسبة /

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

 االحد
 xaewyzs https://meet.google.com/lookup/fl26ki4zga م.م وليد دحام ادارة م 5022_ 3022

 d3tfo46 https://meet.google.com/lookup/ev2udp5mh7 م.م محمد جاسم اقتصاد م 7022_  5022

 k5tetlm https://meet.google.com/lookup/hte5jauf6m?hs=179 أ.م ليث نعمان محاسبة م 5022_ 3022 االثنين

 الثالثاء
 k5tetlm https://meet.google.com/lookup/hte5jauf6m?hs=179 أ.م ليث نعمان محاسبة م 5022_ 3022

 4ydvtuj kzm?authuser=0-eueu-https://meet.google.com/qts م.م عبدالرحمن نجم حقوق م 6022_  5022

 64tlqoc https://meet.google.com/lookup/ej47vs5j3d م.د قصي عبودي حاسوب م 5022_ 3022 االربعاء

 الخميس
 iqdnp72 https://meet.google.com/lookup/bhg377tyoe م.م رغد هيثم لغة عربية م 5022_ 3022

 a6dgow5 https://meet.google.com/lookup/ckhgtzmqy4 م.م اساور شتيوي لغة انكليزية م 7022_  5022

  

 0202 - 0202 االول الدراسي الفصل – المسائيةقسم المحاسبة / المرحلة األولى/ شعبة ب / الدراسات 

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

 االحد
 d3tfo46 https://meet.google.com/lookup/ev2udp5mh7 م.م محمد جاسم   اقتصاد م 5022_ 3022

 xaewyzs https://meet.google.com/lookup/fl26ki4zga م.م وليد دحام عبد  ادارة  م 7022_  5022

 k5tetlm https://meet.google.com/lookup/hte5jauf6m?hs=179 أ.م ليث نعمان حصون  محاسبة  م 7022_ 5022 االثنين

 الثالثاء
 4ydvtuj https://meet.google.com/qts-eueu-kzm?authuser=0 م.م عبدالرحمن نجم  حقوق  م 4022_ 3022

 k5tetlm https://meet.google.com/lookup/hte5jauf6m?hs=179 أ.م ليث نعمان   محاسبة  م 7022_  5022
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 64tlqoc https://meet.google.com/lookup/ej47vs5j3d م.د قصي عبودي  حاسوب  م 7022_ 5022 االربعاء

 الخميس
 a6dgow5 https://meet.google.com/lookup/ckhgtzmqy4 م.م اساور شتيوي  لغة انكليزية  م 5022_ 3022

 iqdnp72 https://meet.google.com/lookup/bhg377tyoe م.م رغد هيثم  لغة عربية  م 7022_  5022

 

 0202 - 0202 االول الدراسي الفصل – المسائيةالمحاسبة / المرحلة الثانية / الدراسات 

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

 االحد
 Vphvr2k https://meet.google.com/lookup/c7yodxnymi م.م عبدالرحمن نجم   قانون تجاري  م 5022_ 3022

  otrw2ba https://meet.google.com/lookup/c4vpgc5hbv م. محمد عبدالكريم   محاسبة متوسطة م 7022_  5022

 االثنين
  otrw2ba https://meet.google.com/lookup/c4vpgc5hbv م. محمد عبدالكريم   محاسبة متوسطة م 5022_ 3022

 م. احمد جاسم   محاسبة E م 7022_  5022
o4khgk3 https://meet.google.com/lookup/eud2wotz6n  

 الثالثاء
 أ.م عماد صالح  محاسبة حكومية  م 5022_ 3022

jjhhva5 https://meet.google.com/lookup/d5hgvxoc5s  

 م.د قصي عبودي   حاسوب م 7022_  5022
aqqc277 https://meet.google.com/lookup/gvwho36us6  

 االربعاء
  Tlfiayz https://meet.google.com/lookup/cwfw2l5oej?hs=179 م.م جمال    رياضيات م 5022_ 3022

 dpuady7 djn-angz-https://meet.google.com/bcd م.م اساور شتيوي   لغة انكليزية م 7022_  5022

 الخميس
  wsvucmd uij-ajui-https://meet.google.com/ris أ.م عامر علي    إدارة تسويق م 5022_ 3022

 أ.م عماد صالح  محاسبة حكومية  م 6022_  5022
jjhhva5 https://meet.google.com/lookup/d5hgvxoc5s  

  

 0202 - 0202 االول الدراسي الفصل – المسائيةالمحاسبة / المرحلة الثالثة / الدراسات 

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

  jrhwtty https://meet.google.com/lookup/e42st64ux2 أ.د صدام محمد محاسبة متقدمة م 7022_ 3022 االحد

  Vraprxb https://meet.google.com/lookup/c4vpayhew6 م.م االء غالب محاسبة ضريبية م 5022_ 3022 االثنين
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  Kaqmwbk https://meet.google.com/lookup/dow5pw76ad م. أسماء نعمان محاسبة منشأت م 7022_  5022

 الثالثاء
  72ajzfv https://meet.google.com/lookup/cukaeoick5 أ.م شكر محمود محاسبة تكاليف م 5022_ 3022

  tu5ydtu https://meet.google.com/lookup/bnwjsrrtai أ.م عامر علي تحليل مالي  م 7022_  5022

 االربعاء
  72ajzfv https://meet.google.com/lookup/cukaeoick5 أ.م شكر محمود محاسبة تكاليف م 5022_ 3022

  rdizpx7 https://meet.google.com/lookup/cnwnui6v2x م.م عمار طه نظام محاسبي م 7022_  5022

 الخميس

  rdizpx7 https://meet.google.com/lookup/cnwnui6v2x م.م عمار طه نظام محاسبي م 4022_ 3022

  Vraprxb https://meet.google.com/lookup/c4vpayhew6 م.م االء غالب محاسبة ضريبية م 5022_  4022

  Kaqmwbk https://meet.google.com/lookup/dow5pw76ad م. أسماء نعمان محاسبة منشأت م 7022_ 5022

  

 0202 - 0202 االول الدراسي الفصل – المسائيةالمحاسبة / المرحلة الرابعة / الدراسات 

 رابط المحاضرة رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

 االحد
  kxm6z3e https://meet.google.com/lookup/cz6co7tnpj م.د اشرف هاشم محاسبة متخصصة م 5022_ 3022

  snu7jck https://meet.google.com/lookup/ewidv2oo2d أ.د علي ابراهيم محاسبة ادارية م 7022_  5022

 االثنين
  ysdcaqt https://meet.google.com/lookup/bbckpwx5l6 م.م سمير عماد تكاليف متقدمة م 5022_ 3022

  snu7jck https://meet.google.com/lookup/ewidv2oo2d أ.د علي ابراهيم محاسبة ادارية م 7022_  5022

 الثالثاء
  kxm6z3e https://meet.google.com/lookup/cz6co7tnpj م.د اشرف هاشم محاسبة متخصصة م 5022_ 3022

  ysdcaqt https://meet.google.com/lookup/bbckpwx5l6 م.م سمير عماد تكاليف متقدمة م 7022_  5022

 االربعاء
 Scoobl4 https://meet.google.com/lookup/bftbgjpc6g م.م مصطفى صالح تدقيق دولي م 5022_ 3022

 3cak6s3 mgo-nrqe-https://meet.google.com/kub م.د مثنى روكان محاسبة دولية م 7022_  5022

  mrygqoe https://meet.google.com/lookup/b7rc36qa6u أ.د سطم صالح مناهج بحث م 5022_ 3022 الخميس
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