
 

 

 

 

0201 - 0202 انثانيانفصم اندراسي  / -أ -/شعبة  االوىل/ املرحهة جدول احملاضرات االنكرتونية   

القاعة الدراسية منصة رابط  اليوم وقت احملاضرة اسم املادة مدرس املادة رمز الصف  

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

Wgw6vyx صثاحا 11:00 -9:00 2مثادي اقرصاد أ.م.محمد عماد 

الحذا  

Hsil7nm تعذ انظهر 1:00 -11:00 مثادي محاسثح أ.وسام نعمة 

tiycxkn صثاحا 11:00 -9:00 2مثادي احصاء م.م.زٌنة طارق 

 تعذ انظهر 12:00 -11:00 2مثادي اقرصاد أ.م.محمد عماد Wgw6vyx االثنٌن

Hsil7nm تعذ انظهر 1:00 -12:00 مثادي محاسثح أ.وسام نعمة 

mpro2re صثاحا 10:00 -9:00 2حاسىب م.م.عبٌر عباس 
 الثالثاء

rhj4py2 تعذ انظهر 1:00 -11:00 2مثادي انرَاضُاخ م.م.عبدهللا محمد 

mpro2re صثاحا 11:00 -9:00 2حاسىب م.م.عبٌر عباس 
 االربعاء

nkrmgoi تعذ انظهر 1:00 -11:00 نغح انكهُسَح م.م.محمد جاسم 

H7br6rt صثاحا 11:00 -9:00 2انهغح انعرتُح  م.م.عبدالمنعم صالح 
 الخمٌس

2ptk7xh تعذ انظهر 12:00 -11:00 دَمقراطُح م.م.عبدالرحمن نجم 

 

 جامعح ذكرَد 
االدارج واالقرصادكهُح   

االقرصاد/ انذراسح انصثاحُحقسم   

نكررونُح اننظرَحجذول انمحاضراخ اال  
  انمرحهح االونً

2021 - 2020انثانٍ انفصم انذراسٍ   
 

 مقرر القسم
درٌد موسى محمودم.   

 رئٌس القسم
م.د. خلف محمد حمدأ.  

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


 

 

 0201 – 0202 انثانيانفصم اندراسي  / -ب -/شعبة  االوىل/ املرحهة جدول احملاضرات االنكرتونية 
رابط منصة القاعة الدراسية رمز الصف   املادةاسم  مدرس املادة   اليوم وقت احملاضرة 

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

Hsil7nm صثاحا 11:00 -9:00 مثادي محاسثح أ.وسام نعمة 

الحذا  

Wgw6vyx تعذ انظهر 1:00 -11:00 2اقرصادمثادي  أ.م.محمد عماد 

Hsil7nm صثاحا 10:00 -9:00 مثادي محاسثح أ.وسام نعمة 

 صثاحا 11:00 -10:00 2مثادي اقرصاد أ.م.محمد عماد Wgw6vyx االثنٌن

tiycxkn تعذ انظهر 1:00 -11:00 2مثادي االحصاء م.م.زٌنة طارق 

2rhj4py  صثاحا 11:00 -9:00 2مثادي انرَاضُاخ م.م.عبدهللا محمد 
 الثالثاء

mpro2re تعذ انظهر 12:00 -11:00 2حاسىب م.م.عبٌر عباس 

nkrmgoi صثاحا 11:00 -9:00 نغح انكهُسَح م.م.محمد جاسم 
 االربعاء

mpro2re تعذ انظهر 1:00 -11:00 2حاسىب م.م.عبٌر عباس 

H7br6rt صثاحا 1:00 -11:00 2نغح عرتُح م.م.عبدالمنعم صالح 
 الخمٌس

2ptk7xh تعذ انظهر 2:00 -1:00 دَمقراطُح م.م.عبدالرحمن نجم 

 

 

 جامعح ذكرَد 
االدارج واالقرصادكهُح   

انذراسح انصثاحُحاالقرصاد/ قسم   

نكررونُح اننظرَحجذول انمحاضراخ اال  
  انمرحهح االونً

2021 - 2020انثانٍ  انفصم انذراسٍ   
 

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


 

 

 

   

 

 

 0201 – 0202 انثانيانفصم اندراسي  / انثانية/ املرحهة جدول احملاضرات االنكرتونية 
لقاعة الدراسيةا منصة رابط رمز الصف    اليوم وقت احملاضرة اسم املادة مدرس املادة 

https://meet.google.com/lookup/hvwlf2mluq?authuser=0&hs=179  

yigf66a صثاحا 11:00 -9:00 فكر اقرصادٌ م.زٌاد عزالدٌن 

الحذا  

tsats7d تعذ انظهر 1:00 -11:00 2حساتاخ قىمُح م.م.مصطفى اسماعٌل 

smjfqio صثاحا 11:00 -9:00 2اقرصاد جسئٍ أ.د.عبدالرزاق حمد 

 تعذ انظهر 12:00 -11:00 فكر اقرصادٌ م.زٌاد عزالدٌن yigf66a االثنٌن

nfgyyxm تعذ انظهر 1:00 -12:00 حاسىب م.درٌد موسى 

smjfqio صثاحا 10:00 -9:00 2اقرصاد جسئٍ أ.د.عبدالرزاق حمد 
 الثالثاء

h2puy5k تعذ انظهر 12:00 -10:00 مصارف أ.م.د.خلٌل اسماعٌل 

nfgyyxm صثاحا 11:00 -9:00 حاسىب موسى م.درٌد 
 االربعاء

nxdrgr2 تعذ انظهر 1:00 -11:00 2احصاء اقرصادٌ أ.م.بشرى عبدالباري 

Tgbtfki  صثاحا 11:00 -9:00 2رَاضُاخ نالقرصادَُن م.خضر جاسم 
 الخمٌس

oydpcrk مقرر القسم تعذ انظهر 1:00 -11:00 نغح انكهُسَح م.م.محمد جاسم 
درٌد موسى محمودم.  

 جامعح ذكرَد 
االدارج واالقرصادكهُح   

االقرصاد/ انذراسح انصثاحُحقسم   

نكررونُح اننظرَحجذول انمحاضراخ اال  
  انمرحهح انثانُح

2021 - 2020انثانٍ انفصم انذراسٍ   
 

https://meet.google.com/lookup/hvwlf2mluq?authuser=0&hs=179


 

  

 

 

 

 0201 – 0202 انثانيانفصم اندراسي  / ةنثانثا/ املرحهة جدول احملاضرات االنكرتونية 
لقاعة الدراسيةامنصة رابط  رمز الصف    اليوم وقت احملاضرة اسم املادة مدرس املادة 

https://meet.google.com/lookup/gwse3ny2cp?authuser=0&hs=179  

3cixj2d صثاحا 11:00 -9:00 سُاسح زراعُح أ.م.صابر محمد 

الحذا  

3l4z6zy تعذ انظهر 1:00 -11:00 2اقرصاد كهٍ أ.م.انمار غالب 

gqz76u6 صثاحا 11:00 -9:00 سُاسح دونُح أ.د.سعد صالح 

 تعذ انظهر 12:00 -11:00 2اقرصاد رَاضٍ م.م.بكر حمٌد cfh4wqq االثنٌن

3l4z6zy تعذ انظهر 1:00 -12:00 2اقرصاد كهٍ أ.م.انمار غالب 

cfh4wqq صثاحا 11:00 -9:00 2اقرصاد رَاضٍ م.م.بكر حمٌد 
 الثالثاء

73bq4tx تعذ انظهر 1:00 -11:00 ذجارب ذنمىَح أ.م.د.مخٌف جاسم 

gyswnty ًصثاحا 11:00 -9:00 سُاسح مانُح  أ.م.د.عامر سام 
 االربعاء

xmknaoa انظهر تعذ 1:00 -11:00 سُاسح صناعُح م.د.ٌسرى سالم 

ahjlhff صثاحا 11:00 -9:00 نغح انكهُسَح م.م.اساور شتوي 
 الخمٌس

B6dkpsn تعذ انظهر 1:00 -11:00 اقرصادَاخ انمعرفح أ.م.فؤاد فرحان 

 
 رئٌس القسم

  د.خلف محمد حمدم.أ.

 مقرر القسم
موسى محمود درٌدم.  

 جامعح ذكرَد 
االدارج واالقرصادكهُح   

االقرصاد/ انذراسح انصثاحُحقسم   

نكررونُح اننظرَحجذول انمحاضراخ اال  
  انمرحهح انثانثح

2021 - 2020انثانٍ انفصم انذراسٍ   
 

 مقرر القسم
درٌد موسى محمودم.  

https://meet.google.com/lookup/gwse3ny2cp?authuser=0&hs=179


  

 

 

 

 

 0201 – 0202 انثانيانفصم اندراسي  / ةرابع/ املرحهة انجدول احملاضرات االنكرتونية 
الدراسية عة  القا رابط منصة  رمز الصف   ملادة  ا ملادةاسم  مدرس  ا اليوم وقت احملاضرة   

https://meet.google.com/lookup/gytfhm3wet?authuser=0&hs=179  

gdoyhha صثاحا 11:00 -9:00 مؤسساخ مانُح م.مثنى معٌوف 

الحذا  bur7rib تعذ انظهر 1:00 -11:00 انطاقح اقرصادَاخ م.بالل عبدالحق 

kcoefqd تعذ انظهر 2:00 -1:00 سُاسح نقذَح أ.م.حمٌد حسن 

wgjkodl صثاحا 11:00 -9:00 2اقرصاد قُاسٍ أ.م.سامر محمد 
 االثنٌن

kcoefqd تعذ انظهر 1:00 -11:00 سُاسح نقذَح أ.م.حمٌد حسن 

Dtcpww5 صثاحا 10:00 -9:00 ذقُُم مشارَع م.د.كٌالن اسماعٌل 

 صثاحا 11:00 -10:00 2اقرصاد قُاسٍ أ.م.سامر محمد wgjkodl الثالثاء

Tvw3ecs تعذ انظهر 1:00 -11:00 نغح انكهُسَح م.عدنان فٌحان 

cyzoszi صثاحا 11:00 -9:00 2تحىز عمهُاخ أ.م.ابراهٌم عبدهللا 
 االربعاء

pi3kirx حاسىب  م.م.نعمان منذرEV 11:00- 1:00 تعذ انظهر 

jxj5byj صثاحا 11:00 -9:00 اسانُة انرخطُط م.م.حمود سعد 
 الخمٌس

Dtcpww5 تعذ انظهر 1:00 -11:00 ذقُُم مشارَع م.د.كٌالن اسماعٌل 

 

 جامعح ذكرَد 
االدارج واالقرصادكهُح   

االقرصاد/ انذراسح انصثاحُحقسم   

نكررونُح اننظرَحجذول انمحاضراخ اال  
  انمرحهح انراتعح

2021 - 2020انثانٍ انفصم انذراسٍ   
 

 رئٌس القسم
 مقرر القسم  د.خلف محمد حمدم.أ.

 م.درٌد موسى محمود

https://meet.google.com/lookup/gytfhm3wet?authuser=0&hs=179

