
ي 
ر
ون ات األسبوعي للصف األول االلكتر ي)جدول المحاضر

ر
(الدراسة الصباحية للفصل الثان

2021-2020للعام الدراسي 

رابط الكوكل ميت   رمز الصف 

اسم المحاضر 

واللقب العلمي

المادة نظري او 

عملي اسم المادة

ة  وقت المحاضر

وتاري    خ 

ة المحاضر االيام الشعبة

https://meet.google.com/lookup/b5airnldzl xeysu5r علي نعمه حسن.م عملي/ 1اول  1  صحة المجتمع

11:30 - 8:30 

AM

https://meet.google.com/lookup/aht6mmbwvo?authuser=4&hs=179 efnoswl

عالء محمد . د.م.أ

ظاهر

+ نظري/ 1اول 

عملي ي
ر
االحصاء الحيان

2:30 PM - 

11:30 AM السبت

https://meet.google.com/lookup/dgob3jif7t c7cq73r

م طالل مظفر .م

غازي نظري/ 1اول 

حقوق االنسان 

والديمقراطية 4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/lookup/fhwxdqguqm 63cyc5e

م فاطمة كاظم . م

عبد عملي+ نظري

  تطبيقات 

1الحاسوب 7:30 - 4:30 PM

https://meet.google.com/jcs-gvii-gxo       xxdvjyc

حنان عباس .د. م

الزبيدي نظري/ 1اول  كيمياء حياتية 9:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/lookup/e4a5p6lf4s t7gfjat

نجاة حمزة . د.م

حسن نظري/ 1اول 

اساسيات 

التمريض 

واالسعافات 

األولية

10:30 - 9:30 

AM

https://meet.google.com/lookup/d2v3jaskik mrpqrq7

د بلقيس سعدون .م

جاسم نظري/ 1اول  احياء مجهرية

12:30 - 10:30 

AM

https://meet.google.com/lookup/altr3qucxb?authuser=4&hs=179 njraiex م جعفر خلف علي.م نظري/ 1اول 

علم وظائف 

االعضاء 2:30 - 12:30 PM االحد 1شعبة 

https://meet.google.com/lookup/b5airnldzl xeysu5r علي نعمه حسن.م نظري/ 1اول  1  صحة المجتمع 4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/lookup/dkxsxtsxgg?authuser=1&hs=179 sgetbig زهره مكي محمود. م.أ نظري/ 1اول  ي    ح تشر 5:30 - 4:30 PM

https://meet.google.com/lookup/fdsrtzpqkq?authuser=0&hs=179 y3t6omx بلقيس عبد علي.د.م.ا نظري/ 1اول  ي ر 1انكلت  6:30 - 5:30 PM

https://meet.google.com/lookup/d2v3jaskik mrpqrq7

د بلقيس سعدون .م

جاسم عملي/ 1اول  احياء مجهرية

11:30 - 8:30 

AM ر االثني 

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/jcs-gvii-gxo       xxdvjyc

حنان عباس .د. م

الزبيدي عملي/ 1اول  كيمياء حياتية

2:30 PM - 

11:30AM

https://meet.google.com/lookup/e4a5p6lf4s t7gfjat

نجاة حمزة . د.م

حسن عملي/ 1اول 

اساسيات 

التمريض 

واالسعافات 

األولية

10:30 - 8:30 

AM

https://meet.google.com/lookup/altr3qucxb?authuser=4&hs=179 njraiex م جعفر خلف علي.م عملي/ 1اول 

علم وظائف 

االعضاء

12:30 - 10:30 

AM الثالثاء

https://meet.google.com/lookup/dkxsxtsxgg?authuser=1&hs=179 sgetbig زهره مكي محمود. م.أ عملي/ 1اول  ي    ح تشر 2:30 - 12:30 PM

https://meet.google.com/lookup/e5gps2vdmc itaoyf2

م طالل مظفر .م

غازي نظري/ 2اول 

حقوق االنسان 

والديمقراطية

10:30 - 8:30 

AM

https://meet.google.com/lookup/eirhlnnsf4 6jk67gc

م فاطمة كاظم . م

عبد نظري/ 2اول 

  تطبيقات 

1الحاسوب

11:30  - 10:30 

AM

https://meet.google.com/lookup/gqpnakjt32 czpc6fj علي نعمه حسن.م عملي/ 2اول 

  صحة المجتمع 

1 2:30 - 11:30 PM السبت

https://meet.google.com/lookup/eirhlnnsf4 6jk67gc

م فاطمة كاظم . م

عبد عملي/ 2اول 

  تطبيقات 

1الحاسوب 4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/lookup/h4n7c47dlm?authuser=4&hs=179 uurws4c

عالء محمد . د.م.أ

ظاهر

+ نظري/ 2اول 

عملي ي
ر
االحصاء الحيان 8:30 - 5:30 PM

https://meet.google.com/lookup/dp5hxg2i45 ikomcxp

نجاة حمزة . د.م

حسن نظري/ 2اول 

اساسيات 

التمريض 

واالسعافات 

األولية 9:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/jcs-gvii-gxo    sdbm5hd

حنان عباس .د. م

الزبيدي نظري/ 2اول  كيمياء حياتية

10:30 - 9:30 

AM

https://meet.google.com/lookup/bnzrxhribf?authuser=4&hs=179 v7mqeme م جعفر خلف علي.م نظري/ 2اول 

علم وظائف 

االعضاء

12:30 - 10:30 

AM

https://meet.google.com/lookup/bcrmrkdudx njig267

د بلقيس سعدون .م

جاسم نظري/ 2اول  احياء مجهرية 2:30 - 12:30 PM االحد 2شعبة 

https://meet.google.com/lookup/fdsrtzpqkq?authuser=0&hs=181 x3x5td5 بلقيس عبد علي.د.م.أ نظري/ 2اول  ي ر 1انكلت  3:30 - 2:30 PM



https://meet.google.com/lookup/euz3swu7l5?authuser=1&hs=179 velkqoh زهره مكي محمود. م.أ نظري/ 2اول  ي    ح تشر 4:30 - 3:30 PM

https://meet.google.com/lookup/gqpnakjt32 czpc6fj علي نعمه حسن.م نظري/ 2اول  1  صحة المجتمع 6:30 - 4:30 PM

https://meet.google.com/jcs-gvii-gxo    sdbm5hd

حنان عباس .د. م

الزبيدي عملي/ 2اول  كيمياء حياتية

11:30 - 8:30 

AM ر االثني 

https://meet.google.com/lookup/bcrmrkdudx njig267

د بلقيس سعدون .م

جاسم عملي/ 2اول  احياء مجهرية 2:30 - 11:30 PM

https://meet.google.com/lookup/euz3swu7l5?authuser=1&hs=179 velkqoh زهره مكي محمود. م.أ عملي/ 2اول  ي    ح تشر

10:30 - 8:30 

AM

https://meet.google.com/lookup/dp5hxg2i45 ikomcxp

نجاة حمزة . د.م

حسن عملي/ 2اول 

اساسيات 

التمريض 

واالسعافات 

األولية

12:30 - 10:30 

AM األربعاء

https://meet.google.com/lookup/bnzrxhribf?authuser=4&hs=179 v7mqeme م جعفر خلف علي.م عملي/ 2اول 

علم وظائف 

االعضاء 2:30 - 12:30 PM

https://meet.google.com/lookup/dlda6k6cl4 Jxc47vn

م فاطمة كاظم . م

عبد عملي/ 3اول 

  تطبيقات 

1الحاسوب

10:30 - 8:30 

AM

https://meet.google.com/lookup/hhx4urkrud 73cwveq

م طالل مظفر .م

غازي نظري/ 3اول 

حقوق االنسان 

والديمقراطية

12:30 PM-

10:30 AM

https://meet.google.com/lookup/dlda6k6cl4 Jxc47vn

م فاطمة كاظم . م

عبد نظري/ 3اول 

  تطبيقات 

1الحاسوب 1:30 - 12:30 PM السبت

https://meet.google.com/lookup/fy3b4eotw7?authuser=4&hs=179 x4cpcmf

عالء محمد . د.م.أ

ظاهر

+ نظري/ 3اول 

عملي ي
ر
االحصاء الحيان 5:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/lookup/hgxwimbuiq mx4kip5 علي نعمه حسن.م عملي/ 3اول  1  صحة المجتمع 8:30 - 5:30 PM

https://meet.google.com/lookup/hgxwimbuiq mx4kip5 علي نعمه حسن.م نظري/ 3اول  1  صحة المجتمع

10:30 - 8:30 

AM

https://meet.google.com/lookup/fdsrtzpqkq?authuser=0&hs=181 glfir5i د بلقيس عبد علي.م.أ نظري/ 3اول  ي ر 1انكلت 

11:30 - 10:30 

AM 3شعبة 

https://meet.google.com/nah-seya-wvn
https://meet.google.com/lookup/dp5h53n665


https://meet.google.com/lookup/dlihmdlovs vjwu77e

نجاة حمزة . د.م

حسن نظري/ 3اول 

اساسيات 

التمريض 

واالسعافات 

األولية

12:30 - 11:30 

AM

https://meet.google.com/jcs-gvii-gxo zx64r5h

حنان عباس .د. م

الزبيدي نظري/ 3اول  كيمياء حياتية 1:30 - 12:30 PM االحد

https://meet.google.com/lookup/dv7lizlas2?authuser=1&hs=179 4w33w2v زهره مكي محمود. م.أ نظري/ 3اول  ي    ح تشر 2:30 - 1:30 PM

https://meet.google.com/lookup/dkzdfplyfl   7r4qjtp

زينب عبد . د.م.أ

محسن نظري/ 3اول 

علم وظائف 

االعضاء 4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/lookup/c2ahfbes6k c6nt2fn

احمد خضت  عبد . م

الرضا نظري/ 3اول  احياء مجهرية 6:30 - 4:30 PM

https://meet.google.com/lookup/dkzdfplyfl   7r4qjtp

نب عبد . د.م.أ زي

محسن عملي/ 3اول 

ائف  علم وظ

ضاء االع

10:30 - 8:30 

AM

https://meet.google.com/lookup/dv7lizlas2?authuser=1&hs=179 4w33w2v ره مكي محمود. م.أ زه عملي/ 3اول  ح ي     تشر

12:30 - 10:30 

AM ر االثني 

https://meet.google.com/lookup/dlihmdlovs vjwu77e نجاة حمزة حسن. د.م عملي/ 3اول 

ساسيات  ا

تمريض  ال

واالسعافات 

ية األول 2:30 - 12:30 PM

https://meet.google.com/lookup/c2ahfbes6k c6nt2fn

مد خضير عبد . م اح

رضا ال عملي/ 3اول  ياء مجهرية اح

11:30 - 8:30 

AM الثالثاء

https://meet.google.com/jcs-gvii-gxo   zx64r5h

حنان عباس .د. م

زبيدي ال عملي/ 3اول  كيمياء حياتية 2:30 - 11:30 PM

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

