
                                                              

 
 جامعة تكريت  

 كلية اإلدارة واالقتصاد

   /صباحيقسم إدارة االعمال 

 Google Classroادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

- om . وحسب رمز كل مادة ) 

 ..المحاضرة وقت في  (  Google Meet )للدخول الى  الرابط  على بالضغط قم -

 

 

 

 مقرر القسم                                                                                                        رئيس القسم 

 حواس السراي ثامر عكابم.د ا. م.د عمار عواد                                                                                                            

 0202/0202األوىل شعبة )أ( الكورس الثاني املرحلة جدول روابط احملاضرات االلكرتونية /

 احملاضرةرابط  رمز الصف مدرس املادة املادةاسم  وقت احملاضرة اليوم

 االحد

 ttyluhe عجاج سعد. م 2إدارة اعمال 11-9صباحا

https://meet.google.com/lookup/aa4w2edlme 

 g3djmdl م. محمد علي االعمال الدارة اإلحصاء 12-11صباحا 

 unzktmb م مهديم.  وحريات حقوق   الظهر بعد 12-2

 االثنين

 hkydqqd م.علي احسان E 11-9صباحا 

صباحا 11  ttyluhe عجاج سعد. م 2إدارة اعمال 12-

الظهر بعد  g3djmdl علي محمد. م االعمال الدارة اإلحصاء 12-2 

 الثالثاء
 o35n2ox فخري محمد. م 2حاسوب  11_9صباحا

الظهر بعد  wm4b5li د. احمد نوار Eتجارية  مراسالت 12-2 

 االربعاء

 zeiyar6 ليث.  د 2محاسبة 11-9  صباحا 

 o35n2ox فخري محمد. م 2حاسوب  12-11ظهرا 

الظهر   بعد 2اقتصاد 1-2  dlrug4d أ.م صابر 

 zeiyar6 ليثد.  1محاسبة 10-9صباحا 

اظهر  الخميس 2اقتصاد 10-12  dlrug4d أ.م صابر 

 لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال

 المرحلة االولى

 0202 - 0202الثاني الفصل الدراسي 
 

https://meet.google.com/lookup/aa4w2edlme


                                                              

 
 جامعة تكريت  

 كلية اإلدارة واالقتصاد

   /صباحيقسم إدارة االعمال 

 Google Classroادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

- om . وحسب رمز كل مادة ) 

 ..المحاضرة وقت في  (  Google Meet )للدخول الى  الرابط  على بالضغط قم -

 

 

 

 مقرر القسم                                                                                                        رئيس القسم 

 حواس السراي ثامر عكابم.د ا. م.د عمار عواد                                                                                                            

 0202/0202( الكورس الثاني باألوىل شعبة )املرحلة جدول روابط احملاضرات االلكرتونية /

 احملاضرةرابط  رمز الصف مدرس املادة املادةاسم  وقت احملاضرة اليوم

 االحد
  unzktmb م مهديم.  وحريات حقوق 11-9صباحا

 

https://meet.google.com/lookup/cfbpx6ewon 
 ttyluhe عجاج سعد. م 2إدارة اعمال   الظهر بعد 12-2

 االثنين

 ttyluhe عجاج سعد. م 2إدارة اعمال 10-9صباحا 

 g3djmdl علي محمد. م االعمال الدارة اإلحصاء 12-10صباحا

الظهر بعد  12-2 E م.علي احسان hkydqqd 

 الثالثاء

 wm4b5li د. احمد نوار Eتجارية  مراسالت 11_9صباحا

 g3djmdl علي محمد. م االعمال الدارة اإلحصاء 12-11صباحا

الظهر بعد  o35n2ox فخري محمد. م 2حاسوب  12-2 

 االربعاء

صباحا   2اقتصاد 9-11  dlrug4d أ.م صابر 

 zeiyar6 ليث.  د 2محاسبة 1-11ظهرا 

الظهر   بعد  o35n2ox فخري محمد. م 2حاسوب  1-2

 الخميس
صباحا 9 2اقتصاد 10-  dlrug4d أ.م صابر 

 zeiyar6 ليث.  د 2محاسبة 11-10صباحا 

 لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال

 االولى المرحلة

 0202 - 0202الثاني الفصل الدراسي 
 

https://meet.google.com/lookup/cfbpx6ewon


                                                              

 
 جامعة تكريت  

 كلية اإلدارة واالقتصاد

   /صباحيقسم إدارة االعمال 

 

 Google Classroادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

- om . وحسب رمز كل مادة ) 

 ..المحاضرة وقت في  (  Google Meet )للدخول الى  الرابط  على بالضغط قم -

 

 

 

 

 

 مقرر القسم                                                                                                        رئيس القسم 

 حواس السراي ثامر عكابم.د ا. م.د عمار عواد                                                                                                            

 

 0202/0202الكورس الثاني  الثانيةاملرحلة جدول روابط احملاضرات االلكرتونية /

 احملاضرةرابط  رمز الصف مدرس املادة املادةاسم  وقت احملاضرة اليوم

 االحد
 n3aeghi على احمد.د السلوك التنظيمي 10-9صباحا

https://meet.google.com/lookup/hb3yyvtexz 

 timsqul د.فراس حسين تجارة الكترونية   الظهر بعد 11-1

 االثنين
 n3aeghi د.احمد على التنظيمي لسلوكا 11-9صباحا 

الظهر بعد  pz25gt3 انيس.د التسويق بحوث 11-1 

 الثالثاء
 k52c5ty وسام هاشم.م 2حاسوب  11_9صباحا

الظهر بعد  idqy2pw م.افاق محاسبة مالية  12-2 

 االربعاء
 

 ucu7vb2 م.م قادسية إدارة امدادات 11-9  صباحا

 k52c5ty م علي غسان.م 2حاسوب  12-11صباحا

 6nzbhpt م. رياض راس المال الفكري 2-12ظهرا

 لكترونية النظريةالمحاضرات االجدول 

 المرحلة الثانية

 0202 - 0202الثاني الفصل الدراسي 
 

https://meet.google.com/lookup/hb3yyvtexz


                                                              

 
 جامعة تكريت  

 كلية اإلدارة واالقتصاد

   /صباحيقسم إدارة االعمال 

 Google Classroادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

- om . وحسب رمز كل مادة ) 

 ..المحاضرة وقت في  (  Google Meet )للدخول الى  الرابط  على بالضغط قم -

 

 

 مقرر القسم                                                                                                        رئيس القسم 

 السراي حواس م.د عمار عواد                                                                                                   م.د ثامر عكاب

 

 0202/0202الكورس الثاني  لثالثةااملرحلة جدول روابط احملاضرات االلكرتونية /

 احملاضرةرابط  رمز الصف مدرس املادة املادةاسم  وقت احملاضرة اليوم

 االحد

  u6jssxx مد. حات (2االدارة المالية ) 11-9صباحا
 
 
 
 

https://meet.google.com/lookup/hzvtaf3nre 

 ytwddv3 رد. مظه بحوث عمليات 12-11صباحا 

 i2istnc د. اياد ( 2محاسبة تكاليف )    الظهر بعد 12-2

 االثنين
 65rb22e أ.م كفاح التفكير االستراتيجي 11-9صباحا 

الظهر بعد  stwvltl زاهد. م دراسات الجدوى 11-2 

 الثالثاء
 3vo2f5a عمار. د 2حاسوب  11_9صباحا

الظهر بعد  tfsoe4b صهيب.م ادارة التأمين 11-1 

 االربعاء

 ytwddv3 رد. مظه بحوث عمليات 11-9  صباحا 

 3vo2f5a د. عمار 2حاسوب  12-11ظهرا 

 tfsoe4b م عبدالحليم.م ادارة التأمين 1-12  اظهر

 الخميس
صباحا 9  u6jssxx حاتم. د (2االدارة المالية ) 10-

 i2istnc اياد. د ( 2محاسبة تكاليف )  11-10صباحا

بعد الظهر   11-1 E م. روى tj2xx7v 

 لكترونية النظريةجدول المحاضرات اال

 المرحلة الثالثة

 0202 - 0202الثاني الفصل الدراسي 
 

https://meet.google.com/lookup/hzvtaf3nre


                                                              

 
 جامعة تكريت  

 كلية اإلدارة واالقتصاد

   /صباحيقسم إدارة االعمال 

 

 Google Classroادارة الصفوف االلكترونية عن طريق منصة التعليم االلكتروني )  -

- om . وحسب رمز كل مادة ) 

 ..المحاضرة وقت في  (  Google Meet )للدخول الى  الرابط  على بالضغط قم -

 

 

 

 

 

 مقرر القسم                                                                                                        رئيس القسم 

 السراي حواس م.د عمار عواد                                                                                                   م.د ثامر عكاب

 

 0202/0202الكورس الثاني  رابعةالاملرحلة جدول روابط احملاضرات االلكرتونية /

 احملاضرةرابط  رمز الصف مدرس املادة املادةاسم  وقت احملاضرة اليوم

 االحد
 aichf4c د.سامي إدارة التفاوض 11-9صباحا

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

 zmnrebq خلف احمد م.ا حوكمة الشركات   الظهر بعد 11-1

 االثنين

 q6d5jc2 د.فراس فرحان إدارة المحفظة االستثمارية 10-9صباحا 

 prmzo73 د.ناجي مشروع بحث التخرج 12-10صباحا 

الظهر بعد  ch7cbkb د. عبدهللا إدارة المعرفة 12-2 

 الثالثاء
 c56boia ا. قاسم إدارة الجودة 11_9صباحا

الظهر بعد  q6d5jc2 فرحان فراس.د إدارة المحفظة االستثمارية 11-1 

 ربعاءاال
صباحا 9  c56boia قاسم. ا الجودة إدارة 10-

 ch7cbkb عبدهللا. د إدارة المعرفة 11-10صباحا

 النظريةلكترونية جدول المحاضرات اال

 المرحلة الرابعة

 0202 - 0202الثاني الفصل الدراسي 
 

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

