
 قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-الكوفةجامعة 

 الثانيالكورس -2022-2021المدمج جدول قسم االقتصاد للتعليم 

 

 المرحلة الثانية

   شعبة )أ( 

 الرابط الرمز المدرس المادة الوقت اليوم

حد
ال
ا

 

  Gaxkrvp https://meet.google.com/onh-svcq-quc ا. علي حمزة  2احصاء اقتصادي 8:30

  Gaxkrvp https://meet.google.com/onh-svcq-quc ا. علي حمزة  2احصاء اقتصادي 9:30

10:30     

 orx-ykhq-ntq  ntq-ykhq-https://meet.google.com/orx ا.د. نوري الخاقاني تاريخ الفكر االقتصادي 11:30

 orx-ykhq-ntq  ntq-ykhq-https://meet.google.com/orx ا.د. نوري الخاقاني تاريخ الفكر االقتصادي 12:30

 orx-ykhq-ntq  ntq-ykhq-https://meet.google.com/orx ا.د. نوري الخاقاني تاريخ الفكر االقتصادي 1:30

ن
ني

الث
ا

 

ا.د.عبد الحسين  اقتصاديات المصارف 8:30

 الغالبي

r74v2sj https://classroom.google.com/c/NDU5OTMwMjcxNjE1?cjc=r74v2sj 

 r74v2sj https://classroom.google.com/c/NDU5OTMwMjcxNjE1?cjc=r74v2sj ا.د.عبد الحسين اقتصاديات المصارف 9:30

 vy2karj  hfu-ywbu-https://meet.google.com/tns ا.د. حنان الموسوي 2حسابات قومية 10:30

 vy2karj  hfu-ywbu-https://meet.google.com/tns ا.د. حنان الموسوي 2حسابات قومية 11:30

12:30     

1:30     

ء
ثا

ال
لث
ا

 

 Pwwdujw https://meet.google.com/gmn-mwzt-agp د. علي كامل spssبرمجة الحاسبات  8:30

 Pwwdujw agp-mwzt-https://meet.google.com/gmn د. علي كامل spssبرمجة الحاسبات  9:30

10:30     

  kdz2wvm ffo-gaji-https://meet.google.com/bkh  فاضل نعمةا. اللغة االنكليزية 11:30

  kdz2wvm ffo-gaji-https://meet.google.com/bkh  فاضل نعمةا. االنكليزيةاللغة  12:30

1:30     

ء
عا

رب
أل
ا

 

اقتصاد  8:30

 )حضوري(2جزئي

 jwrh56s vhb-jzdt-https://meet.google.com/ekeحضوري ا.د. حسن لطيف

 jwrh56s vhb-jzdt-https://meet.google.com/ekeحضوري ا.د. حسن لطيف 2اقتصاد جزئي 9:30

 jwrh56s vhb-jzdt-https://meet.google.com/ekeحضوري ا.د. حسن لطيف 2اقتصاد جزئي 10:30

   hapmr53 tcv-maeg-https://meet.google.com/mvmحضوري د. فرحان محمد  ) حضوري (2رياضيات 11:30

  hapmr53 tcv-maeg-https://meet.google.com/mvmحضوري د. فرحان محمد  حضوري () 2رياضيات 12:30
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 قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-الكوفةجامعة 

 الثانيالكورس -2022-2021المدمج جدول قسم االقتصاد للتعليم 

 

 المرحلة الثالثة

   شعبة )أ( 

 الرابط  الرمز المدرس المادة الوقت اليوم

حد
ال
ا

 

 vrk-kicw-https://meet.google.com/yvv حضوري ا.د. حنان الموسوي )حضوري(2اقتصاد كلي 8:30

 vrk-kicw-https://meet.google.com/yvv  حضوري ا.د. حنان الموسوي 2اقتصاد كلي 9:30

 vrk-kicw-https://meet.google.com/yvv حضوري الموسويا.د. حنان  2اقتصاد كلي 10:30

 maf-oibp-https://meet.google.com/ucm  حضوريuzhhwt5 أ.م. أحمد الزرفي )حضوري(2اقتصاد رياضي 11:30

 https://meet.google.com/ucm-oibp-maf حضوريuzhhwt5 أ.م. احمد الزرفي 2اقتصاد رياضي 12:30

 uzhhwt5 https://meet.google.com/ucm-oibp-mafحضوري أ.م. أحمد الزرفي 2اقتصاد رياضي 1:30

ن
ني

الث
ا

 

8:30     

  jupz4df  bxh-fwvz-https://meet.google.com/chaحضوري د.عباس عصفور سياسات مالية)حضوري( 9:30

  jupz4df  bxh-fwvz-https://meet.google.com/chaحضوري د.عباس عصفور سياسات مالية 10:30

11:30     

12:30     

1:30     

ء
ثا
ال

لث
ا

 

السياسات االقتصادية  8:30

 الصناعية

 xmu4sel ا.د. حيدر نعمة
tti?authuser=1-kzzg-https://meet.google.com/ixs 

السياسات االقتصادية  9:30

 الصناعية

 xmu4sel ا.د. حيدر نعمة
tti?authuser=1-kzzg-https://meet.google.com/ixs 

 arx2zz6 pvj-xvhc-http://meet.google.com/xfb الطالقانيا. سارة  اقتصاديات المعرفة 10:30

 arx2zz6 pvj-xvhc-http://meet.google.com/xfb ا. سارة الطالقاني اقتصاديات المعرفة 11:30

السياسات االقتصادية  12:30

 الزراعية

 Mqposim ا. شيماء لطيف
nkt-niof-http://meet.google.com/msd  

السياسات االقتصادية  1:30

 الزراعية

  Mqposim ا. شيماء لطيف
nkt-niof-http://meet.google.com/msd  

ء
عا

رب
أل
ا

 

 z3bfl3v https://classroom.google.com/c/NDczNzI4NDA5MzA4?cjc=z3bfl3v ا.د.مايح الشمري السياسات االقتصادية الدولية 8:30

 z3bfl3v  https://classroom.google.com/c/NDczNzI4NDA5MzA4?cjc=z3bfl3v ا.د.مايح الشمري االقتصادية الدوليةالسياسات  9:30

  75dekyv https://classroom.google.com/c/NDcwODgzMzg1NTQw?cjc=75dekyv ا.هند غانم  اإلنكليزيةاللغة  10:30

  75dekyv https://classroom.google.com/c/NDcwODgzMzg1NTQw?cjc=75dekyv ا.هند غانم  اإلنكليزيةاللغة  11:30

 dqsi3lp ubq-amid-https://meet.google.com/uzv ا.د. عبد الوهاب الموسوي سياسات وتجارب تنموية 12:30

 dqsi3lp ubq-amid-https://meet.google.com/uzv الموسويا.د. عبد الوهاب  سياسات وتجارب تنموية 1:30
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 قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-الكوفةجامعة 

 الثانيالكورس -2022-2021المدمج جدول قسم االقتصاد للتعليم 

 

 

 المرحلة الرابعة

 الرابط   شعبة )أ( 

  الرمز المدرس المادة الوقت اليوم

حد
ال
ا

 

8:30 
تطبيقات اقتصادية على 

 Evالحاسوب 
 eefzf7b م.د. علي كامل 

dac-erao-https://meet.google.com/vrn  

9:30 
تطبيقات اقتصادية على 

 Evالحاسوب 
 eefzf7b م.د. علي كامل 

dac-erao-https://meet.google.com/vrn  

10:30 
تطبيقات اقتصادية على 

 Evالحاسوب 
  eefzf7b dac-erao-https://meet.google.com/vrn م.د. علي كامل 

  Zcxirbb https://meet.google.com/qtm-ppbw-goa?hs=179 .د. هناء سعد 2بجوث عمليات 11:30

  Zcxirbb  https://meet.google.com/qtm-ppbw-goa?hs=179 .د. هناء سعد 2بجوث عمليات 12:30

1:30 

– 

2:30 

 اساليب التخطيط االقتصادي
ا.د. عبد الوهاب 

 الموسوي
7by4xyl yzk-iywv-https://meet.google.com/jdf  

ن
ني

الث
ا

 

  q4q2x6u fur-mvzd-http://meet.google.com/puc د. إبراهيم الياسري المؤسسات المالية 8:30

  q4q2x6u  fur-mvzd-http://meet.google.com/puc د. إبراهيم الياسري المؤسسات المالية 9:30

  7rpnb2v  pth-nuqq-https://meet.google.com/tyb ا.م إنعام الموسوي مشروع البحث 10:30

  7rpnb2v  pth-nuqq-https://meet.google.com/tyb ا.م إنعام الموسوي مشروع البحث 11:30

  Ndiviki https://classroom.google.com/c/NDU5OTI4MTU2ODAw?cjc=ndiviki ا.د. أحمد الياسري اقتصاديات الطاقة 12:30

  Ndiviki https://classroom.google.com/c/NDU5OTI4MTU2ODAw?cjc=ndiviki ا.د. أحمد الياسري اقتصاديات الطاقة 1:30

ء
ثا
ال

لث
ا

 

8:30 
تقييم المشاريع 

 االقتصادية)حضوري(
  https://classroom.google.com/c/NDY4MTYwOTY3MDA1?cjc=3qqhf2w حضوري  بديويا.د. ليلى 

  https://classroom.google.com/c/NDY4MTYwOTY3MDA1?cjc=3qqhf2w حضوري  بديويا.د. ليلى  تقييم المشاريع  9:30

  https://classroom.google.com/c/NDY4MTYwOTY3MDA1?cjc=3qqhf2w حضوري  ا.د. ليلى بدوي تقييم المشاريع االقتصادية 10:30

 
ء
عا

رب
أل
ا

 

  t32sv4r  bqw-doee-https://meet.google.com/sceحضوري أ. علي حمزة )حضوري(2االقتصاد القياسي 8:30

  t32sv4r bqw-doee-https://meet.google.com/sceحضوري  أ. علي حمزة 2االقتصاد القياسي 9:30

  bqw-doee-https://meet.google.com/sce حضوري t32sv4r أ. علي حمزة 2االقتصاد القياسي 10:30

 maf-oibp-https://meet.google.com/ucm  حضوري uzhhwt5 ا.د. عاطف الفي نقدية)حضوري(السياسات ال 11:30
 maf-oibp-https://meet.google.com/ucm  حضوري  ا.د. عاطف الفي نقديةالسياسات ال 12:30
 maf-oibp-https://meet.google.com/ucm  حضوري  ا.د. عاطف الفي نقديةالسياسات ال 1:30
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