
رابط الكوكل ميت ثابت عىل مدار سنة  رمز الصف 

اسم المحاضر واللقب 

العلمي

المادة نظري او 

عمىلي اسم المادة

ة وتاري    خ  وقت المحاضر

ة المحاضر االيام الشعبة

حسب المجاميع عمىلي حضوري  السبت

حسب المجاميع عمىلي حضوري  األحد

حسب المجاميع عمىلي حضوري 
ر اإلثني 

حسب المجاميع عمىلي حضوري  الثالثاء

https://meet.google.com/xfo-ddts-ugo fb5jorz سارة عىلي محمد رضا نظري/ 1اول  كيمياء حياتية 9:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/htv-ynhy-ajr uwrdb77 زهره مكي محمود. م.أ نظري/ 1اول  ي    ح تشر 10:30 - 9:30 AM

https://meet.google.com/isn-zftq-bwf x2k5fg5 م نورعماد يحي .م نظري/ 1اول  أحياء مجهرية  12:30 - 10:30 AM

https://meet.google.com/lookup/dmazldjlnu w7jgt4l م  طالل مظفر غازي. م نظري/ 1اول  حقوق االنسان والديمقراطية 2:30 - 12:30 PM األربعاء

https://meet.google.com/bxo-rbdg-rku f5s7y5z  زهي  عىلي. م
ر م  حني  نظري/ 1اول  1صحة مجتمع 4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/vhh-hczi-gka i27rftz محمد صالح عبد الصاحب نظري/ 1اول  ي ر 1إنكلي  5:30 - 4:30 PM

https://meet.google.com/jts-wyyk-mim bvfrktr كاظم حمزة شالوك. م.م نظري/ 1اول  PM 5:30 - 6:30 1تطبيقات الحاسوب

https://meet.google.com/bxo-rbdg-rku f5s7y5z  زهي  عىلي. م
ر م  حني  عمىلي/ 1اول  1صحة مجتمع 11:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/pqf-qiij-pcz fn3jrgm د عالء محمد ظاهر. م.ا عمىلي+ نظري/ 1اول  ي
 
االحصاء الحيات 2:30 - 11:30 AM

https://meet.google.com/reh-sasi-fxz 3t2h7z3 م جعفر خلف عىلي.م نظري/ 1اول  PM 2:30 - 4:30 وظائف االعضاء الخميس

https://meet.google.com/jts-wyyk-mim bvfrktr كاظم حمزة شالوك. م.م عمىلي/ 1اول  PM 4:30 - 6:30 1تطبيقات الحاسوب

https://meet.google.com/gij-qqcr-ggv y7dcfgo نجاة حمزة حسن. د.م نظري/ 1اول  اساسيات التمريض واالسعافات األولية 7:30 - 6:30 PM

https://meet.google.com/htv-ynhy-ajr 5zc6kcz زهره مكي محمود. م.أ نظري/ 2اول  ي    ح تشر 9:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/jts-wyyk-mim ljnt2qk كاظم حمزة شالوك. م.م نظري/ 2اول  AM 9:30 - 10:30 1تطبيقات الحاسوب

https://meet.google.com/bxo-rbdg-rku ozubtgy  زهي  عىلي. م
ر م  حني  نظري/ 2اول  1صحة مجتمع 12:30 - 10:30 AM

https://meet.google.com/xfo-ddts-ugo reezmmp سارة عىلي محمد رضا نظري/ 2اول  كيمياء حياتية 3:30 - 2:30 PM األربعاء

https://meet.google.com/vhh-hczi-gka wzz4iey محمد صالح عبد الصاحب نظري/ 2اول  ي ر 1إنكلي  4:30 - 3:30 PM

https://meet.google.com/isn-zftq-bwf kxyogbf م نورعماد يحي .م نظري/ 2اول  أحياء مجهرية  6:30 - 4:30 PM

https://meet.google.com/lookup/dmazldjlnu gftvrid م  طالل مظفر غازي. م نظري/ 2اول  حقوق االنسان والديمقراطية 10:30 - 8:30 PM

https://meet.google.com/pqf-qiij-pcz zqdazml د عالء محمد ظاهر. م.ا نظري/ 2اول  ي
 
االحصاء الحيات 11:30 - 8:30 AM

ات المدمج  ي)جدول المحاضر
ر
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https://meet.google.com/jts-wyyk-mim ljnt2qk كاظم حمزة شالوك. م.م عمىلي/ 2اول  AM 11:30 - 1:30 1تطبيقات الحاسوب

https://meet.google.com/gij-qqcr-ggv iicfiyt نجاة حمزة حسن. د.م نظري/ 2اول  اساسيات التمريض واالسعافات األولية 2:30 - 1:30 PM الخميس

https://meet.google.com/bxo-rbdg-rku ozubtgy  زهي  عىلي. م
ر م  حني  عمىلي/ 2اول  1صحة مجتمع 5:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/imb-fevn-xyx auuj5fh م جعفر خلف عىلي.م نظري/ 2اول  PM 5:30 - 7:30 وظائف االعضاء

https://meet.google.com/bxo-rbdg-rku tioh7x7  زهي  عىلي. م
ر م  حني  نظري/ 3اول  1صحة مجتمع 10:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/jts-wyyk-mim yfwprq4 كاظم حمزة شالوك. م.م نظري/ 3اول  AM 10:30 - 11:30 1تطبيقات الحاسوب

https://meet.google.com/xfo-ddts-ugo xtgesul سارة عىلي محمد رضا نظري/ 3اول  كيمياء حياتية 12:30 - 11:30 AM

https://meet.google.com/vhh-hczi-gka 6wqvxnb محمد صالح عبد الصاحب نظري/ 3اول  ي ر 1إنكلي  1:30 - 12:30 PM األربعاء

https://meet.google.com/htv-ynhy-ajr od6rch2 زهره مكي محمود. م.أ نظري/ 3اول  ي    ح تشر 2:30 - 1:30 PM

https://meet.google.com/isn-zftq-bwf mbvi6ak م نورعماد يحي .م نظري/ 3اول  أحياء مجهرية  4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/lookup/dmazldjlnu 2nvaqzx م  طالل مظفر غازي. م نظري/ 3اول  حقوق االنسان والديمقراطية 8:30 - 6:30 PM

https://meet.google.com/jts-wyyk-mim yfwprq4 كاظم حمزة شالوك. م.م عمىلي/ 3اول  AM 8:30 - 10:30 1تطبيقات الحاسوب

https://meet.google.com/mjw-pxgp-irn 7mcb443 م جعفر خلف عىلي.م نظري/ 3اول  AM 10:30 - 12:30 وظائف االعضاء

https://meet.google.com/gij-qqcr-ggv pmsypob نجاة حمزة حسن. د.م نظري/ 2اول  اساسيات التمريض واالسعافات األولية 1:30 - 12:30 PM الخميس

https://meet.google.com/bxo-rbdg-rku tioh7x7  زهي  عىلي. م
ر م  حني  عمىلي/ 3اول  1صحة مجتمع 4:30 - 1:30 PM

https://meet.google.com/pqf-qiij-pcz ek3rjlx د عالء محمد ظاهر. م.ا عمىلي+ نظري/ 3اول  ي
 
االحصاء الحيات 7:30 - 4:30 PM

https://meet.google.com/vba-somq-amu Ywnvizx م بشائر عىلي صكب. م عمىلي/  4اول  1صحة مجتمع 11:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/pqf-qiij-pcz jj7sd67 د عالء محمد ظاهر. م.ا عمىلي+ نظري/  4اول  ي
 
االحصاء الحيات 2:30 - 11:30 AM

https://meet.google.com/cjp-gcne-fim gdt44b6 م كوثر يحي  جاسم محمد.م نظري/  4اول  PM 2:30 - 4:30 وظائف االعضاء األربعاء

https://meet.google.com/jts-wyyk-mim f7y2djn كاظم حمزة شالوك. م.م عمىلي/ 4اول  PM 4:30 - 6:30 1تطبيقات الحاسوب

https://meet.google.com/uds-wptb-cdo cjsjfte ي هدى عبد الزهرة ناج  نظري/  4اول  ي    ح تشر 8:30 - 6:30 PM

https://meet.google.com/ssi-osqi-ptk hgsetrj حنان عباس الزبيدي.د. م نظري/  4اول  كيمياء حياتية 9:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/gij-qqcr-ggv zf4yf2p نجاة حمزة حسن. د.م نظري/ 4اول  اساسيات التمريض واالسعافات األولية 10:30 - 9:30 AM

https://meet.google.com/mfy-cdrb-vpc 3a7r7uh م هدى صاحب عبد الرسول .م نظري/  4اول  أحياء مجهرية  12:30 - 10:30 AM الخميس

https://meet.google.com/lookup/dmazldjlnu z5s7erg م  طالل مظفر غازي. م نظري/ 4اول  حقوق االنسان والديمقراطية 2:30 - 12:30 AM

https://meet.google.com/vba-somq-amu Ywnvizx م بشائر عىلي صكب. م نظري/  4اول  1صحة مجتمع 4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/jts-wyyk-mim f7y2djn كاظم حمزة شالوك. م.م نظري/ 4اول  PM 4:30 - 5:30 1تطبيقات الحاسوب

https://meet.google.com/vhh-hczi-gka qqwvgt5 محمد صالح عبد الصاحب نظري/  4اول  ي ر 1إنكلي  6:30 - 5:30 PM

https://meet.google.com/pqf-qiij-pcz 3ua3vvw د عالء محمد ظاهر. م.ا عمىلي+ نظري/ 5اول  ي
 
االحصاء الحيات 11:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/vba-somq-amu dfx56xa م بشائر عىلي صكب. م عمىلي/ 5اول  1صحة مجتمع 2:30 - 11:30 AM

https://meet.google.com/cjp-gcne-fim 5ckai25 م كوثر يحي  جاسم محمد.م نظري/ 5اول  PM 2:30 - 4:30 وظائف االعضاء األربعاء

https://meet.google.com/jts-wyyk-mim 66jmech كاظم حمزة شالوك. م.م عمىلي/ 5اول  PM 4:30 - 6:30 1تطبيقات الحاسوب

https://meet.google.com/gij-qqcr-ggv xgh5djl نجاة حمزة حسن. د.م نظري/ 5اول  اساسيات التمريض واالسعافات األولية 7:30 - 6:30 PM
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https://meet.google.com/uds-wptb-cdo gkzcwk4 ي هدى عبد الزهرة ناج  نظري/ 5اول  ي    ح تشر 9:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/jts-wyyk-mim 66jmech كاظم حمزة شالوك. م.م نظري/ 5اول  AM 9:30 - 10:30 1تطبيقات الحاسوب

https://meet.google.com/vba-somq-amu dfx56xa م بشائر عىلي صكب. م نظري/ 5اول  1صحة مجتمع 12:30 - 10:30 AM الخميس

https://meet.google.com/mfy-cdrb-vpc 2c2vh6e م هدى صاحب عبد الرسول .م نظري/ 5اول  أحياء مجهرية  2:30 - 12:30 AM

https://meet.google.com/ssi-osqi-ptk pni5nzp حنان عباس الزبيدي.د. م نظري/ 5اول  كيمياء حياتية 3:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/vhh-hczi-gka pifr6s5 محمد صالح عبد الصاحب نظري/ 5اول  ي ر 1إنكلي  4:30 - 330 PM

https://meet.google.com/lookup/dmazldjlnu pefym7l م  طالل مظفر غازي. م نظري/ 5اول  حقوق االنسان والديمقراطية 6:30 - 4:30 PM

https://meet.google.com/jts-wyyk-mim v42boqo كاظم حمزة شالوك. م.م عمىلي/ 6اول AM 8:30 - 10:30 1تطبيقات الحاسوب

https://meet.google.com/cjp-gcne-fim hr4a3bn م كوثر يحي  جاسم محمد.م نظري/  6اول AM 10:30 - 12:30 وظائف االعضاء
https://meet.google.com/uds-wptb-cdo ar34mib ي هدى عبد الزهرة ناج  نظري/  6اول ي    ح تشر 1:30 - 12:30 PM األربعاء

https://meet.google.com/pqf-qiij-pcz toje5gz د عالء محمد ظاهر. م.ا عمىلي+ نظري/  6اول ي
 
االحصاء الحيات 4:30 - 1:30 PM

https://meet.google.com/vba-somq-amu bvoki3s م بشائر عىلي صكب. م عمىلي/  6اول 1صحة مجتمع 7:30 - 4:30 PM

https://meet.google.com/vba-somq-amu bvoki3s م بشائر عىلي صكب. م نظري/  6اول 1صحة مجتمع 10:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/jts-wyyk-mim v42boqo كاظم حمزة شالوك. م.م نظري/  6اول AM 10:30 - 11:30 1تطبيقات الحاسوب

https://meet.google.com/ssi-osqi-ptk frvysxg حنان عباس الزبيدي.د. م نظري/  6اول كيمياء حياتية 12:30 - 11:30 AM الخميس

https://meet.google.com/vhh-hczi-gka m4d5coq محمد صالح عبد الصاحب نظري/  6اول ي ر 1إنكلي  1:30 - 12:30 PM

https://meet.google.com/gij-qqcr-ggv 2fwgmf2 نجاة حمزة حسن. د.م نظري/  6اول اساسيات التمريض واالسعافات األولية 2:30 - 1:30 PM

https://meet.google.com/lookup/dmazldjlnu ql5pmst م  طالل مظفر غازي. م نظري/  6اول حقوق االنسان والديمقراطية 4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/mfy-cdrb-vpc 6kljsdr م هدى صاحب عبد الرسول .م نظري/  6اول أحياء مجهرية  6:30 - 4:30 PM
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