
 

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

 اليوم وقت احملاضرة اسم املادة مدرس املادة رمز الصف  رابط احملاضرة

https://meet.google.com/lookup/dh6fmwjdxo   

a6voivn 11:00 – 9:00 رياضيات . قصيم 

الحدا  

tolixa7 
. محمد م.م

 01:00 – 11:00 اقتصاد جاسم

jpuonos .10:00 – 9:00 ادارة مازن م.ا 

 االثنين
 

 
 10:00 – 11:00 

rbir7u3 01:00 – 11:00 عربي د. نافع 

pv2ecim 02:00 – 01:00 ديمقراطية عبدالرحمن. م.م 

jpuonos .11:00 – 09:00 ادارة مازن م.ا 
 الثالثاء

zqw7ghq 1:00 – 11:00 حاسوب . احمدم 

zqw7ghq 10:00 – 9:00 حاسوب . احمدم 

 11:00 – 10:00    االربعاء

5vcc7oj .01:00 – 11:00 إحصاء  . سالمم.م 

pabuqou 11:00 – 9:00 محاسبة د. سعد صالح 
 الخميس

   11:00 – 01:00 

     

 

 

 

. مظهر خالد عبدالحميدمقرر القسم / م. حاضر صباح شعير                                                          رئيس القسم / أ.م.د         

 

 

 

 

 

  

 

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة/ الدراسة الصباحية اإلدارةقسم   

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة / الدراسة الصباحية اإلدارةقسم   

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

شعبة أ  المرحلة االولى  
 - 2020الثاني الفصل الدراسي 

2021 
 

https://meet.google.com/lookup/dh6fmwjdxo


   

       -ب -شعبة / املرحلة االوىل // صباحي  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/a6burnx3r2  

tolixa7 
محمد  م.م

 11:00 – 9:00 اقتصاد جاسم

الحدا  

a6voivn 01:00 – 11:00 رياضيات . قصيم 

rbir7u3 11:00 – 9:00 عربي د. نافع 

 االثنين

jpuonos .12:00 – 11:00 ادارة مازن ما 

pv2ecim 01:00 – 12:00 ديمقراطية . عبدالرحمنم.م 

    

zqw7ghq 11:00 – 9:00 حاسوب . احمدم 

 الثالثاء

jpuonos .01:00 – 11:00 ادارة مازن ما 

5vcc7oj 11:00 – 9:00 احصاء . سالمم.م 

 12:00 – 11:00    االربعاء

zqw7ghq 1:00 – 12:00 حاسوب . احمدم 

   9:00 – 11:00 

 الخميس

pabuqou 01:00 – 11:00 محاسبة صالح د.سعد 

 

 

 

 

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

 

 

 

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة / الدراسة الصباحية اإلدارةقسم   

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

شعبة ب  المرحلة االولى  
 - 2020الثاني الفصل الدراسي 

2021 
 

https://meet.google.com/lookup/a6burnx3r2


 

 

 

 

 

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

 رمز الصف  رابط احملاضرة
مدرس 

 املادة
 اليوم وقت احملاضرة اسم املادة

https://meet.google.com/lookup/bk5yfria7k  

5eqjaxa طارقم . عالقات  

 عامة
9:00 – 11:00 

الحدا  

 

 

 

ora4hzi ياسرم.م .  01:00 – 11:00 حكومية 

   1:00 – 2:00 

ksdd7fd 11:00 – 9:00 دولية . ايمانم.م 

تطبيقات  عكاب د. ثامر z2a2omj االثنين

 موارد
11:00 – 01:00 

xxdqdah 02:00 – 01:00 حاسوب . حاضرم 

5eqjaxa طارقم . عالقات  

 عامة
9:00 – 10:00 

 12:00 – 10:00 اساليب . عائشةم.م yrgousz الثالثاء

xxdqdah 02:00 – 12:00 حاسوب . حاضرم 

p5zlgmx اخالقيات  . سعدم.م

 مهنة
9:00 – 11:00 

 االربعاء
z2a2omj تطبيقات  د. ثامر عكاب

 موارد
11:00 – 12:00 

ksdd7fd 1:00 – 12:00 دولية . ايمانم.م 

fvh3ijp 02:00 – 1:00 نظم . عبدالرحمنم.م 

fvh3ijp 11:00 – 9:00 نظم . عبدالرحمنم.م 

قانون  د .محمد i7jh76y الخميس

 اداري
11:00 – 1:00 

    

     

 

حميدمقرر القسم / م. حاضر صباح شعير                                                            رئيس القسم / أ.م.د. مظهر خالد عبدال          

 

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة / الدراسة الصباحية اإلدارةقسم   

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة / الدراسة الصباحية اإلدارةقسم   

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

 المرحلة الثانية
 - 2020الثاني الفصل الدراسي 

2021 
 

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

 المرحلة الثالثة
 - 2020الثاني الفصل الدراسي 

2021 
 

https://meet.google.com/lookup/bk5yfria7k


 

 

 

                                املرحلة الثالثة/ صباحي /  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/euggb5scnj  

dnyeep7 تكنولوجيا م.م. ميسم 

 معلومات
9:00 – 11:00 

الحدا  
licn7uk .01:00 – 11:00 إدارة بيئة سعد م.م 

    

zk5ecjm سياسات  د. خليل

 مالية
9:00 – 11:00 

 4ydbrps االثنين
احمد  م.

 خضير
محلية 

 مقارنة
11:00 – 01:00 

6eqxr2o 
د. قصي 

 02:00 – 01:00 حاسوب عبودي

gtcwmen إدارة  م.م خلف

 مشاريع
9:00 – 11:00 

 6eqxr2o الثالثاء
د. قصي 

 01:00 – 11:00 حاسوب عبودي

   01:00 – 02:00 

2tjkjk7 .11:00 – 9:00 سلوك طلحةم.م 

 4ydbrps االربعاء
احمد  م.

 خضير
محلية 

 مقارنة
11:00 – 12:00 

dnyeep7 تكنولوجيا  م.م. ميسم

 معلومات
12:00 – 01:00 

2tjkjk7 10:00 – 9:00 سلوك م.م.طلحة 

سياسات  د. خليل zk5ecjm الخميس

 مالية
10:00 – 11:00 

    

     

 

دمقرر القسم / م. حاضر صباح شعير                                                         رئيس القسم / أ.م.د. مظهر خالد عبدالحمي            

 

https://meet.google.com/lookup/euggb5scnj


 

 

 

 

                                املرحلة الرابعة/ صباحي /  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/bhslmsaxym  

b5w6byw 10:00 – 9:00 دولية . ثائرم 

الحدا  
idwys2b .12:00 – 10:00 استراتيجية مازن ما 

   
 

    

caogs7e  ع          د. قصي QSB 9:00 – 11:00 

  تطوير . حاضرم 5h53pyk االثنين

 اداري
11:00 – 12:00 

idwys2b .01:00 – 12:00 استراتيجية مازن ما 

5h53pyk تطوير حاضر. م 

 اداري
9:00 – 11:00 

 الثالثاء

aulkog2 01:00 – 11:00 تأمين طارق .م 

itxj35q ياسات س خلف .م.م

 عامة
9:00 – 11:00 

 االربعاء
   11:00 – 1:00 

caogs7e            د. قصي ع QSB 1:00 – 2:00 

b5w6byw 11:00 – 9:00 دولية . ثائرم 

سياسات  .م.خلفم itxj35q الخميس

 عامة
11:00 – 12:00 

    

 

 

دمقرر القسم / م. حاضر صباح شعير                                                         رئيس القسم / أ.م.د. مظهر خالد عبدالحمي                

 

 جامعة تكريت 

االدارة واالقتصادكلية   

العامة / الدراسة الصباحية اإلدارةقسم   

لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال  

 المرحلة الرابعة
 - 2020الثاني الفصل الدراسي 

2021 
 

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

