
رابط الكوكل ميت   رمز الصف 

اسم المحاضر واللقب 

العلمي

المادة نظري او 

عملي اسم المادة

ة  وقت المحاضر

ة وتاري    خ المحاضر االيام الشعبة

https://meet.google.com/bso-zqze-buk jyeyiat علي نعمه حسن.م عملي/ 1اول  1  صحة المجتمع

11:30 - 8:30 

AM السبت

https://meet.google.com/pqf-qiij-pcz g5ggpeg عالء محمد ظاهر. د.م.أ

+ نظري/ 1اول 

عملي ي
 
االحصاء الحيات

2:30 PM - 

11:30 AM السبت

https://meet.google.com/lookup/dp5h53n665bw456um م طالل مظفر غازي .م نظري/ 1اول 

حقوق االنسان 

والديمقراطية

4:30 - 2:30 

PM السبت

https://meet.google.com/nah-seya-wvn toesp72 زهره مكي محمود. م.أ نظري/ 1اول  ي    ح تشر

5:30 - 4:30 

PM السبت

https://meet.google.com/aoz-bmrz-dtt 7onjout م فاطمة كاظم عبد. م عملي/ 1اول 

  تطبيقات 

عملي/ 1الحاسوب

7:30 - 5:30 

PM السبت

https://meet.google.com/ssi-osqi-ptk pm5lt2b حنان عباس الزبيدي.د. م نظري/ 1اول  كيمياء حياتية

9:30 - 8:30 

AM االحد

https://meet.google.com/heo-mpsr-gne 4qeucje نجاة حمزة حسن. د.م نظري/ 1اول 

اساسيات التمريض 

واالسعافات األولية

10:30 - 9:30 

AM االحد

https://meet.google.com/neo-haks-ssi mpt7t4t د بلقيس سعدون جاسم.م نظري/ 1اول  احياء مجهرية

12:30 - 10:30 

AM االحد

https://meet.google.com/pcr-pcmq-ayb czga3jv م جعفر خلف علي.م نظري/ 1اول  علم وظائف االعضاء

2:30 - 12:30 

PM االحد

https://meet.google.com/bso-zqze-buk jyeyiat علي نعمه حسن.م نظري/ 1اول  1  صحة المجتمع

4:30 - 2:30 

PM االحد

https://meet.google.com/aoz-bmrz-dtt 7onjout م فاطمة كاظم عبد. م عملي/ 1اول  1  تطبيقات الحاسوب

5:30 - 4:30 

PM االحد

https://meet.google.com/krq-rzvz-cfn 2hkyhtu بلقيس عبد علي .د.م نظري/ 1اول  ي ر 1انكلي 

6:30 - 5:30 

PM االحد

https://meet.google.com/lookup/dp5h53n665wng6hzh م طالل مظفر غازي .م نظري/ 2اول 

حقوق االنسان 

والديمقراطية

10:30 - 8:30 

AM السبت

https://meet.google.com/nah-seya-wvn qg5imwh زهره مكي محمود. م.أ نظري/ 2اول  ي    ح تشر

11:30 PM - 

10:30 AM السبت

ي لقسم صحة المجتمع
ر
وت جدول المرحلة األوىل االلكي 

2021-2020للعام الدراسي 

1شعبة 

2شعبة 

https://meet.google.com/pqf-qiij-pcz
https://meet.google.com/lookup/dp5h53n665
https://meet.google.com/ssi-osqi-ptk
https://meet.google.com/neo-haks-ssi
https://meet.google.com/lookup/dp5h53n665


https://meet.google.com/bso-zqze-buk b4y7pse علي نعمه حسن.م عملي/ 2اول  1  صحة المجتمع 

2:30 - 11:30 

PM السبت

https://meet.google.com/aoz-bmrz-dtt rvybsdf م فاطمة كاظم عبد. م عملي/ 2اول 

  تطبيقات 

عملي/ 1الحاسوب

4:30 - 2:30 

PM السبت

https://meet.google.com/pqf-qiij-pcz krpylvg عالء محمد ظاهر. د.م.أ عملي + نظري/ 2اول  ي
 
االحصاء الحيات

6:30 - 4:30 

PM السبت

https://meet.google.com/heo-mpsr-gne 72o57q4 نجاة حمزة حسن. د.م نظري/ 2اول 

اساسيات التمريض 

واالسعافات األولية

9:30 - 8:30 

AM االحد

https://meet.google.com/ssi-osqi-ptk cwzw2as حنان عباس الزبيدي.د. م نظري/ 2اول  كيمياء حياتية

10:30 - 9:30 

AM االحد

https://meet.google.com/pcr-pcmq-ayb 3ofz5bo م جعفر خلف علي.م نظري/ 2اول  علم وظائف االعضاء

12:30 - 10:30 

AM االحد

https://meet.google.com/neo-haks-ssi ysjcupm د بلقيس سعدون جاسم.م نظري/ 2اول  احياء مجهرية

2:30 - 12:30 

PM االحد

https://meet.google.com/krq-rzvz-cfn z4hs7vd بلقيس عبد علي .د.م نظري/ 2اول  ي ر 1انكلي 

3:30 - 2:30 

PM االحد

https://meet.google.com/aoz-bmrz-dtt rvybsdf م فاطمة كاظم عبد. م نظري/ 2اول  1  تطبيقات الحاسوب

4:30 - 3:30 

PM االحد

https://meet.google.com/bso-zqze-buk b4y7pse علي نعمه حسن.م نظري/ 2اول  1  صحة المجتمع

6:30 - 4:30 

PM االحد

https://meet.google.com/aoz-bmrz-dtt ojpj7fg م فاطمة كاظم عبد. م عملي/ 3اول  1  تطبيقات الحاسوب

10:30 - 8:30 

AM السبت

https://meet.google.com/lookup/dp5h53n665 l6l5rbw م طالل مظفر غازي .م نظري/ 3اول 

حقوق االنسان 

والديمقراطية

12:30 PM-

10:30 AM السبت

https://meet.google.com/aoz-bmrz-dtt ojpj7fg م فاطمة كاظم عبد. م نظري/ 3اول  1  تطبيقات الحاسوب

2:30 - 12:30 

PM السبت

https://meet.google.com/pqf-qiij-pcz dg33mbv عالء محمد ظاهر. د.م.أ عملي + نظري/ 3اول  ي
 
االحصاء الحيات

5:30 - 2:30 

PM السبت

https://meet.google.com/bso-zqze-buk g7s3mpk علي نعمه حسن.م عملي/ 3اول  1  صحة المجتمع

8:30 - 5:30 

PM السبت

2شعبة 

3شعبة 

https://meet.google.com/ssi-osqi-ptk
https://meet.google.com/nvf-kzep-tph
https://meet.google.com/ewv-xukx-rdg
https://meet.google.com/krq-rzvz-cfn
https://meet.google.com/aoz-bmrz-dtt
https://meet.google.com/aoz-bmrz-dtt
https://meet.google.com/lookup/dp5h53n665


https://meet.google.com/bso-zqze-buk g7s3mpk علي نعمه حسن.م نظري/ 3اول  1  صحة المجتمع

10:30 - 8:30 

AM االحد

https://meet.google.com/krq-rzvz-cfn ubambjg بلقيس عبد علي .د.م نظري/ 3اول  ي ز 1انكلي 

11:30 - 10:30 

AM االحد

https://meet.google.com/heo-mpsr-gne 7kywafn نجاة حمزة حسن. د.م نظري/ 3اول 

اساسيات التمريض 

واالسعافات األولية

12:30 - 11:30 

AM االحد

https://meet.google.com/ssi-osqi-ptk sjg5wqc حنان عباس الزبيدي.د. م نظري/ 3اول  كيمياء حياتية

1:30 - 12:30 

PM االحد

https://meet.google.com/nah-seya-wvn hru24mb زهره مكي محمود. م.أ نظري/ 3اول  ح ي     تشر

2:30 - 1:30 

PM االحد

https://meet.google.com/nvf-kzep-tph vrn3enk زينب عبد محسن. د.م.أ نظري/ 3اول  علم وظائف االعضاء

4:30 - 2:30 

PM االحد

https://meet.google.com/ewv-xukx-rdg upn7kuo احمد خضي  عبد الرضا. م.م نظري/ 3اول  احياء مجهرية

6:30 - 4:30 

PM االحد

3شعبة 

https://meet.google.com/bso-zqze-buk
https://meet.google.com/heo-mpsr-gne
https://meet.google.com/ssi-osqi-ptk
https://meet.google.com/nah-seya-wvn

