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 النظرية  ةمحاضرات اإللكترونيجامعة تكريت                                                                                                           جدول ال

  المسائيةالدراسة      كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                                       

 2020/2021 الثانيالفصل الدراسي                                                                                     مسائيةال/ الدراسة ا قسم المحاسبة

 

 2021 – 2020 الثاني الدراسي الفصل – املسائيةالدراسات  املرحلة األوىل/ شعبة أ / قسم احملاسبة /

 القاعة الدراسيةرابط  رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

 االحد
 eglk5nr م.م اساور شتيوي  قراءات م 5.00_ 3.00

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

    م 7.00_  5.00

(2) م 5.00_ 3.00 االثنين  محاسبة 
أ.م ليث نعمان  

 حسون
qwvplyd 

 الثالثاء
(2) م 5.00_ 3.00  محاسبة 

أ.م ليث نعمان  
 حسون

qwvplyd 

 a3siiz4 م.م عبدالرحمن نجم  ديمقراطية  م 6.00_  5.00

 v465soo م.د قصي عبودي  حاسوب  م 5.00_ 3.00 االربعاء

 الخميس
 ejjoche م. عائشة إحصاء م 5.00_ 3.00

(1رياضيات ) م 7.00_  5.00  mqsuey2 أ.م عوني محمد 

 

 2021 - 2020 الثاني الدراسي الفصل – املسائيةقسم احملاسبة / املرحلة األوىل/ شعبة ب / الدراسات 

 القاعة الدراسيةرابط  رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

 االحد
    م 5.00_ 3.00

https://meet.google.com/lookup/c2eewuwkuz  

 eglk5nr م.م اساور شتيوي  قراءات م 7.00_  5.00

(2) م 6.00_ 5.00 االثنين  qwvplyd أ.م ليث نعمان   محاسبة 

 الثالثاء
 a3siiz4 م.م عبدالرحمن نجم  ديمقراطية  م 4.00_ 3.00

(2) م 7.00_  5.00  qwvplyd أ.م ليث نعمان   محاسبة 

 v465soo م.د قصي عبودي  حاسوب  م 7.00_ 5.00 االربعاء

 الخميس
(1رياضيات ) م 5.00_ 3.00  mqsuey2 أ.م عوني محمد 

 ejjoche م. عائشة إحصاء م 7.00_  5.00

 

https://meet.google.com/lookup/bsakdlatii
https://meet.google.com/lookup/c2eewuwkuz
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 2021 - 2020 الثاني الدراسي الفصل – املسائيةاحملاسبة / املرحلة الثانية / الدراسات 

 القاعة الدراسيةرابط  رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

 االحد
أسماء نعمان جاسم. م محاسبة وحدات  م 5.00_ 3.00  apbb4lu 

https://meet.google.com/lookup/az4cazpiae  

 م 7.00_  5.00
محاسبة متوسطة 

(2)   
محمد عبدالكريم. م   h4tfmsh 

 االثنين
 م 5.00_ 3.00

متوسطة محاسبة 
(2)   

محمد عبدالكريم. م   h4tfmsh 

(2)  م 7.00_  5.00 E 6 م. احمد جاسم   محاسبةxxrzk5 

 الثالثاء
(2حاسوب ) م 5.00_ 3.00  vlhepm5 م.د قصي عبودي   

(2محاسبة حكومية )  م 7.00_  5.00  sncnzvn أ.م عماد صالح  

 االربعاء
عامر علي  أ.م.د   بحوث عمليات م 5.00_ 3.00  t2kpgmu  

 jvk4fyy أ.م.د عامر سامي مالية عامة م 7.00_  5.00

 الخميس
أسماء نعمان جاسم. م محاسبة وحدات  م 4.00_ 3.00  apbb4lu 

(2محاسبة حكومية )  م 5.00_  4.00  sncnzvn أ.م عماد صالح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/lookup/az4cazpiae
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 2021 – 2020 الثاني الدراسي الفصل – املسائيةاحملاسبة / املرحلة الثالثة / الدراسات 

 القاعة الدراسيةرابط  رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

 االحد
 م 5.00_ 3.00

محاسبة متقدمة 
(2)  

د صدام محمد. أ  jrhwtty 

https://meet.google.com/lookup/drnvvizlk7  

 t72f6yn م.م االء غالب  تدقيق ورقابة م 7.00_  5.00

 االثنين
 

 االثنين

أسماء نعمان . م طبيعية م 5.00_ 3.00  pacsnei 

 م 7.00_  5.00
محاسبة متقدمة 

(2)  
د صدام محمد. أ  jrhwtty 

 الثالثاء
 م 5.00_ 3.00

محاسبة تكاليف 
(2)  

أ.م.د سعد صالح 
 حسين

pczcp4i 

م اساور شتيوي. م لغة انكليزية م 7.00_  5.00  py2falc 

 االربعاء
 م 5.00_ 3.00

محاسبة تكاليف 
(2)  

أ.م.د سعد صالح 
 حسين

pczcp4i 

(2نظام محاسبي ) م 7.00_  5.00  txiffpp م.م عمار طه 

 الخميس

أسماء نعمان . م طبيعية م 5.00_ 3.00  pacsnei 

 t72f6yn م.م االء غالب  تدقيق ورقابة م 6.00_  5.00

(2نظام محاسبي ) م 7.00_  6.00  txiffpp م.م عمار طه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://meet.google.com/lookup/drnvvizlk7
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 2021 – 2020 الثاني الدراسي الفصل – املسائيةاحملاسبة / املرحلة الرابعة / الدراسات 

 القاعة الدراسيةرابط  رمز الصف مدرس المادة اسم المادة وقت المحاضرة اليوم

 االحد
(2محاسبة إدارية ) م 5.00_ 3.00 د علي إبراهيم. أ   wa55sjb 

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

(2تكاليف متقدمة ) م 7.00_  5.00 م سمير عماد. م   himg7uk 

 االثنين
 r2s2h2k م. مزبان محمد نظم معلومات م 5.00_ 3.00

(2محاسبة إدارية ) م 7.00_  5.00 د علي إبراهيم. أ   wa55sjb 

 الثالثاء
م اساور شتيوي. م لغة انكليزية م 5.00_ 3.00  o6tbikj 

 م 7.00_  5.00
معايير دولية 

 لالبالغ
 x3fqon3 م.د مثنى روكان

 االربعاء
د سطم صالح. أ نظرية محاسبية م 5.00_ 3.00  fmwbkfj 

    م 7.00_  5.00

 الخميس
(2تكاليف متقدمة ) م 6.00_ 3.00 م سمير عماد. م   himg7uk 

    م 7.00_  6.00

 

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

