
 

 

جدول قسم اإلدارة العامة احملاضرات االلكرتونية / مسائي / املرحلة االوىل /شعبة - أ-       
1202 - 2020 الثانيالفصل الدراسي   

 اليوم وقت احملاضرة اسم املادة مدرس املادة رمز الصف  رابط احملاضرة

 

https://meet.google.com/lookup/eo4kx55ex2 

bwujfls 

 
 5:00 – 3:00 رياضيات . قصيم

الحدا  

dz56nm5 
. محمد م.م

 7:00 – 5:00 اقتصاد جاسم

rafgdrn .4:00 – 3:00 ادارة مازن م.ا 

 االثنين
 

 
 4:00 – 5:00 

e3f6r2v 7:00 – 5:00 عربي د. نافع 

ygg3nfj 8:00 – 7:00 ديمقراطية عبدالرحمن م.م 

rafgdrn .5:00 – 3:00 ادارة مازن م.ا 
 الثالثاء

lyf3fzf 7:00 – 5:00 حاسوب . احمدم 

lyf3fzf 4:00 – 3:00 حاسوب . احمدم 

 5:00 – 4:00    االربعاء

j3uf3qv .7:00 – 5:00 إحصاء  سالم م.م 

3coustm 5:00 – 3:00 محاسبة د.سعد صالح 
 الخميس

   5:00 – 7:00 

     

 

 

 

رئيس القسم / ا.م.د. مظهر خالد عبدالحميد                                     مقرر القسم / م. حاضر صباح شعير                              

 

 

 

 

 

  

 

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة / الدراسة المسائية اإلدارةقسم   

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

شعبة أ  المرحلة االولى  
2021 - 2020الثاني الفصل الدراسي   

 

https://meet.google.com/lookup/eo4kx55ex2


 

       -ب -شعبة / املرحلة االوىل / مسائي/  احملاضرات االلكرتونية قسم اإلدارة العامة جدول
 2021 - 2020 الثانيالفصل الدراسي 

 رمز الصف  رابط احملاضرة
مدرس 

 املادة
اسم 
 املادة

 اليوم وقت احملاضرة

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

dz56nm5 
محمد  م.م.

 5:00 – 3:00 اقتصاد جاسم

الحدا  

bwujfls 

 
 7:00 – 5:00 رياضيات . قصيم

e3f6r2v 5:00 – 3:00 عربي د. نافع 

 االثنين

rafgdrn .6:00 – 5:00 ادارة مازن م.ا 

ygg3nfj .7:00 – 6:00 ديمقراطية عبدالرحمن م.م 

    

lyf3fzf 5:00 – 3:00 حاسوب . احمدم 

 الثالثاء

rafgdrn  .7:00 – 5:00 ادارة مازنم.ا 

j3uf3qv 5:00 – 3:00 احصاء . سالمم.م 

 6:00 – 5:00 حاسوب . احمدم lyf3fzf االربعاء

    

   3:00 – 5:00 

 الخميس

3coustm 7:00 – 5:00 محاسبة د. سعد صالح 

 

 

 

 

لحميدمقرر القسم / م. حاضر صباح شعير                                                             رئيس القسم / ا.م.د. مظهر خالد عبدا        

 

 

 

 

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة / الدراسة المسائية اإلدارةقسم   

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

شعبة ب / المرحلة االولى  
2021 - 2020الثاني الفصل الدراسي   

 

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


 

 

 

 

               املرحلة الثانية/  مسائي/  احملاضرات االلكرتونية قسم اإلدارة العامة جدول
 2021 - 2020 الثانيالفصل الدراسي 

 رمز الصف  رابط احملاضرة
مدرس 

 املادة
اسم 
 املادة

وقت 
 احملاضرة

 اليوم

https://meet.google.com/lookup/cpezgl7kvc  

kmldnmv طارقم . عالقات  

 عامة
3:00 – 5:00 

 

 االحد

 

 

tn244bd ياسرم.م .  7:00 – 5:00 حكومية 

   7:00 – 8:00 

2ebapfn 5:00 – 3:00 دولية . ايمانم.م 

تطبيقات  . سارةم.م vasaij2 االثنين

 موارد
5:00 – 7:00 

ccwvurq 8:00 – 7:00 حاسوب . حاضرم 

kmldnmv طارقم . عالقات  

 عامة
3:00 – 4:00 

 6:00 – 4:00 اساليب . عائشةم.م gnbs2vc الثالثاء

ccwvurq 8:00 – 6:00 حاسوب . حاضرم 

o5qyejc اخالقيات  . سعدم.م

 مهنة
3:00 – 5:00 

 االربعاء
2ebapfn 6:00 – 5:00 دولية .ايمانم.م 

s76jbwj نظم م.م. عبدالرحمن 
6:00 – 7:00 

 

   7:00 – 8:00 

 

vasaij2 تطبيقات  . سارةم.م

 موارد
3:00 – 4:00 

 6:00 – 4:00 نظم . عبدالرحمنم.م s76jbwj الخميس

mox7jda قانون  د .محمد

 اداري
6:00 – 8:00 

     

 

  

مقرر القسم / م. حاضر صباح شعير                                                     رئيس القسم / ا.م.د. مظهر خالد عبدالحميد           

 جامعة تكريت 

واالقتصاداالدارة كلية   

العامة / الدراسة المسائية اإلدارةقسم   

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

  المرحلة الثانية
2021 - 2020الثاني الفصل الدراسي   

 

https://meet.google.com/lookup/cpezgl7kvc


 

 

 

                                املرحلة الثالثة / مسائي/  احملاضرات االلكرتونية قسم اإلدارة العامة جدول
 2021 - 2020 الثانيالفصل الدراسي 

 رمز الصف  رابط احملاضرة
مدرس 

 املادة
اسم 
 املادة

وقت 
 احملاضرة

 اليوم

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

sxkxedr .تكنولوجيا ميسم م.م 

 معلومات
3:00 – 5:00 

الحدا  
r3x3kzt 7:00 – 5:00 إدارة بيئة . سعدم.م 

    

gtwp2jo 
احمد  م.

 خضير
محلية 

 مقارنة
3:00 – 5:00 

 االثنين
djgcf2e سياسات  د. خليل

 مالية
5:00 – 7:00 

   7:00 – 8:00 

trzop6y 
د. قصي 

 9:00 – 8:00 حاسوب عبودي

pssh5ef إدارة  خلف. م.م

 مشاريع
3:00 – 5:00 

 trzop6y الثالثاء
د. قصي 

 7:00 – 5:00 حاسوب عبودي

   7:00 – 8:00 

sxkxedr تكنولوجيا م.م.ميسم 

 معلومات
3:00 – 4:00 

 gtwp2jo االربعاء
احمد  م.

 خضير
محلية 

 مقارنة
4:00 – 5:00 

x34nbfy .7:00 – 5:00 سلوك سارةم.م 

   3:00 – 4:00 

 5:00 – 4:00 سلوك سارةم.م. x34nbfy الخميس

djgcf2e سياسات  د. خليل

 مالية
5:00 – 6:00 

     

 

مقرر القسم / م. حاضر صباح شعير                                                        رئيس القسم / ا.م.د. مظهر خالد عبدالحميد            

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة / الدراسة المسائية اإلدارةقسم   

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

  المرحلة الثالثة
2021 - 2020الثاني الفصل الدراسي   

 

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

