
رمز الصفمدرس المادةاسم المادةوقت اليوم

4rk6hrtعبدالرحمن نجم.مديمقراطية4-5

6lsoulmمروان رشيد.ممبادئ اإلدارة5-7

oapewmqسعد علوان.م.ممبادئ محاسبة3-5

fb76pdlانس ذياب.م.ممبادئ االقتصاد5-7

oapewmqسعد علوان.م.ممبادئ محاسبة3-4

naubi63عوني محمد.م.امبادئ إحصاء4-6

naubi63عوني محمد.م.امبادئ إحصاء3-4

k4fcjdlابراهيم علي.دقراءات مالية4-6

gmsafnuقصي عبودي.دحاسوب3-5

fb76pdlانس ذياب.م.ممبادئ االقتصاد5-6

6lsoulmمروان رشيد.ممبادئ اإلدارة6-7

مقرر القسم

. 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

مروان رشيد حمود.م

االربعاء

الخميس

االثنين

الثالثاء

2021 - 2020المرحلة األولى الفصل الدراسي الثاني  / جدول المحاضرات االلكترونية 

رابط القاعة الدراسية

االحد

https://meet.google.com/lookup/bzfl7eoqff?authuser=1&hs=179

جدول المحاضرات االلكترونية

الدراسات المسائية/ المرحلة األولى 

2021-2020الفصل الدراسي الثاني  قسم العلوم المالية والمصرفية

كلية اإلدارة واالقتصاد

جامعة تكريت



اليوم
وقت 

المحاضرة
رمز الصفمدرس المادةاسم المادة

r5joacqافاق ذنون.م.ممحاسبة متوسطة3-5

fkj3knyعلي عبدالقادر.م.مسياسة نقدية5-7

zsekaljعلي محمد.مالتسويق المصرفي3-5

u4ef3efقصي عبودي.د.مقواعد بيانات5-7

fc6okgdلؤي علي.م.ممؤسسات مالية7-8

zsekaljعلي محمد.مالتسويق المصرفي3-4

fkj3knyعلي عبدالقادر.م.مسياسة نقدية4-5

r5joacqافاق ذنون.م.ممحاسبة متوسطة5-6

fc6okgdلؤي علي.م.ممؤسسات مالية3-5

pm5pvieجمال هداش.داإلدارة المالية5-7

35m6enrخلف محمد.دمالية عامة3-5

yx4jzqoمحمد جدعان.م.متجارة الكترونية5-7

u4ef3efقصي عبودي.د.مقواعد بيانات7-8

رئيس القسممقرر القسم

جمال هداش محمد. د.م.   أ

2021-2020الفصل الدراسي الثاني  قسم العلوم المالية والمصرفية

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

رابط القاعة الدراسية

االحد

https://meet.google.com/lookup/grkvdmrpo2?authuser=1&hs=179

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

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

مروان رشيد حمود.م

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

جدول المحاضرات االلكترونيةجامعة تكريت

الدراسات المسائية/ المرحلة الثانية كلية اإلدارة واالقتصاد



اليوم
وقت 

المحاضرة
رمز الصفمدرس المادةاسم المادة

gkylwc3حمود سعد.م.متقييم قرارات االستثمار3-5

qhsqmwsتركان حسين.م.متمويل الشركات5-7

aodu5bgابراهيم علي.دأسواق مالية3-5

i7frv5bاشرف هاشم.دنظام محاسبي5-7

xyidpwhصائب ميغان.ممحاسبة التكاليف3-5

aodu5bgابراهيم علي.دأسواق مالية5-6

ybtv5a3دحام لطبف.مإدارة مخاطر6-8

gkylwc3حمود سعد.م.متقييم قرارات االستثمار3-4

2noijxvسعد علوان.م.مالمحاسبة المصرفية4-6

ybtv5a3دحام لطبف.مإدارة مخاطر6-7

i7frv5bاشرف هاشم.دنظام محاسبي3-4

xyidpwhصائب ميغان.ممحاسبة التكاليف4-5

d6e2s5pطه محمود. م.ماللغة اإلنكليزية5-7

مقرر القسم

. 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.   أمروان رشيد حمود.م

رئيس القسم

2021-2020الفصل الدراسي الثاني  قسم العلوم المالية والمصرفية

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

رابط القاعة الدراسية

االحد

https://meet.google.com/lookup/eahttjgadw?authuser=1&hs=179

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

جدول المحاضرات االلكترونيةجامعة تكريت

الدراسات المسائية/ المرحلة الثالثة كلية اإلدارة واالقتصاد



اليوم
وقت 

المحاضرة
رمز الصفمدرس المادةاسم المادة

jyyu4lyمزبان محمد.مالتدقيق والرقابة3-5

l4bzxu4اشرف هاشم.د.مالمحاسبة اإلدارية5-6

sa7nwb3محمد عبدالكريم.متمويل دولي3-5

esy27ljمنيب خلف.م.مالمصارف اإلسالمية5-7

sa7nwb3محمد عبدالكريم.متمويل دولي3-4

uqxomavيسرى سالم.دتقييم مشاريع4-6

uqxomavيسرى سالم.دتقييم مشاريع3-4

l4bzxu4اشرف.د.مالمحاسبة اإلدارية6-4

مقرر القسم

. 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.   أمروان رشيد حمود.م

رئيس القسم

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

رابط القاعة الدراسية

االحد

https://meet.google.com/lookup/csfb3g7kcy?authuser=1&hs=179

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

جدول المحاضرات االلكترونيةجامعة تكريت

الدراسات المسائية/ المرحلة الرابعةكلية اإلدارة واالقتصاد

2021-2020الفصل الدراسي الثاني   قسم العلوم المالية والمصرفية


