
 
 
 
 

 يةالمرحلة الثان 2022-2021الكورس الثاني للعام الدراسي المدمجللتعليم الصباحي جدول المحاضرات  /إدارةاألعمالقسم 

  

 المرحلة الثانية
(+بشعبة )أ ()ج+دشعبة    

 الرمز المدرس المادة الرمز المدرس المادة الوقت اليوم

حد
أل
 ا

8:30 
رأس مال 

 د.ناتاليا احمد فكري
 حضوري

 محاسبة
 متوسطة

علي م.م. 
 الجبوري

 حضوري

9:30 
رأس مال 

 د.ناتاليا احمد فكري
محاسبة  حضوري

 متوسطة
علي م.م. 

 الجبوري
 حضوري

10:30 
محاسبة 
 متوسطة

علي م.م. 
 الجبوري

 حضوري

 د. علي رزاق رأس مال فكري
 حضوري

11:30 
محاسبة 
 متوسطة

علي م.م. 
 الجبوري 

 حضوري

 د. علي رزاق رأس مال فكري
 حضوري

12:30       

ن
ني
الث

 ا

8:30 
د.حاكم  سلوك تنظيمي

 الميالي

 حضوري

 سلوك تنظيمي
فاضل د. 

 السعيدي
 حضوري

9:30 
د.حاكم  سلوك تنظيمي

 الميالي
د.فاضل  سلوك تنظيمي حضوري

 السعيدي
 حضوري

10:30 
د.حاكم  سلوك تنظيمي

 الميالي
 حضوري

 سلوك تنظيمي
فاضل د. 

 السعيدي
 حضوري

11:30       

       

ء
ثا
ال
لث
 ا

إمدادات ادارة  8:30  
 ا.م. ازهار
 العبيدي

https://meet.google.com/dpr د.احمد االمارة  تجارة الكترونية https://meet.google.com/rph 

امداداتادارة  9:30  
 ا.م. ازهار
 العبيدي

https://meet.google.com/dpr تجارة الكترونية 
د. احمد 
 االمارة

https://meet.google.com/rph 

10:30 
تجارة 

 الكترونية 
 افنان م.أ.

 االسدي
https://meet.google.com/rph 

إمداداتادارة  قاسم  د. 
 العنزي

https://meet.google.com/dpr 



 
 
 
 

11:30 
جارة ت

 الكترونية
 افنان م.أ.

 االسدي
https://meet.google.com/rph 

إمداداتادارة  قاسم  د. 
 العنزي

https://meet.google.com/dpr 

12:30       

اء
بع

ألر
 ا

تسويق بحوث 8:30 ليث شاكر .د حاسوب https://meet.google.com/apk د.امير الكالبي   
 

تسويق بحوث 9:30  
 https://meet.google.com/apk د.امير الكالبي

ليث شاكر د. حاسوب   

10:30 
ليث شاكر د. حاسوب  

https://meet.google.com/apk- 

 
تسويق بحوث  أ.م.كوثر حميد  

https://meet.google.com/apk 

11:30 
ليث شاكر د. حاسوب  

https://meet.google.com/apk- 
تسويق بحوث  أ.م.كوثر حميد  

https://meet.google.com/apk 

12:30 
ليث شاكر د. حاسوب  

https://meet.google.com/apk- 
  

 

ليث شاكر د. حاسوب    1:30  https://meet.google.com/apk- 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 المرحلة الثالثة 2022-2021الكورس الثاني للعام الدراسي المدمجللتعليم الصباحي جدول المحاضرات  /إدارةاألعمالقسم 

  

 المرحلة الثالثة
(+بشعبة )أ (ج+دة )شعب   

اليو
 م

 الرمز المدرس المادة الرمز المدرس المادة الوقت

حد
أل
 ا

-https://meet.google.com/aqf د. رافد الحدراوي  إدارة تأمين 8:30
nkzd-uud?pli=1&authuser=0   

 

-https://meet.google.com/aqf د. رافد الحدراوي  إدارة تأمين 9:30
nkzd-uud?pli=1&authuser=0   

 

10:3
0   

-https://meet.google.com/aqf د. رافد الحدراوي  إدارة تأمين 
nkzd-uud?pli=1&authuser=0 

11:3
0   

-https://meet.google.com/aqf د. رافد الحدراوي  إدارة تأمين 
nkzd-uud?pli=1&authuser=0 

12:3
0   

فد الحدراوي د. را إدارة تأمين   https://meet.google.com/aqf-
nkzd-uud?pli=1&authuser=0 

-https://meet.google.com/aqf د. رافد الحدراوي  إدارة تأمين 1:30
nkzd-uud?pli 

   

ن
ني
الث

 ا

8:30 
تطبيقات 
WinQsB 

د. حامد 
 https://meet.google.com/mk الحدراوي 

-https://meet.google.com/ssc د. محمد ثابت دراسات الجدوى 
oxus-etu 

9:30 
تطبيقات 
WinQsB 

د. حامد 
 https://meet.google.com/mks الحدراوي 

-https://meet.google.com/ssc د. محمد ثابت دراسات الجدوى 
oxus-etu 

10:3
0 

-https://meet.google.com/ssc د. محمد ثابت دراسات الجدوى 
oxus-etu 

تطبيقات 
WinQsB لحدراوي د. حامد ا https://meet.google.com/mks

- 

11:3
0 

-https://meet.google.com/ssc د. محمد ثابت دراسات الجدوى 
oxus-etu 

https://meet.google.com/mks د. حامد الحدراوي تطبيقات 
- 

https://meet.google.com/mks-
https://meet.google.com/mks-
https://meet.google.com/mks-
https://meet.google.com/mks-


 
 
 
 

WinQsB 

ء
ثا
ال
لث
 ا

 د. حيدر مالية إدارة 8:30
 حضوري  د. حاكم الخفاجي ادارة المشاريع حضوري  الجبوري 

 د. حيدر مالية إدارة 9:30
 حضوري  د. حاكم الخفاجي ادارة المشاريع حضوري  الجبوري 

10:3
0 

د. حاكم  ادارة المشاريع
 الخفاجي

 حضوري  الجبوري  د. حيدر ادارة مالية حضوري 

11:3
0 

د. حاكم  ادارة المشاريع
 حضوري  الجبوري  د. حيدر ادارة مالية حضوري  الخفاجي

12:3
0 

د. حاكم  ادارة المشاريع
 الخفاجي

 حضوري  الجبوري  د. حيدر ادارة مالية حضوري 

 د. حيدر ادارة مالية 1:30
 الجبوري 

 حضوري  د. حاكم الخفاجي ادارة المشاريع حضوري 

ء
عا

رب
أل
 ا

 حضوري هاشم العبادي د. تفكير استراتيجي حضوري الجنابي د.سجاد محاسبة تكاليف 8:30

 حضوري د. هاشم العبادي تفكير استراتيجي حضوري الجنابي د.سجاد محاسبة تكاليف 9:30

10:3
0 

 حضوري الجنابي د.سجاد محاسبة تكاليف حضوري ليفاضل الغزا د. تفكير استراتيجي

11:3
0 

 حضوري الجنابي د.سجاد محاسبة تكاليف حضوري فاضل الغزالي د. تفكير استراتيجي

12:3
0 

 حضوري الجنابي د.سجاد محاسبة تكاليف   

 حضوري الجنابي د.سجاد محاسبة تكاليف 1:30
 

  



 
 
 
 

  

 المرحلة الرابعة
(+بشعبة )أ (+دجشعبة )   

 الرمز المدرس المادة الرمز المدرس المادة الوقت اليوم

حد
أل
 ا

بحث مشروع -https://meet.google.com/mks م.عدي عباس لغة انكليزية 8:30 السعيدي د.فاضل   https://meet.google.com/mks- 

بحث مشروع -https://meet.google.com/mks م.عدي عباس لغة انكليزية 9:30 السعيدي د.فاضل   https://meet.google.com/mks- 

بحث مشروع 10:30 السعيدي د.فاضل   https://meet.google.com/mks- م.عدي عباس لغة انكليزية https://meet.google.com/mks- 

بحث مشروع 11:30 السعيدي .فاضلد   https://meet.google.com/mks- م.عدي عباس لغة انكليزية https://meet.google.com/mks- 

ن
ني
الث

 ا

قاسم العنزي د. حوكمة الشركات 8:30  https://meet.google.com/apk-    

قاسم العنزي د. حوكمة الشركات 9:30  https://meet.google.com/apk-    

قاسم العنزي د. حوكمة الشركات    10:30  https://meet.google.com/apk- 

قاسم العنزي د. حوكمة الشركات    11:30  https://meet.google.com/apk- 

ء
ثا
ال
لث
 ا

 حضوري  عمار زوين د. الجودة  إدارة نظم حضوري  ليث الحكيم د.  تفاوض إدارة 8:30
 حضوري  عمار زوين د. الجودة  نظم إدارة حضوري  ليث الحكيمد.  تفاوض إدارة 9:30

 حضوري  ليث الحكيم د.  تفاوض إدارة حضوري  عمار زوين د. الجودة  نظم إدارة 10:30
 حضوري  يمليث الحكد.  تفاوض إدارة حضوري  عمار زوين د. الجودة  نظم إدارة 11:30
    حضوري  عمار زوين د. الجودة  نظم إدارة 12:30
 حضوري  عمار زوين د. الجودة  نظم إدارة    1:30

https://meet.google.com/mks-
https://meet.google.com/mks-
https://meet.google.com/mks-
https://meet.google.com/mks-
https://meet.google.com/mks-
https://meet.google.com/mks-
https://meet.google.com/mks-
https://meet.google.com/mks-


 
 
 
 

 

اء
بع

ألر
 ا

حميد د.مهند المحفظة االستثمارية 8:30  حضوري مزعل د.عباس المعرفة إدارة حضوري 

حميد د.مهند المحفظة االستثمارية 9:30  حضوري زعلم د.عباس المعرفة إدارة حضوري 

حميد د.مهند المحفظة االستثمارية حضوري مزعل د.عباس المعرفة إدارة 10:30  حضوري 

حميد د.مهند المحفظة االستثمارية حضوري مزعل د.عباس المعرفة إدارة 11:30  حضوري 

حميد د.مهند المحفظة االستثمارية حضوري مزعل د.عباس المعرفة إدارة 12:30  حضوري 

ظة االستثماريةالمحف 1:30 حميد د.مهند   حضوري مزعل د.عباس المعرفة إدارة حضوري 



 

 المرحلة الثانية 2022-2021للعام الدراسي الكورس الثاني  المدمجللتعليم  المسائيقسم إدارة األعمال/ جدول المحاضرات 

  

 المرحلة الثانية
(+بشعبة )أ ()ج+دشعبة    

اليو
 م

 الرابط المدرس المادة الرابط المدرس المادة الوقت

حد
أل
 ا

 حضوري فاضل السعيديد.  تنظيمي سلوك حضوري د.حاكم الميالي سلوك تنظيمي 3:00

 حضوري د.فاضل السعيدي سلوك تنظيمي حضوري د.حاكم الميالي سلوك تنظيمي 4:00

 حضوري فاضل السعيديد.  سلوك تنظيمي حضوري د.حاكم الميالي سلوك تنظيمي 5:00

6:00       

7:00       

ن
ني
الث

 ا

 حضوري علي الجبوريم.م.  ة متوسطةمحاسب حضوري د.ناتاليا احمد رأس مال فكري 3:00

 حضوري علي الجبوريم.م.  محاسبة متوسطة حضوري د.ناتاليا احمد رأس مال فكري 4:00

 حضوري د. علي رزاق محاسبة متوسطة حضوري علي الجبوريم.م.  محاسبة متوسطة 5:00

 حضوري د. علي رزاق محاسبة متوسطة حضوري علي الجبوريم.م.  محاسبة متوسطة 6:00

7:00       

ء
ثا
ال
لث
 ا

تسويق بحوث 3:00  د.امير الكالبي 
http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu ليث شاكر .د حاسوب  

http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu 

تسويق بحوث 4:00  
-http://meet.google.com/ssc د.امير الكالبي

oxus-etu ليث شاكر .د حاسوب  
http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu 

5:00 
ليث شاكر د. حاسوب  

http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu 

تسويق بحوث  
 أ.م.كوثر حميد

http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu 

6:00 
ليث شاكر د. حاسوب  

http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu 

تسويق بحوث  
 أ.م.كوثر حميد

http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu 

7:00 
شاكر ليث د. حاسوب  

http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu ليث شاكر د. حاسوب  

http://meet.google.com/ssc-
oxus-etu 

 



اء
بع

ألر
 ا

إمدادات ادارة  3:00  
 ا.م. ازهار
 العبيدي

https://meet.google.com/aqf-
nkzd-uud?pli=1&authuser=0 

 https://meet.google.com/mk د.احمد االمارة  تجارة الكترونية

امداداتادارة  4:00  
 ا.م. ازهار
 العبيدي

https://meet.google.com/aqf-
nkzd-uud?pli=1&authuser=0 

 د.احمد االمارة  تجارة الكترونية
https://meet.google.com/mk

s 

االسدي افنان م.أ. تجارة الكترونية  5:00  
https://meet.google.com/mks
- 

إمداداتادارة   
قاسم العنزي .د  

https://meet.google.com/aqf
-nkzd-uud?pli=1&authuser=0 

االسدي افنان م.أ. تجارة الكترونية 6:00  
https://meet.google.com/mks
- 

إمداداتادارة   
قاسم العنزي د.  

https://meet.google.com/aqf
-nkzd-uud?pli=1&authuser=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/mks-
https://meet.google.com/mks-
https://meet.google.com/mks-
https://meet.google.com/mks-


 المرحلة الثالثة 2022-2021الكورس الثاني  للعام الدراسي المدمجللتعليم  المسائيقسم إدارة األعمال/ جدول المحاضرات 

  

 المرحلة الثالثة

 (جشعبة ) (أ+بشعبة )

 الرابط المدرس المادة الرابط المدرس المادة الوقت اليوم

حد
أل
ا

 

-https://meet.google.com/dpr د. رافد الحدراوي  إدارة تأمين 3:00
qvfh-kvt   

 

-https://meet.google.com/dpr د. رافد الحدراوي  إدارة تأمين 4:00
qvfh-kvt   

 

5:00 
  

-https://meet.google.com/dpr د. رافد الحدراوي  إدارة تأمين 
qvfh-kvt 

6:00 
  

-https://meet.google.com/dpr د. رافد الحدراوي  إدارة تأمين 
qvfh-kvt 

7:00 
  

-https://meet.google.com/dpr د. رافد الحدراوي  إدارة تأمين 
qvfh-kvt 

-https://meet.google.com/dpr د الحدراوي د. راف إدارة تأمين 8:00
qvfh-kvt 

   

ن
ني
الث

ا
 

-https://meet.google.com/uca د. حامد الحدراوي  WinQsBتطبيقات  3:00
wvun-kuv?pli=1&authuser=0 

-https://meet.google.com/wds د. محمد ثابت دراسات الجدوى 
rpff-eyh?pli=  

-https://meet.google.com/uca د. حامد الحدراوي  WinQsBتطبيقات  4:00
wvun-kuv?pli=1&authuser=0 

-https://meet.google.com/wds د. محمد ثابت دراسات الجدوى 
rpff-eyh?pli=  

-https://meet.google.com/wds د. محمد ثابت دراسات الجدوى  5:00
rpff-eyh?pli=  

-https://meet.google.com/uca د. حامد الحدراوي  WinQsBتطبيقات 
wvun-kuv?pli=1&authuser=0 

-https://meet.google.com/wds ابتد. محمد ث دراسات الجدوى  6:00
rpff-eyh?pli=  

-https://meet.google.com/uca د. حامد الحدراوي  WinQsBتطبيقات 
wvun-kuv?pli=1&authuser=0 

ء
ثا
ال
لث
ا

 

 حضوري  د. حاكم الخفاجي ادارة المشاريع حضوري الجنابي د.سجاد محاسبة تكاليف 3:00
 حضوري  د. حاكم الخفاجي ادارة المشاريع حضوري الجنابي د.سجاد محاسبة تكاليف 4:00
 حضوري الجنابي د.سجاد محاسبة تكاليف حضوري  د. حاكم الخفاجي ادارة المشاريع 5:00

https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=
https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=
https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=
https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=
https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=
https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=
https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=
https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=


 

 حضوري الجنابي د.سجاد محاسبة تكاليف حضوري  د. حاكم الخفاجي ادارة المشاريع 6:00

 حضوري الجنابي د.سجاد محاسبة تكاليف حضوري  د. حاكم الخفاجي ادارة المشاريع 7:00

 حضوري  د. حاكم الخفاجي ادارة المشاريع    3:00

اء
بع

ألر
ا

 

 حضوري د.فاضل الغزالي تفكير استراتيجي حضوري الجبوري  د. حيدر مالية دارةإ 3:00

 حضوري د.فاضل الغزالي تفكير استراتيجي حضوري الجبوري  د. حيدر مالية إدارة 4:00

 حضوري الجبوري  د. حيدر ادارة مالية حضوري د.هاشم فوزي  تفكير استراتيجي 5:00

 حضوري الجبوري  د. حيدر ادارة مالية حضوري زي د.هاشم فو  تفكير استراتيجي 6:00

 حضوري الجبوري  د. حيدر ادارة مالية    7:00

    حضوري الجبوري  د. حيدر ادارة مالية 1:30

  

 المرحلة الرابعة
(+بشعبة )أ (جشعبة )   

 الرابط المدرس المادة الرابط المدرس المادة الوقت اليوم

حد
أل
 ا

عباس م.عدي لغة انكليزية 3:00  https://meet.google.com/qek-
zaua-pxv 

بحث مشروع السعيدي د.فاضل   https://meet.google.com/siz-
ourm-cma?pli=1&authuser=0 

-https://meet.google.com/qek م.عدي عباس لغة انكليزية 4:00
zaua-pxv 

بحث مشروع السعيدي د.فاضل   https://meet.google.com/siz-
ourm-cma?pli=1&authuser=0 

بحث مشروع 5:00 السعيدي د.فاضل   https://meet.google.com/siz-
ourm-cma?pli=1&authuser=0 

-https://meet.google.com/qek م.عدي عباس لغة انكليزية
zaua-pxv 

بحث مشروع 6:00 السعيدي د.فاضل   https://meet.google.com/siz-
ourm-cma?pli=1&authuser=0 

-https://meet.google.com/qek م.عدي عباس لغة انكليزية
zaua-pxv 



  

 

ن
ني
الث

 ا

قاسم العنزي د. حوكمة الشركات 3:00  https://meet.google.com/wds-
rpff-eyh?pli=  

   

قاسم العنزي د. حوكمة الشركات 4:00  https://meet.google.com/wds-
rpff-eyh?pli=  

   

قاسم العنزي د. حوكمة الشركات    5:00  https://meet.google.com/wds-
rpff-eyh?pli=  

قاسم العنزي د. حوكمة الشركات    6:00  https://meet.google.com/wds-
rpff-eyh?pli=  

ء
ثا
ال
لث
 ا

حميد د.مهند المحفظة االستثمارية 3:00  حضوري مزعل د.عباس المعرفة إدارة حضوري 

حميد د.مهند المحفظة االستثمارية 4:00  حضوري مزعل د.عباس ةالمعرف إدارة حضوري 

حميد د.مهند المحفظة االستثمارية حضوري مزعل د.عباس المعرفة  إدارة 5:00  حضوري 

حميد د.مهند المحفظة االستثمارية حضوري مزعل د.عباس المعرفة إدارة 6:00  حضوري 

حميد د.مهند المحفظة االستثمارية حضوري مزعل د.عباس المعرفة إدارة 7:00  حضوري 

حميد د.مهند المحفظة االستثمارية 3:00  حضوري مزعل د.عباس المعرفة إدارة حضوري 

اء
بع

ألر
 ا

 حضوري  عمار زوين د. الجودة  نظم إدارة حضوري  ليث الحكيم د.  تفاوض إدارة 3:00
 حضوري  عمار زوين د. الجودة  نظم إدارة حضوري  ليث الحكيمد.  تفاوض إدارة 4:00
 حضوري  ليث الحكيم د.  تفاوض إدارة حضوري  عمار زوين د. ة الجود نظم إدارة 5:00
 حضوري  ليث الحكيمد.  تفاوض إدارة حضوري  عمار زوين د. الجودة  نظم إدارة 6:00
    حضوري  عمار زوين د. الجودة  نظم إدارة 7:00
 حضوري  عمار زوين د. نظم إدارةالجودة     3:00

https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=
https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=
https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=
https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=
https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=
https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=
https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=
https://meet.google.com/wds-rpff-eyh?pli=


 
 
 
 

 
 قسم االقتصاد

 ))الكورس األول (( 2022 -2021الدراسي  جدول المرحلة األولى  للعام
 

 

 

 googal meetرابط  رمز الصف المدرس المادة الوقت  

 ywdwrjd https://meet.google.com/vvt-rvut-uao ا. عباس مكي مبادئ اقتصاد 08:30 االحد

 ywdwrjd https://meet.google.com/vvt-rvut-uao ا. عباس مكي مبادئ اقتصاد 09:30  

 ywdwrjd https://meet.google.com/vvt-rvut-uao ا. عباس مكي مبادئ اقتصاد 10:30  

 ph5t2sm   https://meet.google.com/ekh-njua-azr ا . انعام الموسوي حاسوب 11:30  

 ph5t2sm https://meet.google.com/ekh-njua-azr ا . انعام الموسوي حاسوب 12:30  

 ph5t2sm https://meet.google.com/ekh-njua-azr ا . انعام الموسوي حاسوب 01:30  

 08:30 الثالثاء

    
  09:30 

    
 kdz2wvm https://meet.google.com/ote-fbcp-inf م.م فاضل نعمة  حقوق 10:30  

 kdz2wvm https://meet.google.com/ote-fbcp-inf م.م فاضل نعمة حقوق 11:30  

  12:30         

  01:30         

 dgpqalv https://meet.google.com/bxu-qbna-mjk ا.هند Eقراءات  08:30 األربعاء

 dgpqalv https://meet.google.com/bxu-qbna-mjk ا.هند Eقراءات  09:30  

 pewrbr4 http://meet.google.com/nbo-carf-nqy ا. االء عربي 10:30  

 pewrbr4 http://meet.google.com/nbo-carf-nqy ا. االء عربي 11:30  

  12:30         

  01:30         

 jrttvzm https://meet.google.com/oax-zuye-ssq م .مهندالجنابي  اإلدارة 08:30 الخميس  

 Jrttvzm https://meet.google.com/oax-zuye-ssq م .مهندالجنابي  اإلدارة 09:30  

 jrttvzm https://meet.google.com/oax-zuye-ssq م .مهندالجنابي  اإلدارة 10:30  

  11:30         

  12:30         

  01:30         



 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

https://meet.google.com/onh-svcq-quc
https://meet.google.com/onh-svcq-quc
https://meet.google.com/orx-ykhq-ntq
https://meet.google.com/orx-ykhq-ntq
https://meet.google.com/orx-ykhq-ntq
https://classroom.google.com/c/NDU5OTMwMjcxNjE1?cjc=r74v2sj
https://classroom.google.com/c/NDU5OTMwMjcxNjE1?cjc=r74v2sj
https://meet.google.com/tns-ywbu-hfu
https://meet.google.com/tns-ywbu-hfu
https://meet.google.com/gmn-mwzt-agp
https://meet.google.com/gmn-mwzt-agp
https://meet.google.com/bkh-gaji-ffo
https://meet.google.com/bkh-gaji-ffo
https://meet.google.com/eke-jzdt-vhb
https://meet.google.com/eke-jzdt-vhb
https://meet.google.com/eke-jzdt-vhb
https://meet.google.com/mvm-maeg-tcv
https://meet.google.com/mvm-maeg-tcv


 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

https://meet.google.com/yvv-kicw-vrk
https://meet.google.com/yvv-kicw-vrk
https://meet.google.com/yvv-kicw-vrk
https://meet.google.com/ucm-oibp-maf
https://meet.google.com/cha-fwvz-bxh
https://meet.google.com/cha-fwvz-bxh
https://meet.google.com/ixs-kzzg-tti?authuser=1
https://meet.google.com/ixs-kzzg-tti?authuser=1
http://meet.google.com/xfb-xvhc-pvj
http://meet.google.com/xfb-xvhc-pvj
http://meet.google.com/msd-niof-nkt
http://meet.google.com/msd-niof-nkt
https://classroom.google.com/c/NDczNzI4NDA5MzA4?cjc=z3bfl3v
https://classroom.google.com/c/NDczNzI4NDA5MzA4?cjc=z3bfl3v
https://classroom.google.com/c/NDcwODgzMzg1NTQw?cjc=75dekyv
https://classroom.google.com/c/NDcwODgzMzg1NTQw?cjc=75dekyv
https://meet.google.com/uzv-amid-ubq
https://meet.google.com/uzv-amid-ubq


 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

https://meet.google.com/vrn-erao-dac
https://meet.google.com/vrn-erao-dac
https://meet.google.com/vrn-erao-dac
https://meet.google.com/qtm-ppbw-goa?hs=179
https://meet.google.com/qtm-ppbw-goa?hs=179
https://meet.google.com/jdf-iywv-yzk
http://meet.google.com/puc-mvzd-fur
http://meet.google.com/puc-mvzd-fur
https://meet.google.com/tyb-nuqq-pth
https://meet.google.com/tyb-nuqq-pth
https://classroom.google.com/c/NDU5OTI4MTU2ODAw?cjc=ndiviki
https://classroom.google.com/c/NDU5OTI4MTU2ODAw?cjc=ndiviki
https://classroom.google.com/c/NDY4MTYwOTY3MDA1?cjc=3qqhf2w
https://classroom.google.com/c/NDY4MTYwOTY3MDA1?cjc=3qqhf2w
https://classroom.google.com/c/NDY4MTYwOTY3MDA1?cjc=3qqhf2w
https://meet.google.com/sce-doee-bqw
https://meet.google.com/sce-doee-bqw
https://meet.google.com/sce-doee-bqw
https://meet.google.com/ucm-oibp-maf
https://meet.google.com/ucm-oibp-maf
https://meet.google.com/ucm-oibp-maf


 

 

 (0200-0202للعام الدراسً )  -المسائٌة /الدراسة  االولىللمرحلة  -جدول التعلٌم المدمج االسبوعً  –قسم السٌاحة 

 االجتماع رابط التدرٌسً اسم االلكترونً الرمز المادة الوقت الٌوم

  ا.م.د مرٌم ابراهٌم حضوري احصاء  3 االحد

  ا.م.د مرٌم ابراهٌم حضوري احصاء  4  

  م.د حسٌن كرٌم  حضوري مبادئ محاسبة  5  

  م.د حسٌن كرٌم  حضوري مبادئ محاسبة  6  

           

 https://meet.google.com/rpb-kmqu-ywi ا.د ازهار نعمة  ghtdoyh مبادئ ادارة  3  االثنٌن

 https://meet.google.com/rpb-kmqu-ywi ا.د ازهار نعمة  ghtdoyh مبادئ ادارة  4  

 https://meet.google.com/ahp-wobs-oad م.م معتز حمٌد g3tueyy مبادئ سٌاحة  5  

 https://meet.google.com/ahp-wobs-oad م.م معتز حمٌد g3tueyy مبادئ سٌاحة  6  

 https://meet.google.com/yde-rwng-srb  م.د عبد المحسن جواد evzyukg اللغة االنكلٌزٌة نظري  7 

 https://meet.google.com/yde-rwng-srb م.د عبد المحسن جواد evzyukg اللغة االنكلٌزٌة نظري  8 

           

 https://meet.google.com/suo-cqzd-kmz ا.م.د هدى علً  ape7nwx لغة عربٌة  3 الثالثاء

 https://meet.google.com/suo-cqzd-kmz ا.م.د هدى علً  ape7nwx لغة عربٌة  4  

 https://meet.google.com/qix-ivaf-spn د. خدٌجة حسن  zudz3nd حقوق انسان  5  

 https://meet.google.com/qix-ivaf-spn د. خدٌجة حسن  zudz3nd حقوق انسان  6  

 https://meet.google.com/cue-cjrk-rzt م. كرار محمد 3u6o2uy لغة فارسٌة نظري 7  

 https://meet.google.com/cue-cjrk-rzt م. كرار محمد 3u6o2uy لغة فارسٌة نظري 8  

           

 https://meet.google.com/fno-wzny-crn ا.م.د حٌدر مجٌد f3xremr اقتصاد سٌاحً جزئً 3 االربعاء

 https://meet.google.com/fno-wzny-crn ا.م.د حٌدر مجٌد f3xremr اقتصاد سٌاحً جزئً 4  

 https://meet.google.com/qus-vbem-suc م.م جنان حسن z64sgew حاسبات  5  

 https://meet.google.com/qus-vbem-suc م.م جنان حسن z64sgew حاسبات  6  

 https://meet.google.com/cue-cjrk-rzt م. كرار محمد 3u6o2uy لغة فارسٌة عملً 7  

https://meet.google.com/fno-wzny-crn
https://meet.google.com/fno-wzny-crn
https://meet.google.com/qus-vbem-suc
https://meet.google.com/qus-vbem-suc


 

 

 https://meet.google.com/cue-cjrk-rzt م. كرار محمد 3u6o2uy لغة فارسٌة عملً 8  

           

 https://meet.google.com/yde-rwng-srb  م.د عبد المحسن جواد evzyukg  عملًاللغة االنكلٌزٌة  3 الخمٌس

 https://meet.google.com/yde-rwng-srb  م.د عبد المحسن جواد evzyukg  عملًاللغة االنكلٌزٌة  4  

 5     

 

 

 (0200-0202للعام الدراسً )  -المسائٌة للمرحلة الثانٌة /الدراسة  -جدول التعلٌم المدمج االسبوعً  –قسم السٌاحة 

 المادة الوقت الٌوم

 الرمز

 االلكترونً

 التدرٌسً اسم

 االجتماع رابط

   ghr-ooet-https://meet.google.com/qfx نور سامر/ ع aetejr6 سٌاحٌة وسالمة امن 3 االحد

   ghr-ooet-https://meet.google.com/qfx نور سامر/ ع aetejr6 سٌاحٌة وسالمة امن 4  

   kvs-xggm-https://meet.google.com/yao الكرٌم عبد احمد د.م.أ r7azspi سٌاحٌة جغرافٌة 5  

  kvs-xggm-https://meet.google.com/yao الكرٌم عبد احمد د.م.أ r7azspi سٌاحٌة جغرافٌة 6  

           

  زوٌن االمٌر عبد.أ حضوري سٌاحٌة شركات ادارة 3  االثنٌن

  زوٌن االمٌر عبد.أ حضوري سٌاحٌة شركات ادارة 4  

  صالح محمد د.م حضوري مستدامة سٌاحة 5  

  صالح محمد د.م حضوري مستدامة سٌاحة 6  

           

  ige-mzfv-https://meet.google.com/ora تركً عادل د.م u52bula  سٌاحً ارشاد 3 الثالثاء

  ige-mzfv-https://meet.google.com/ora تركً دعادل.م u52bula  سٌاحً ارشاد 4  

  cob-oabz-https://meet.google.com/sia مجٌد حٌدر د.م.أ mcppvyg كلً سٌاحً اقتصاد 5  

 cob-oabz-https://meet.google.com/sia مجٌد حٌدر د.م.أ mcppvyg كلً سٌاحً اقتصاد 6  

      naf-qcfb-http://meet.google.com/sdk  هانً سامٌة. م g5t56id السائح سلوك 7  

  naf-qcfb-http://meet.google.com/sdk هانً سامٌة. م g5t56id السائح سلوك 8  

           

https://meet.google.com/qfx-ooet-ghr
https://meet.google.com/qfx-ooet-ghr
https://meet.google.com/qfx-ooet-ghr
https://meet.google.com/qfx-ooet-ghr
https://meet.google.com/yao-xggm-kvs
https://meet.google.com/yao-xggm-kvs
https://meet.google.com/ora-mzfv-ige
https://meet.google.com/ora-mzfv-ige
https://meet.google.com/ora-mzfv-ige
https://meet.google.com/ora-mzfv-ige
https://meet.google.com/sia-oabz-cob
https://meet.google.com/sia-oabz-cob
https://meet.google.com/sia-oabz-cob
https://meet.google.com/sia-oabz-cob
http://meet.google.com/sdk-qcfb-naf
http://meet.google.com/sdk-qcfb-naf
http://meet.google.com/sdk-qcfb-naf


 

 

 hfs -wepu-http:// meet.google.com/hee محمد كرار.م cplyniy نظري فارسٌة لغة 3 االربعاء

  //:hfs -wepu-meet.google.com/heehttp محمد كرار.م cplyniy نظري فارسٌة لغة 4  

 oho-sznd-https://meet.google.com/nev  حسن خدٌجة. د dgv4hrr القدٌم العراق تارٌخ 5  

 oho-sznd-https://meet.google.com/nev  حسن خدٌجة. د dgv4hrr القدٌم العراق تارٌخ 6  

           

 hfs -wepu-http:// meet.google.com/hee محمد كرار. م cplyniy عملً فارسٌة لغة 3 الخمٌس

 hfs -wepu-http:// meet.google.com/hee محمد كرار.م cplyniy عملً فارسٌة لغة 4  

 /uvc-pfsk-usfhttps://meet.google.com  م.د عبد المحسن جواد 46kidj6 نظري/ االنكلٌزٌة اللغة  

 uvc-pfsk-https://meet.google.com/usf  عبد المحسن جواد م.د 46kidj6 نظري/ االنكلٌزٌة اللغة  

 uvc-pfsk-https://meet.google.com/usf  م.د عبد المحسن جواد 46kidj6 عملً/ االنكلٌزٌة اللغة 5 

 uvc-pfsk-https://meet.google.com/usf  م.د عبد المحسن جواد 46kidj6 عملً/ االنكلٌزٌة اللغة 6 

 

 

 

 

 (0200-0202للعام الدراسً ) المسائٌةللمرحلة الرابعة /الدراسة  -جدول التعلٌم المدمج االسبوعً  –قسم السٌاحة 

  االجتماع رابط التدرٌسً اسم االلكترونً الرمز المادة الوقت الٌوم

  eja-bkmv-https://meet.google.com/qon الكرٌم عبد مروة د.م.أ isaa2ss البشرٌة الموارد ادارة 3 االحد

  eja-bkmv-https://meet.google.com/qon الكرٌم عبد مروة د.م.أ isaa2ss البشرٌة الموارد ادارة 4  

  hhf-ndsw-https://meet.google.com/chc  نعمة ازهار د.ا 3a7j3zl  سٌاحً تسوٌق 5  

  hhf-ndsw-https://meet.google.com/chc   نعمة ازهار د.ا 3a7j3zl  سٌاحً تسوٌق 6  

           

    ctp-ykdy-https: //meet.google.com/gkc صالح محمد د.م hco33eb سٌاحٌة تشرٌعات 3  االثنٌن

  ctp-ykdy-https: //meet.google.com/gkc صالح محمد د.م hco33eb سٌاحٌة تشرٌعات 4  

  tgg-tyqr-https://meet.google.com/xdc ابراهٌم مرٌم.د.م.أ ehogjum معلومات تكنولوجٌا 5  

   tgg-tyqr-https://meet.google.com/xdc ابراهٌم مرٌم.د.م.أ ehogjum معلومات تكنولوجٌا 6  

           

https://meet.google.com/qon-bkmv-eja
https://meet.google.com/qon-bkmv-eja
https://meet.google.com/qon-bkmv-eja
https://meet.google.com/qon-bkmv-eja
https://meet.google.com/chc-ndsw-hhf
https://meet.google.com/chc-ndsw-hhf
https://meet.google.com/chc-ndsw-hhf
https://meet.google.com/xdc-tyqr-tgg
https://meet.google.com/xdc-tyqr-tgg
https://meet.google.com/xdc-tyqr-tgg
https://meet.google.com/xdc-tyqr-tgg


 

 

  apt-okmp-https://meet.google.com/nsp  محمد كرار. م 6q7tuqr نظري الفارسٌة اللغة 3 الثالثاء

  apt-okmp-https://meet.google.com/nsp  محمد كرار. م 6q7tuqr نظري الفارسٌة اللغة 4  

  apt-okmp-https://meet.google.com/nsp  محمد كرار. م 6q7tuqr عملً - الفارسٌة اللغة 5 

  apt-okmp-https://meet.google.com/nsp  محمد كرار. م 6q7tuqr عملً - الفارسٌة اللغة 6 

  pri-mjom-https://meet.google.com/kyr جواد المحسن دعبد.م a2b2m5y عملً/ االنكلٌزٌة اللغة 7  

  pri-mjom-https://meet.google.com/kyr جواد المحسن دعبد.م a2b2m5y    عملً/االنكلٌزٌة اللغة 8  

           

  snd-pzqw-http://meet.google.com/und علً هدى.د.م.أ sauz3cc دٌنٌة ثقافة 3 االربعاء

  snd-pzqw-http://meet.google.com/und علً هدى.د.م.أ sauz3cc دٌنٌة ثقافة 4  

  ffc-tvfk-http://meet.google.com/ovv غانم هند.م 3m32mct البحث اعداد اسالٌب 5  

 ffc-tvfk-http://meet.google.com/ovv غانم هند.م 3m32mct البحث اعداد اسالٌب 6  

  pri-mjom-https://meet.google.com/kyr جواد المحسن عبد.د.م a2b2m5y نظري/االنكلٌزٌة اللغة 7  

 pri-mjom-https://meet.google.com/kyr جواد المحسن عبد.د.م a2b2m5y نظري/االنكلٌزٌة اللغة 8  

           

  زوٌن االمٌر عبد.أ حضوري سٌاحٌة رحالت تنظٌم 3 لخمٌسا

  زوٌن االمٌر عبد.أ حضوري سٌاحٌة رحالت تنظٌم 4  

  محمد بشرى.د.م.أ  حضوري جدوى دراسة 5  

  محمد بشرى.د.م.أ حضوري جدوى دراسة 6 

 

https://meet.google.com/nsp-okmp-apt
https://meet.google.com/nsp-okmp-apt
https://meet.google.com/nsp-okmp-apt
https://meet.google.com/nsp-okmp-apt
https://meet.google.com/nsp-okmp-apt
https://meet.google.com/nsp-okmp-apt
https://meet.google.com/nsp-okmp-apt
https://meet.google.com/nsp-okmp-apt
https://meet.google.com/kyr-mjom-pri
https://meet.google.com/kyr-mjom-pri
https://meet.google.com/kyr-mjom-pri
https://meet.google.com/kyr-mjom-pri
http://meet.google.com/und-pzqw-snd
http://meet.google.com/und-pzqw-snd
http://meet.google.com/und-pzqw-snd
http://meet.google.com/und-pzqw-snd
http://meet.google.com/ovv-tvfk-ffc
http://meet.google.com/ovv-tvfk-ffc
http://meet.google.com/ovv-tvfk-ffc
http://meet.google.com/ovv-tvfk-ffc
https://meet.google.com/kyr-mjom-pri
https://meet.google.com/kyr-mjom-pri
https://meet.google.com/kyr-mjom-pri
https://meet.google.com/kyr-mjom-pri


  

(0200-0202/الدراسة الصباحٌة للعام الدراسً ) االولىللمرحلة  -جدول التعلٌم المدمج االسبوعً  –قسم السٌاحة   
  

االلكترونً الصف رمز اسم التدرٌسً    المادة  الوقت الٌوم  رمز االجتماع 

     8.3 االحد

  9.3     

  https://meet.google.com/jek-gzox-vei حضوري حسٌن كرٌم م.د مبادئ محاسبة  10.3  

  https://meet.google.com/jek-gzox-vei  حضوري م.د حسٌن كرٌم مبادئ محاسبة  11.3  

 https://meet.google.com/qbr-ippr-gpr حضوري ا.م.د مرٌم ابراهٌم احصاء  12.3  

 https://meet.google.com/qbr-ippr-gpr حضوري ا.م.د مرٌم ابراهٌم احصاء  1.3 

      
 r7qix3l kmz-cqzd-https://meet.google.com/suo ا.م.د هدى علً لغة عربٌة  8.3 االثنٌن    

 r7qix3l kmz-cqzd-https://meet.google.com/suo ا.م.د هدى علً لغة عربٌة  9.3  

 s2w576b م.م معتز حمٌد مبادئ سٌاحة  10.3  

cyt-dquu-https://meet.google.com/vbv 

 s2w576b م.م معتز حمٌد مبادئ سٌاحة  11.3  

cyt-dquu-https://meet.google.com/vbv 

 م.د عبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة  نظري 12.3  
raszno7 

 

https://meet.google.com/ebk-zsnc-vao 

 م.د عبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة  نظري 1.3  
raszno7 

 

https://meet.google.com/ebk-zsnc-vao 

 أ.عبد االمٌر عبد كاظم ارشاد تربوي 2.3  
        

  
        

 لغة فارسٌة /نظري 8.3 الثالثاء
 سامر نورع/ 

wtfv7uc https://meet.google.com/cnw-ejyk-pyh 

 لغة فارسٌة /نظري 9.3  
 سامر نورع/ 

wtfv7uc https://meet.google.com/cnw-ejyk-pyh 

 wsochu7 https://meet.google.com/rpb-kmqu-ywi ا.د ازهار نعمة مبادئ ادارة  10.3  

 wsochu7 https://meet.google.com/rpb-kmqu-ywi ا.د ازهار نعمة مبادئ ادارة  11.3  

 g22z2lg kwe-hjbn-https://meet,google.coom/rie ا.م.د حٌدر مجٌد اقتصاد سٌاحً جزئً 12.3  

 g22z2lg kwe-hjbn-https://meet,google.coom/rie ا.م.د حٌدر مجٌد اقتصاد سٌاحً جزئً 1.3  

 أ.عبد االمٌر عبد ارشاد تربوي  2.3  
 

  

https://meet.google.com/jek-gzox-vei
https://meet.google.com/jek-gzox-vei
https://meet.google.com/jek-gzox-vei
https://meet.google.com/jek-gzox-vei


  
  

      
  

        

 uxuvfwk د. خدٌجة حسن حقوق انسان  8.3 االربعاء

kan-gmom-https://meet.google.com/xgw 

 uxuvfwk د. خدٌجة حسن حقوق انسان  9.3  

kan-gmom-https://meet.google.com/xgw 

 wtfv7uc ع/ سامر نور لغة فارسٌة/عملً  10.3  

pyh-ejyk-https://meet.google.com/cnw 

 wtfv7uc ع/ سامر نور لغة فارسٌة/عملً  11.3  

pyh-ejyk-https://meet.google.com/cnw 

 nownf3l م.م جنان حسن حاسبات  12.3  

rgj-edht-https://meet.google.com/rzp 

 nownf3l م.م جنان حسن حاسبات  1.3  

rgj-edht-https://meet.google.com/rzp 

      

 اللغة االنكلٌزٌة عملً  12.3 الخمٌس

 raszno7 vao-zsnc-https://meet.google.com/ebk م.د عبد المحسن جواد

 اللغة االنكلٌزٌة عملً  1.3  

 raszno7 vao-zsnc-https://meet.google.com/ebk م.د عبد المحسن جواد

  

 

 

 

 

 

 



  

 (0200-0202ة /الدراسة الصباحٌة للعام الدراسً )نٌللمرحلة الثا -جدول التعلٌم المدمج االسبوعً  –قسم السٌاحة 
  

 رمز االجتماع الرمز االلكترونً اسم التدرٌسً المادة الوقت الٌوم

حد
ال
ا

 

  

 5q36z76 أ.م.د احمد عبد الكرٌم جغرافٌة سٌاحٌة 8.3
https://meet.google.com/dbk-bzfb-ixy 

 5q36z76 أ.م.د احمد عبد الكرٌم جغرافٌة سٌاحٌة 9.3
https://meet.google.com/dbk-bzfb-ixy 

 qdkpaan أ.م.د حٌدر مجٌد اقتصاد سٌاحً كلً 10.3
bou-gqmn-https://meet.google.com/fey 

 qdkpaan أ.م.د حٌدر مجٌد اقتصاد سٌاحً كلً 11.3
bou-gqmn-https://meet.google.com/fey 

 4lntbwt ع/ سامر نور امن وسالمة سٌاحٌة 12.3
https://meet.google.com/ofo-yzxa-mhi 

 امن وسالمة سٌاحٌة 1.3
 

 4lntbwt ع/ سامر نور
https://meet.google.com/ofo-yzxa-mhi 

 
    

 

 

 

ن
نٌ
الث

ا
 

 حضوري حضوري م.د محمد صالح سٌاحة مستدامة 8.3  

 حضوري حضوري م.د محمد صالح سٌاحة مستدامة 9.3

 حضوري حضوري أ.عبد االمٌر زوٌن ادارة شركات سٌاحٌة 10.3

 حضوري حضوري أ.عبد االمٌر زوٌن ادارة شركات سٌاحٌة 11.3

12.3   
 

 

 

 
    

 

 

 

اء
الث

لث
ا

 

  8.3     

9.3     

 ehyhct4 م.دعادل تركً ارشاد سٌاحً  10.3
fzc-fbxa-https://meet.google.com/wom 

 ehyhct4 م.دعادل تركً ارشاد سٌاحً  11.3
fzc-fbxa-https://meet.google.com/wom 

 اللغة االنكلٌزٌة /نظري 12.3

 qcpf2bn https://meet.google.com/gyu-uwpw-rkb م.د عبد المحسن جواد

 اللغة االنكلٌزٌة /نظري 1.3

 qcpf2bn https://meet.google.com/gyu-uwpw-rkb م.د عبد المحسن جواد

   ا.م.د حٌدر مجٌد ارشاد تربوي  2.3

 
    

 

 

 

https://meet.google.com/fey-gqmn-bou
https://meet.google.com/fey-gqmn-bou
https://meet.google.com/fey-gqmn-bou
https://meet.google.com/fey-gqmn-bou
https://meet.google.com/wom-fbxa-fzc
https://meet.google.com/wom-fbxa-fzc
https://meet.google.com/wom-fbxa-fzc
https://meet.google.com/wom-fbxa-fzc
https://meet.google.com/gyu-uwpw-rkb
https://meet.google.com/gyu-uwpw-rkb


ء
عا

رب
ال
ا

 

  

 hlkgt5e م. كرار محمد نظري لغة فارسٌة 8.3
meet.google.com/tiz-rjoo-aur 

 hikgt5e م. كرار محمد لغة فارسٌة نظري 9.3
meet.google.com/tiz-rjoo-aur 

 kpp7uvx د. خدٌجة حسن تارٌخ العراق القدٌم 10.3
https://meet.google.com/gch-gkdg-gzp 

 kpp7uvx د. خدٌجة حسن تارٌخ العراق القدٌم 11.3
https://meet.google.com/gch-gkdg-gzp 

 م.د عبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة /عملً 12.3

qcpf2bn https://meet.google.com/gyu-uwpw-rkb 

 م.د عبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة /عملً 1.3

qcpf2bn https://meet.google.com/gyu-uwpw-rkb 

  ا.م.د حٌدر مجٌد ارشاد تربوي 2.3
 

س
مٌ

خ
ال

 

  

8.3    
 

9.3    
 

 vxsy7h3 م.سامٌة هانً سلوك السائح 10.3
http://meet.google.com/isr-cfnt-vqw 

 vxsy7h3 هانً م.سامٌة سلوك السائح 11.3
http://meet.google.com/isr-cfnt-vqw 

 hlkgt5e م. كرار محمد لغة فارسٌة عملً 12.3 
meet.google.com/tiz-rjoo-aur 

 hikgt5e م. كرار محمد لغة فارسٌة عملً 1.3 
meet.google.com/tiz-rjoo-aur 

 

 

 

 (0200-0202للمرحلة الثالثة /الدراسة الصباحٌة للعام الدراسً ) -جدول التعلٌم المدمج االسبوعً  –قسم السٌاحة 

 رمز االجتماع  االلكترونً الصف رمز سًرٌالتد المادة الوقت  الٌوم 

https://meet.google.com/gyu-uwpw-rkb
https://meet.google.com/gyu-uwpw-rkb


د 
ح
ال
ا

 

 c7qyory https://meet.google.com/qon-bkmv-eja أ.م.د مروة عبد الكرٌم عالقات عامة 8.3

 c7qyory https://meet.google.com/qon-bkmv-eja أ.م.د مروة عبد الكرٌم عالقات عامة 9.3

 euufhmv https://meet.google.com/guf-bbsy-afp د. خدٌجة حسن  معالم واثار سٌاحٌة 10.3

 euufhmv https://meet.google.com/guf-bbsy-afp د. خدٌجة حسن  معالم واثار سٌاحٌة 11.3

 3gdensq http://meet.google.com/qdr-moas-hhu م.هند غانم ادارة ازمات 12.3

 3gdensq http://meet.google.com/qdr-moas-hhu م.هند غانم ادارة ازمات 1.3 

         

ن
نٌ
الث

ا
 

 suc4jgo yox-ywgs-https://meet.google.com/khr أ.م.د احمد عبد الكرٌم كاظم أدارة مراسٌم واتكٌت 8.3

 suc4jgo yox-ywgs-https://meet.google.com/khr أ.م.د احمد عبد الكرٌم كاظم أدارة مراسٌم واتكٌت 9.3

 spb5nql https://meet.google.com/ces-ubme-hzq م.كرار محمد الفارسٌة نظرياللغة  10.3

 spb5nql https://meet.google.com/ces-ubme-hzq م. كرار محمد اللغة الفارسٌة نظري 11.3

   ا.م.د احمد عبد الكرٌم ارشاد تربوي 12.3

1.3     

    

 

 

اء
الث

لث
ا

 

 x6oivxv https://meet.google.com/nsg-uwky-nwj م.د.عبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة نظري  8.3

 x6oivxv https://meet.google.com/nsg-uwky-nwj م.د.عبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة نظري  9.3

https://meet.google.com/khr-ywgs-yox
https://meet.google.com/khr-ywgs-yox
https://meet.google.com/khr-ywgs-yox
https://meet.google.com/khr-ywgs-yox


 xv4o5ri http://meet.google.com/bme-kgnf-tyh م. سامٌة هانً اعالم سٌاحً 10.3

 xv4o5ri http://meet.google.com/bme-kgnf-tyh م. سامٌة هانً اعالم سٌاحً 11.3

 l5ot3bv kwa-ujha-https://meet.google.com/sjr م.د.عادل تركً تخطٌط سٌاحً 12.3

 l5ot3bv kwa-ujha-https://meet.google.com/sjr م.د.عادل تركً تخطٌط سٌاحً 1.3

    أ.م.د.احمد عبد الكرٌم ارشاد تربوي 2.3

         

اء
بع

الر
ا

 

 حضوري حضوري ا.م.دبشرى محمد استثمار سٌاحً 8.3

 حضوري حضوري ا.م.دبشرى محمد استثمار سٌاحً 9.3

 حضوري  حضوري  م.د.حسٌن كرٌم تكالٌف محاسبة 10.3

 حضوري  حضوري  م.د.حسٌن كرٌم محاسبة تكالٌف 11.3

12.3     

      

س
مٌ

خ
ال

 

 spb5nql https://meet.google.com/ces-ubme-hzq م.كرار محمد لغة فارسٌة عملً 8.3

 spb5nql https://meet.google.com/ces-ubme-hzq م.م.كرار محمد لغة فارسٌة عملً 9.3

 x6oivxv https://meet.google.com/nsg-uwky-nwj م.د.عبد المحسن جواد االنكلٌزي عملً 10.3

 x6oivxv https://meet.google.com/nsg-uwky-nwj م.د.عبد المحسن جواد االنكلٌزي عملً 11.3 

https://meet.google.com/sjr-ujha-kwa
https://meet.google.com/sjr-ujha-kwa
https://meet.google.com/sjr-ujha-kwa
https://meet.google.com/sjr-ujha-kwa


 12.3     

  

 (0200-0202للمرحلة الرابعة /الدراسة الصباحٌة للعام الدراسً ) -جدول التعلٌم المدمج االسبوعً  –قسم السٌاحة 

 رمز االجتماع االلكترونًالصف رمز  اسم التدرٌسً المادة الوقت الٌوم

 االحد

  

  

  

  

  

 hs7szqm http://meet.google.com/dxe-jcyx-bas م.هند غانم اسالٌب اعداد البحث 8.3

 hs7szqm http://meet.google.com/dxe-jcyx-bas م.هند غانم اسالٌب اعداد البحث 9.3

 krrmjur sbh-fpyg-http://meet.google.com/tge م.دعبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة عملً  10.3

 krrmjur sbh-fpyg-http://meet.google.com/tge م.دعبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة عملً  11.3

 4qmqpvv https://meet.google.com/uss-fcdt-pzv ا.د ازهار نعمة  تسوٌق سٌاحً  12.3

 4qmqpvv https://meet.google.com/uss-fcdt-pzv ا.د ازهار نعمة  تسوٌق سٌاحً  1.3

           

 االثنٌن 

  

  

  

  

 cl5dsxo https://meet.google.com/qon-bkmv-eja أ.م.د مروة عبد الكرٌم ادارة الموارد البشرٌة 8.3

 cl5dsxo https://meet.google.com/qon-bkmv-eja أ.م.د مروة عبد الكرٌم ادارة الموارد البشرٌة 9.3

 krrmjur sbh-fpyg-http://meet.google.com/tge م.دعبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة نظري  10.3

 krrmjur sbh-fpyg-http://meet.google.com/tge م.دعبد المحسن جواد اللغة االنكلٌزٌة نظري  11.3

 q4lua5b https://meet.google.com/owg-yhmf-ump ع/ سامر نور اللغة الفارسٌة نظري 12.3

http://meet.google.com/tge-fpyg-sbh
http://meet.google.com/tge-fpyg-sbh
http://meet.google.com/tge-fpyg-sbh
http://meet.google.com/tge-fpyg-sbh
http://meet.google.com/tge-fpyg-sbh
http://meet.google.com/tge-fpyg-sbh
http://meet.google.com/tge-fpyg-sbh
http://meet.google.com/tge-fpyg-sbh


  

  

 q4lua5b https://meet.google.com/owg-yhmf-ump ع/ سامر نور اللغة الفارسٌة نظري 1.3

    م.د مروة عبد الكرٌم ارشاد تربوي 2.3

           

 الثالثاء

  

  

  

  

 حضوري حضوري أ.م.دبشرى محمد دراسة جدوى 8.3

 حضوري حضوري أ.م.دبشرى محمد دراسة جدوى 9.3

 حضوري حضوري أ.عبد االمٌر زوٌن تنظٌم رحالت سٌاحٌة 10.3

 حضوري حضوري أ.عبد االمٌر زوٌن تنظٌم رحالت سٌاحٌة 11.3

12.3        

           

 االربعاء

  

  

  

  

  

 gnohsww snd-pzqw-http://meet.google.com/und أ.م.د هدى علً ثقافة دٌنٌة 8.3

 gnohsww snd-pzqw-http://meet.google.com/und أ.م.د هدى علً ثقافة دٌنٌة 9.3

 kufhil6 meet.google.com/duo-uvzg-pdr م.د محمد صالح تشرٌعات سٌاحٌة 10.3

 kufhil6 meet.google.com/duo-uvzg-pdr م.د محمد صالح تشرٌعات سٌاحٌة 11.3

 q4lua5b https://meet.google.com/owg-yhmf-ump ع/ سامر نور لغة فارسٌة عملً 12.3

 q4lua5b https://meet.google.com/owg-yhmf-ump ع/ سامر نور لغة فارسٌة عملً 1.3

http://meet.google.com/und-pzqw-snd
http://meet.google.com/und-pzqw-snd
http://meet.google.com/und-pzqw-snd
http://meet.google.com/und-pzqw-snd


    م.د مروة عبد الكرٌم ارشاد تربوي 2.3  

      

 35tsxh2 https://meet.google.com/ukz-pyxi-nmx أ.م.د.مرٌم ابراهٌم تكنولوجٌا معلومات 12.3 الخمٌس

 35tsxh2 https://meet.google.com/ukz-pyxi-nmx أ.م.د.مرٌم ابراهٌم تكنولوجٌا معلومات 1.3 

 



   جدول الدروس االسبوعية للرموز الخاصة بالكالس روم وروابط الكوكل ميت  لقسم المحاسبة للفصل الثاني 
Google classroom 

Google meet  
2022/ 27/2اعتبارا من االحد   

الثانية / الدراسة الصباحية قسم المحاسبة / المرحلة   

الرمز  رابط الكوكل ميت رابط قناة التلكرام

 الصباحي

اسم 

 االستاذ

اسم 

 المادة

 اليوم الوقت

https://t.me/+oiIYzQPZWKZhNjY6 https://meet.google.com/zpu-

rvbq-ozr?pli=1&authuser=1 

mvqz5mm  أ.م.د ميثم

 مالك

محاسبة 

E2 

8:30-

9:30 

 االثنين

https://t.me/+QDCBN7ly47ExOTYy https://meet.google.com/heq-

saku-wmo 

chtmrrq  م.احمد

 مجي

محاسبة 

وحدات 

غبر 

 ربحية

10:30-

11-30 

 https://meet.google.com/prx-

azht-wjn 

lwpvhhv  أ.م.د

وسام 

 نعمة

مالية 

 عامة

12:30-

1:30 

https://t.me/+oiIYzQPZWKZhNjY6 https://meet.google.com/zpu-

rvbq-ozr?pli=1&authuser=1 

mvqz5mm  أ.م.د ميثم

 مالك

محاسبة 

E2 

8:30-

9:30 

 االربعاء

https://t.me/+m_Zj6866yDk4MDEy https://meet.google.com/qkk-fvsi-
ahk 

i3n7ejl  أ.م عبد

 العباس 

بحوث 

 عمليات

10:30-

11-30 

 http://meet.google.com/twr-

agdv-yqr 

poiur4t لغة  امين نزار

إنكليزية 

2 

12:30-

1:30 

  

 

 

 

 

 



   جدول الدروس االسبوعية للرموز الخاصة بالكالس روم وروابط الكوكل ميت  لقسم المحاسبة للفصل الثاني 
Google classroom 

Google meet  
2022/ 27/2اعتبارا من االحد   

  ة المسائيةالثانية/ الدراسقسم المحاسبة / المرحلة 

الرمز  رابط الكوكل ميت رابط قناة التلكرام

 المسائي

اسم  اسم االستاذ

 المادة

 اليوم الوقت

https://t.me/+oiIYzQPZWKZhNjY6 https://meet.google.com/zpu-

rvbq-ozr?pli=1&authuser=1 

 

ax4oth3  أ.م.د ميثم

 مالك

محاسبة 

E2 

3:00 

-4:00 

 االثنين

https://t.me/+QDCBN7ly47ExOTYy 

 

https://meet.google.com/heq-

saku-wmo 

 

3co5rcy  م.احمد

 مجي

محاسبة 

وحدات 

غبر 

 ربحية

5:00-

6:00 

 https://meet.google.com/prx-

azht-wjn 

https://meet.google.com/prx-

azht-wjn 

 

qfrjsaq  أ.م.د وسام

 نعمة

مالية 

 عامة

7:00-

8:00 

 http://meet.google.com/twr-

agdv-yqr 

 

vzoqofu لغة  امين نزار

إنكليزية 

2 

3:00 

-4:00 

-https://t.me/+m_Zj6866yDk4MDEy https://meet.google.com/qkk-fvsi االربعاء
ahk 

myzjxhb  أ.م عبد

 العباس 

بحوث 

 عمليات

5:00-

6:00 
https://t.me/+oiIYzQPZWKZhNjY6 https://meet.google.com/zpu-

rvbq-ozr?pli=1&authuser=1 

ax4oth3  أ.م.د ميثم

 مالك

محاسبة 

E2 

7:00-

8:00 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/zpu-rvbq-ozr?pli=1&authuser=1
https://meet.google.com/zpu-rvbq-ozr?pli=1&authuser=1
https://t.me/+QDCBN7ly47ExOTYy
https://meet.google.com/heq-saku-wmo
https://meet.google.com/heq-saku-wmo
https://meet.google.com/prx-azht-wjn
https://meet.google.com/prx-azht-wjn
https://meet.google.com/prx-azht-wjn
https://meet.google.com/prx-azht-wjn
http://meet.google.com/twr-agdv-yqr
http://meet.google.com/twr-agdv-yqr


   جدول الدروس االسبوعية للرموز الخاصة بالكالس روم وروابط الكوكل ميت  لقسم المحاسبة للفصل الثاني 
Google classroom 

Google meet  
2022/ 27/2اعتبارا من االحد   

/ الدراسة الصباحية قسم المحاسبة / المرحلة الثالثة  

الرمز  رابط الكوكل ميت رابط قناة التلكرام

 الصباحي

اسم 

 االستاذ

 اليوم الوقت اسم المادة

https://t.me/+R5eBIi5mcC5iNzgy https://meet.google.com/utp-nask-kzg t3y6wcj  م.د كرار

 جاسم

تدقيق 

 ورقابة

8:30-

9:30 

الحدا  

 https://meet.google.com/msq-urdd-htz ffqn7go  .أ.م

قيصر 

 الفتلي

 محاسبة

مصادر 

 طبيعية

10:30-

11-30 

https://t.me/+sNgftOQqxr05YjIy 

 

https://meet.google.com/lookup/cjz6eegtt5 

 

2l3i5eq  م.ق زيد

المظفر+م 

مرتظى 

 الجعيفري

 تدريب

 محاسبي 

12:30-

1:30 

 https://meet.google.com/msq-urdd-htz ffqn7go  .أ.م

قيصر 

 الفتلي

محاسبة 

مصادر 

 طبيعية

8:30-

9:30 

 الثالثاء

https://t.me/+sNgftOQqxr05YjIy 

 

https://meet.google.com/lookup/cjz6eegtt5 

 

2l3i5eq  م.ق زيد

المظفر+م 

مرتظى 

 الجعيفري

تدريب 

 محاسبي 

10:30-

11-30 

https://t.me/+sNgftOQqxr05YjIy 

 

https://meet.google.com/rto-nwsq-efc 

 

k63fejr  أ.م.د

كرار 

 الخالدي

اللغة 

3االنكليزية  

12:30-

1:30 

  

 

 

 

 

https://t.me/+R5eBIi5mcC5iNzgy
https://meet.google.com/utp-nask-kzg
https://t.me/+sNgftOQqxr05YjIy
https://meet.google.com/lookup/cjz6eegtt5
https://t.me/+sNgftOQqxr05YjIy
https://meet.google.com/lookup/cjz6eegtt5
https://t.me/+sNgftOQqxr05YjIy
https://meet.google.com/rto-nwsq-efc


   جدول الدروس االسبوعية للرموز الخاصة بالكالس روم وروابط الكوكل ميت  لقسم المحاسبة للفصل الثاني 
Google classroom 

Google meet  
2022/ 27/2اعتبارا من االحد   

  ة المسائية/ الدراسقسم المحاسبة / المرحلة الثالثة

الرمز  رابط الكوكل ميت رابط قناة التلكرام

 المسائي

اسم 

 االستاذ

 اليوم الوقت اسم المادة

https://t.me/+R5eBIi5mcC5iNzgy https://meet.google.com/utp-nask-kzg hvs4kxm  م.د كرار

 جاسم

تدقيق 

 ورقابة

3:00 

-4:00 

 االحد

 https://meet.google.com/msq-urdd-htz t3oundx  .أ.م

قيصر 

 الفتلي

محاسبة 

مصادر 

 طبيعية

5:00-

6:00 

https://t.me/+sNgftOQqxr05YjIy 

 

https://meet.google.com/lookup/cjz6eegtt5 

 

6txutmd  م.ق زيد

المظفر+م 

مرتظى 

 الجعيفري

تدريب 

 محاسبي 

7:00-

8:00 

 https://meet.google.com/msq-urdd-htz t3oundx  .أ.م

قيصر 

 الفتلي

محاسبة 

مصادر 

 طبيعية

3:00 

-4:00 

 الثالثاء

https://t.me/+sNgftOQqxr05YjIy 

 

https://meet.google.com/lookup/cjz6eegtt5 

 

6txutmd  م.ق زيد

المظفر+م 

مرتظى 

 الجعيفري

تدريب 

 محاسبي 

5:00-

6:00 

https://t.me/+sNgftOQqxr05YjIy 

 

https://meet.google.com/rto-nwsq-efc 

 

tfdyie3  أ.م.د

كرار 

 الخالدي

اللغة 

3االنكليزية  

7:00-

8:00 

 

 

 

 

 

https://t.me/+R5eBIi5mcC5iNzgy
https://meet.google.com/utp-nask-kzg
https://t.me/+sNgftOQqxr05YjIy
https://meet.google.com/lookup/cjz6eegtt5
https://t.me/+sNgftOQqxr05YjIy
https://meet.google.com/lookup/cjz6eegtt5
https://t.me/+sNgftOQqxr05YjIy
https://meet.google.com/rto-nwsq-efc


   جدول الدروس االسبوعية للرموز الخاصة بالكالس روم وروابط الكوكل ميت  لقسم المحاسبة للفصل الثاني 
Google classroom 

Google meet  
2022/ 27/2اعتبارا من االحد   

/ الدراسات الصباحيةالمحاسبة / المرحلة الرابعة قسم  

الكالس  رمز رابط الكوكل ميت رابط قناة التلكرام

 روم 

 الصباحي

اسم 

 االستاذ

اسم 

 المادة

 اليوم الوقت

https://t.me/+ncrCeaPVZJE1OTYy https://meet.google.com/swt-

gvmn-bdb 

xckrelg  أ.م.د انوار

 الهنداوي

نظم 

معلومات 

 محاسبية

8:30-10:30 

 االحد

 https://meet.google.com/sgy-ykub-
nqz 

4u7vkeo  أ.م بشرى

شاكر م.م 

بتول 

الحسيني 

+ م.م 

 زينب رعد

مشروع 

بحث 

 تخرج

10:30-

12:30 

 https://meet.google.com/wag-

roqx-qpr 

 

qpfise3  أ.عقيل

 حمزة

نظرية 

 محاسبية 

10:30-

12:30 

 الثالثاء
https://t.me/+AP-xca0Ek8EyZDQ6 https://meet.google.com/zpu-

rvbq-ozr?pli=1&authuser=1 

 

chsvt76  أ.م.د ميثم

 مالك

لغة 

اإلنكليزية 

4 

1:30-2:30 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/sgy-ykub-nqz
https://meet.google.com/sgy-ykub-nqz
https://meet.google.com/wag-roqx-qpr
https://meet.google.com/wag-roqx-qpr
https://meet.google.com/zpu-rvbq-ozr?pli=1&authuser=1
https://meet.google.com/zpu-rvbq-ozr?pli=1&authuser=1


   جدول الدروس االسبوعية للرموز الخاصة بالكالس روم وروابط الكوكل ميت  لقسم المحاسبة للفصل الثاني 
Google classroom 

Google meet  
2022/ 27/2اعتبارا من االحد   

/ دراسات المسائيةقسم المحاسبة / المرحلة الرابعة  

الكالس  رمز رابط الكوكل ميت رابط قناة التلكرام

 روم

لمسائيا  

اسم 

 االستاذ

اسم 

 المادة

 اليوم الوقت

https://t.me/+ncrCeaPVZJE1OTYy https://meet.google.com/swt-

gvmn-bdb 

jadqk3u  أ.م.د انوار

 الهنداوي

نظم 

معلومات 

 محاسبية

 االحد 3:00-4:00

https://t.me/+ACSx04tKDiNlMDEy 

 

https://meet.google.com/sgy-ykub-
nqz 

ugr7476  أ.م بشرى

شاكر م.م 

بتول 

الحسيني 

+ م.م 

 زينب رعد

مشروع 

بحث 

 تخرج

5:00_6:00 

 https://meet.google.com/wag-

roqx-qpr 

 

7njhb7f  أ.د عقيل

 حمزة

نظرية 

 محاسبية

الثالثا 3:00-4:00

 ء

https://t.me/+AP-xca0Ek8EyZDQ6 

 

https://meet.google.com/zpu-

rvbq-ozr?pli=1&authuser=1 

 

wuplyem  أ.م.د ميثم

 مالك

لغة 

اإلنكليزية 

4 

5:00_6:00 

 أ.م.د. كرار الخالدي 

 رئيس قسم المحاسبة 

 

 

https://t.me/+ACSx04tKDiNlMDEy
https://meet.google.com/sgy-ykub-nqz
https://meet.google.com/sgy-ykub-nqz
https://meet.google.com/wag-roqx-qpr
https://meet.google.com/wag-roqx-qpr
https://t.me/+AP-xca0Ek8EyZDQ6
https://meet.google.com/zpu-rvbq-ozr?pli=1&authuser=1
https://meet.google.com/zpu-rvbq-ozr?pli=1&authuser=1


  / الكورس الثانيالصباحية الدراسة /الثانية  املرحلة) ٢٠٢٢- ٢٠٢١( الدراسي للعاماألسبوعية  االلكرتونية اضراتاحمل جدول/  واملصرفية املالية العلوم قسم

  --B شعبة   --A شعبة  الوقت اليوم
  االجتماعرابط   رمز الصف  التدريسي المادة  رابط االجتماع  رمز الصف  التدريسي المادة

 

      حضوري   د. حيدر حمودي ادارة مالية ٨.٣٠

      حضوري   د. حيدر حمودي ادارة مالية ٩.٣٠

  حضوري    د. حيدر حمودي ادارة مالية  حضوري   د. زينب ھادي معيوف   مؤسسات مالية ١٠.٣٠

  حضوري   د. حيدر حمودي ادارة مالية  حضوري   د. زينب ھادي معيوف   مؤسسات مالية ١١.٣٠

  حضوري   د. زينب ھادي معيوف   مؤسسات مالية         ١٢.٣٠

  حضوري   د. زينب ھادي معيوف   مؤسسات مالية  حضوري   د. ماھر ناجي  محاسبة متوسطة  ١.٣٠ 

 حضوري  د. ماھر ناجي  محاسبة متوسطة         ٢.٣٠ 

  

        حضوري   د. ماھر ناجي  محاسبة متوسطة ٨.٣٠

         حضوري   ماھر ناجيد.   محاسبة متوسطة ٩.٣٠

  حضوري   د. ماھر ناجي  محاسبة متوسطة       ١٠.٣٠

  حضوري   د. ماھر ناجي  محاسبة متوسطة       ١١.٣٠

  حضوري   د. زينب ھادي معيوف  مؤسسات مالية  حضوري    د. زينب ھادي معيوف   مؤسسات مالية ١٢.٣٠

  

  rzhjwi2 yrw-mukj-https://meet.google.com/bdt أ.م. علي  الفضل تجارة الكترونية  ٨.٣٠

 rzhjwi2  yrw-mukj-https://meet.google.com/bdt  أ.م. علي  الفضل تجارة الكترونية ٩.٣٠
  

  3ysnjae jpc-buca-https://meet.google.com/xmu د. علي سماكة  تسويق مصرفي  ١٠.٣٠
  

  3ysnjae  jpc-buca-https://meet.google.com/xmu د. علي سماكة تسويق مصرفي ١١.٣٠
  

  f73orjl  https://classroom.google.com/c/NDU5OTI2MzcyMDY3?cjc=f73orjl  د. علي ھندي  انكليزية  ةاللغ  ١٢.٣٠

 f73orjl  https://classroom.google.com/c/NDU5OTI2MzcyMDY3?cjc=f73orjl  د. علي ھندي اللغة انكليزية  ١.٣٠
  

  zujt4bg qpv-gdhs-https://meet.google.com/kvm  د. سندس حميد  سياسات نقدية  ٢.٣٠
 

 

  zujt4bg qpv-gdhs-https://meet.google.com/kvm  د. سندس حميد  سياسات نقدية  ٨.٣٠
 

  zujt4bg qpv-gdhs-https://meet.google.com/kvm  د. سندس حميد  سياسات نقدية  ٩.٣٠
 

  4aq2sxk  wur-jtpn-https://meet.google.com/jff د. رضا صاحب  مالية عامة  ١٠.٣٠

  4aq2sxk  wur-jtpn-https://meet.google.com/jff د. رضا صاحب  مالية عامة  ١١.٣٠

 3ysnjae  jpc-buca-https://meet.google.com/xmu د. علي سماكة تسويق مصرفي ١٢.٣٠

١.٣٠       

٢.٣٠      

 

 

 



  / الكورس الثانيالصباحية الدراسة / الثالثة املرحلة) ٢٠٢٢- ٢٠٢١( الدراسي للعاماألسبوعية االلكرتونية اضرات احمل جدول/  واملصرفية املالية العلوم قسم

  --B شعبة   --A شعبة  الوقت اليوم
  االجتماعرابط   رمز الصف  التدريسي المادة  رابط االجتماع  رمز الصف  التدريسي المادة

 

 kh362d4 jkw?hs=179-psft-https://meet.google.com/urz  د.حيدر جواد  تقييم قرارات االستثمار  ٨.٣٠

 kh362d4  jkw?hs=179-psft-https://meet.google.com/urz  د.حيدر جواد  تقييم قرارات االستثمار  ٩.٣٠
  tofrn2v  ydj-atnb-https://meet.google.com/ejr م. علي عنيزة  نظام محاسبي موحد ١٠.٣٠
١١.٣٠     

١٢.٣٠         

 t7lj2yq aed‐gvhv‐https://meet.google.com/edz  أ.م. غسان دوش  ادارة المخاطر المالية  ١.٣٠

  

  tofrn2v  ydj-atnb-https://meet.google.com/ejr م. علي عنيزة  نظام محاسبي موحد ٨.٣٠

  tofrn2v  ydj-atnb-https://meet.google.com/ejr م. علي عنيزة  نظام محاسبي موحد ٩.٣٠
asydqe4  h  د. علي ھندي   اللغة االنكليزية ١٠.٣٠ ps://classroom.google.com/c/NDY4MDA0NzAzNzc2?cjc=asydqe4 
asydqe4 h  د. علي ھندي   اللغة االنكليزية ١١.٣٠ ps://classroom.google.com/c/NDY4MDA0NzAzNzc2?cjc=asydqe4 
 kh362d4 jkw?hs=179-psft-https://meet.google.com/urz  د.حيدر جواد  تقييم قرارات االستثمار  ١٢.٣٠

  32jssmv npe‐cdom‐https://meet.google.com/ohw د. حيدر حمودي  اسواق مالية   ١.٣٠ 

  

  حضوري   م.م. امير عقيد محاسبة تكاليف  حضوري  د. علي عبد االمير تمويل شركات ٨.٣٠

  حضوري   م.م. امير عقيد محاسبة تكاليف  حضوري   د. علي عبد االمير تمويل شركات ٩.٣٠

  حضوري   د. علي عبد االمير تمويل شركات حضوري  م.م. امير عقيد محاسبة تكاليف ١٠.٣٠

  حضوري   د. علي عبد االمير تمويل شركات  حضوري   م.م. امير عقيد محاسبة تكاليف ١١.٣٠

١٢.٣٠                 

 

  حضوري   م.م. امير عقيد محاسبة تكاليف  حضوري   د. ماھر ناجي  محاسبة مصرفية ٨.٣٠

        حضوري   د. ماھر ناجي محاسبة مصرفية ٩.٣٠

 حضوري   د. ماھر ناجي محاسبة مصرفية حضوري  م.م. امير عقيد محاسبة تكاليف ١٠.٣٠

 حضوري   د. ماھر ناجي محاسبة مصرفية       ١١.٣٠

١٢.٣٠             

  t7lj2yq  aed-gvhv-https://meet.google.com/edz أ.م. غسان دوش  ادارة المخاطر المالية ٨.٣٠

  t7lj2yq  aed-gvhv-https://meet.google.com/edz أ.م. غسان دوش  ادارة المخاطر المالية ٩.٣٠

  32jssmv npe‐cdom‐https://meet.google.com/ohw حيدر حموديد.   اسواق مالية  ١٠.٣٠

  32jssmv npe‐cdom‐https://meet.google.com/ohw د. حيدر حمودي  اسواق مالية   ١١.٣٠

١٢.٣٠       

  
  



  / الكورس الثانيالصباحية الدراسة /الرابعة  املرحلة) ٢٠٢٢- ٢٠٢١( الدراسي للعاماألسبوعية االلكرتونية اضرات احمل جدول/  واملصرفية املالية العلوم قسم
  --B شعبة   --A شعبة  الوقت اليوم

  االجتماعرابط   رمز الصف  التدريسي المادة  رابط االجتماع  رمز الصف  التدريسي المادة

 

  حضوري    د. سندس حميد مصارف اسالمية   حضوري   د. حسن كريم   تمويل دولي ٨.٣٠

  حضوري    د. سندس حميد مصارف اسالمية   حضوري   م.م. حيدر نعمة   محاسبة ادارية  ٩.٣٠

 حضوري  د. حسن كريم   تمويل دولي حضوري   د. سندس حميد مصارف اسالمية  ١٠.٣٠

 حضوري م.م. حيدر نعمة   محاسبة ادارية  حضوري   د. سندس حميد اسالميةمصارف   ١١.٣٠

١٢.٣٠           

١.٣٠             

  

  حضوري  م.م. حيدر نعمة   محاسبة ادارية   حضوري   د. حسن كريم   تمويل دولي ٨.٣٠

  حضوري  م.م. حيدر نعمة   محاسبة ادارية   حضوري   د. حسن كريم   تمويل دولي ٩.٣٠

  حضوري   د. حسن كريم   تمويل دولي  حضوري   م.م. حيدر نعمة   محاسبة ادارية  ١٠.٣٠

  حضوري   د. حسن كريم   تمويل دولي  حضوري   م.م. حيدر نعمة   محاسبة ادارية  ١١.٣٠

١٢.٣٠           

  

 wdv7vcc https://classroom.google.com/c/NDU5OTI2MTExMjU0?cjc=wdv7vcc د. وليد الدعمي  تدقيق ورقابة ٨.٣٠
 

 wdv7vcc https://classroom.google.com/c/NDU5OTI2MTExMjU0?cjc=wdv7vcc د. وليد الدعمي تدقيق ورقابة ٩.٣٠
 

  nqnvvea zkq-vakb-https://meet.google.com/gss د. صفاء تايهنظم معلومات محاسبية  ١٠.٣٠

  nqnvvea  zkq-vakb-https://meet.google.com/gss د. صفاء تايهنظم معلومات محاسبية  ١١.٣٠

 ryawebd  https://classroom.google.com/c/NDY4MTQzNjYyNjQ2?cjc=ryawebd  د. محمد غالي  دراسات جدوى   ١٢.٣٠

 

 ryawebd  https://classroom.google.com/c/NDY4MTQzNjYyNjQ2?cjc=ryawebd د. محمد غالي  دراسات جدوى ٨.٣٠
 

 ryawebd  https://classroom.google.com/c/NDY4MTQzNjYyNjQ2?cjc=ryawebd د. محمد غالي جدوىدراسات  ٩.٣٠
 

 may7lfd  https://classroom.google.com/c/NDY4MDA0NzAzMDcx?cjc=may7lfd  د. علي ھندي   مشروع بحث  ١٠.٣٠

 may7lfd  https://classroom.google.com/c/NDY4MDA0NzAzMDcx?cjc=may7lfd  د. علي ھندي مشروع بحث ١١.٣٠

 nqnvvea zkq-vakb-https://meet.google.com/gss  د. صفاء تايه  نظم معلومات محاسبية  ١٢.٣٠

٨.٣٠           

٩.٣٠          

١٠.٣٠            

١١.٣٠          

١٢.٣٠           

  



  / الكورس الثانياملسائية الدراسة /الثانية  املرحلة) ٢٠٢٢- ٢٠٢١( الدراسي للعاماألسبوعية  االلكرتونية اضراتاحمل جدول/  واملصرفية املالية العلوم قسم

  --A شعبة  الوقت اليوم
  رابط االجتماع  رمز الصف  التدريسي المادة

 

 حضوري   د. زينب ھادي معيوف   مؤسسات مالية ٢.٣٠

 حضوري  د. زينب ھادي معيوف   مؤسسات مالية ٣.٣٠

 حضوري   د. حيدر حمودي ادارة مالية ٤.٣٠

 حضوري   د. حيدر حمودي ادارة مالية ٥.٣٠

  حضوري   د. ماھر ناجي  محاسبة متوسطة  ٦.٣٠

 

  حضوري   د. ماھر ناجي  محاسبة متوسطة ٢.٣٠

  حضوري   د. ماھر ناجي  محاسبة متوسطة ٣.٣٠

 حضوري   د. زينب ھادي معيوف   مؤسسات مالية ٤.٣٠

٥.٣٠       

٦.٣٠          

  

  rzhjwi2 yrw-mukj-https://meet.google.com/bdt أ.م. علي  الفضلتجارة الكترونية  ٢.٣٠

 rzhjwi2  yrw-mukj-https://meet.google.com/bdt أ.م. علي  الفضل تجارة الكترونية ٣.٣٠
  

  nzgca6q jpc-buca-https://meet.google.com/xmu د. علي سماكة تسويق مصرفي  ٤.٣٠
 

  nzgca6q  jpc-buca-https://meet.google.com/xmu د. علي سماكة تسويق مصرفي ٥.٣٠
  

 35muy5m  https://classroom.google.com/c/NDU5OTI2MzcyMTY1?cjc=35muy5m  د. علي ھندي  انكليزية  ةاللغ  ٦.٣٠
  

  35muy5m  https://classroom.google.com/c/NDU5OTI2MzcyMTY1?cjc=35muy5m  د. علي ھندي اللغة انكليزية ٧.٣٠
  7iytbpu  hyz‐nozi‐https://meet.google.com/kuv  د. سندس حميد  سياسات نقدية  ٨.٣٠

 

  7iytbpu  hyz‐nozi‐https://meet.google.com/kuv  د. سندس حميد  سياسات نقدية  ٢.٣٠

  7iytbpu  hyz‐nozi‐https://meet.google.com/kuv  د. سندس حميد  سياسات نقدية  ٣.٣٠
 2c34l3h etg-oawk-https://meet.google.com/yxi د. رضا صاحب  مالية عامة  ٤.٣٠
 2c34l3h etg-oawk-https://meet.google.com/yxi د. رضا صاحب  مالية عامة  ٥.٣٠
  nzgca6q  jpc-buca-https://meet.google.com/xmu د. علي سماكة تسويق مصرفي  ٦.٣٠

  
٧.٣٠     
٨.٣٠       

٢.٣٠       

٣.٣٠     

٤.٣٠      

٥.٣٠     

٦.٣٠       



  / الكورس الثانياملسائية الدراسة / الثالثة املرحلة) ٢٠٢٢- ٢٠٢١( الدراسي للعاماألسبوعية االلكرتونية اضرات احمل جدول/  واملصرفية املالية العلوم قسم

  --A شعبة  الوقت اليوم
  رابط االجتماع  رمز الصف  التدريسي المادة

 

 zw5yysi jkw?hs=179-psft-https://meet.google.com/urz  د.حيدر جواد  تقييم قرارات االستثمار  ٢.٣٠
 

 zw5yysi  jkw?hs=179-psft-https://meet.google.com/urz  د.حيدر جواد  تقييم قرارات االستثمار  ٣.٣٠
 

 2e34s5p  ydj-atnb-https://meet.google.com/ejr م. علي عنيزة  نظام محاسبي موحد ٤.٣٠
  

 2vlao5j  aed-gvhv-https://meet.google.com/edz  أ.م. غسان دوش  ادارة المخاطر المالية ٥.٣٠
  

  clq7ffq  npe‐cdom‐https://meet.google.com/ohw د. حيدر حمودي   اسواق مالية   ٦.٣٠
  

  clq7ffq npe‐cdom‐https://meet.google.com/ohw  د. حيدر حمودي  اسواق مالية ٧.٣٠
  

  

wyjhnwj  h  د. علي ھندي   اللغة االنكليزية ٢.٣٠ ps://classroom.google.com/c/NDY4MDA0NzM5OTYx?cjc=wyjhnwj  

wyjhnwj  h  د. علي ھندي   اللغة االنكليزية ٣.٣٠ ps://classroom.google.com/c/NDY4MDA0NzM5OTYx?cjc=wyjhnwj 
 2e34s5p  ydj-atnb-https://meet.google.com/ejr م. علي عنيزة  نظام محاسبي موحد ٤.٣٠

  
 2e34s5p  ydj-atnb-https://meet.google.com/ejr م. علي عنيزة  نظام محاسبي موحد ٥.٣٠

  
 2vlao5j  aed-gvhv-https://meet.google.com/edz أ.م. غسان دوش  ادارة المخاطر المالية  ٦.٣٠

  
 2vlao5j  aed-gvhv-https://meet.google.com/edz أ.م. غسان دوش  ادارة المخاطر المالية ٧.٣٠

  
 zw5yysi jkw?hs=179-psft-https://meet.google.com/urz  د.حيدر جواد  تقييم قرارات االستثمار   ٨.٣٠
  clq7ffq  npe‐cdom‐https://meet.google.com/ohw د. حيدر حمودي  اسواق مالية  ٩.٣٠

  

  

  حضوري  د. علي عبد االمير تمويل شركات ٢.٣٠

  حضوري   د. علي عبد االمير تمويل شركات ٣.٣٠

 حضوري  م.م. امير عقيد محاسبة تكاليف ٤.٣٠

  حضوري   م.م. امير عقيد محاسبة تكاليف ٥.٣٠

٦.٣٠          

  حضوري   د. ماھر ناجي  محاسبة مصرفية ٢.٣٠

  حضوري   د. ماھر ناجي محاسبة مصرفية ٣.٣٠

 حضوري  م.م. امير عقيد محاسبة تكاليف ٤.٣٠

٥.٣٠       

٦.٣٠        

٢.٣٠        

٣.٣٠        

٤.٣٠      

٥.٣٠     



٦.٣٠       

  
  / الكورس الثانياملسائية الدراسة /الرابعة  املرحلة) ٢٠٢٢- ٢٠٢١( الدراسي للعاماألسبوعية االلكرتونية اضرات احمل جدول/  واملصرفية املالية العلوم قسم

  --A شعبة  الوقت اليوم
  رابط االجتماع  رمز الصف  التدريسي المادة

 حضوري   د. سندس حميد مصارف اسالمية  ٢.٣٠

 حضوري   د. سندس حميد مصارف اسالمية ٣.٣٠

  حضوري   . حيدر نعمة م.م  محاسبة ادارية  ٤.٣٠

  حضوري   د. حسن كريم   تمويل دولي ٥.٣٠

٦.٣٠         

 

  حضوري   د. حسن كريم   تمويل دولي ٢.٣٠

  حضوري   د. حسن كريم   تمويل دولي ٣.٣٠

  حضوري   م.م. حيدر نعمة   محاسبة ادارية  ٤.٣٠

  حضوري   م.م. حيدر نعمة   محاسبة ادارية  ٥.٣٠

٦.٣٠      

  

 oh3lkub https://classroom.google.com/c/NDU5OTI2MTExMjU0?cjc=wdv7vcc د. وليد الدعمي  تدقيق ورقابة ٢.٣٠
 

 oh3lkub  https://classroom.google.com/c/NDU5OTI2MTExMjU0?cjc=wdv7vcc د. وليد الدعمي تدقيق ورقابة ٣.٣٠
  

yriwtvj  -suyw-https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=kcw د. صفاء تايه نظم معلومات محاسبية  ٤.٣٠
swx-suyw-swx&ref=https://meet.google.com/kcw  

yriwtvj  -suyw-https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=kcw تايهد. صفاء  نظم معلومات محاسبية  ٥.٣٠
swx-suyw-swx&ref=https://meet.google.com/kcw  

 ewwwmjy  kbr‐zkbn‐https://meet.google.com/vsv  محمد غاليد.   دراسات جدوى   ٦.٣٠
  

 

 ewwwmjy  kbr‐zkbn‐https://meet.google.com/vsv د. محمد غالي  دراسات جدوى ٢.٣٠
 

  ewwwmjy  kbr‐zkbn‐https://meet.google.com/vsv د. محمد غالي جدوى دراسات ٣.٣٠
o6fqs2n h  د. علي ھندي   مشروع بحث  ٤.٣٠ ps://classroom.google.com/c/NDY4MDA0NzAzMzQy?cjc=o6f

qs2n 
 

o6fqs2n h  د. علي ھندي مشروع بحث ٥.٣٠ ps://classroom.google.com/c/NDY4MDA0NzAzMzQy?cjc=o6f
qs2n 
 

yriwtvj  -suyw-https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=kcw  د. صفاء تايه  محاسبيةنظم معلومات   ٦.٣٠
swx-suyw-swx&ref=https://meet.google.com/kcw 

  
٨.٣٠       

٩.٣٠     

١٠.٣٠      

١١.٣٠      



١٢.٣٠       

  


