
2021-2020للعام الدراسي 

رابط الكوكل ميت ثابت عىل مدار سنة  رمز الصف 

اسم المحاضر واللقب 

العلمي

المادة نظري او 

عمىلي اسم المادة

ة  وقت المحاضر

ة وتاري    خ المحاضر االيام الشعبة
https://meet.google.com/lookup/g3gxepymml uqb4rc6 م نورعماد يحيى.م عمىلي/ 1اول  أحياء مجهرية 5:30 - 2:30 PM االحد

https://meet.google.com/lookup/athpw5t62w 4fjkyrd سارة عىلي محمد رضا عمىلي/ 1اول  كيمياء حياتية 8:30 - 5:30 PM

https://meet.google.com/lookup/dtrmjel5dk vthorsh نجاة حمزة حسن. د.م عمىلي/ 1اول 

اساسيات التمريض 

واالسعافات األولية 4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/lookup/g374ixak5e?authuser=4&hs=179 espt5qi م جعفر خلف عىلي.م عمىلي/ 1اول  PM 4:30 - 6:30 وظائف االعضاء ر االثنيى

https://meet.google.com/lookup/fj7g4vtgp3?authuser=1&hs=179 ic6ihxo زهره مكي محمود. م.أ عمىلي/ 1اول  ي    ح تشر 8:30 - 6:30 PM

https://meet.google.com/lookup/g3gxepymml uqb4rc6 م نورعماد يحيى.م نظري/ 1اول  أحياء مجهرية 10:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/lookup/dmazldjlnu zem7roj م  طالل مظفر غازي. م نظري/ 1اول 

حقوق االنسان 

والديمقراطية 12:30 - 10:30 AM

https://meet.google.com/lookup/fj7g4vtgp3?authuser=1&hs=179 ic6ihxo زهره مكي محمود. م.أ نظري/ 1اول  ي    ح تشر 1:30 - 12:30 PM األربعاء 1شعبة 

https://meet.google.com/lookup/hufad5qire?authuser=1&hs=179 vqawmv5  زهيى عىلي. م
ر م  حنيى

+ نظري/ 1اول 

عمىلي 1صحة مجتمع 6:30 - 1:30 PM

https://meet.google.com/lookup/do56ytize7?authuser=0&hs=179
2grsurs كاظم حمزة شالوك. م.م

+ نظري/ 1اول 

عمىلي 1تطبيقات الحاسوب 9:30 - 6:30 PM

https://meet.google.com/lookup/athpw5t62w 4fjkyrd سارة عىلي محمد رضا نظري/ 1اول  كيمياء حياتية 9:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/lookup/ewdrjw6kg4 ghwmz5t محمد صالح عبد الصاحب نظري/ 1اول  ي ر 1إنكليى 10:30 - 9:30 AM

https://meet.google.com/lookup/fxivni2cdy?authuser=4&hs=179 gxvtseo د عالء محمد ظاهر. م.ا

+ نظري/ 1اول 

عمىلي ي
 
االحصاء الحيات 2:30 - 11:30 AM الخميس

https://meet.google.com/lookup/g374ixak5e?authuser=4&hs=179 espt5qi م جعفر خلف عىلي.م نظري/ 1اول  PM 2:30 - 4:30 وظائف االعضاء

https://meet.google.com/lookup/dtrmjel5dk vthorsh نجاة حمزة حسن. د.م نظري/ 1اول 

اساسيات التمريض 

واالسعافات األولية 5:30 - 4:30 PM

https://meet.google.com/lookup/c2yonwwkdz?authuser=1&hs=179 6tu3v5k  زهيى عىلي. م
ر م  حنيى

+ نظري/ 2اول 

عمىلي 1صحة مجتمع 1:30 - 8:30 AM

ي 
ر
وت ي/للدراسة المسائية )جدول الصف األول االلكي 

ر
قسم تقنيات صحة المجتمع (للفصل الثات

https://meet.google.com/xfo-ddts-ugo
https://meet.google.com/lookup/ez7uojqxvs
https://meet.google.com/wjg-ofzt-mdy
https://meet.google.com/wjg-ofzt-mdy
https://meet.google.com/pqf-qiij-pcz
https://meet.google.com/wjg-ofzt-mdy


https://meet.google.com/lookup/hpil2mbtyb an3fl4l سارة عىلي محمد رضا عمىلي/ 2اول  كيمياء حياتية 5:30 - 2:30 PM االحد

https://meet.google.com/lookup/h56ifylza7 au5g5dr م نورعماد يحيى.م عمىلي/ 2اول  أحياء مجهرية 8:30 - 5:30 PM

https://meet.google.com/lookup/cf5qgf6kdm?authuser=4&hs=179 mhrpilr م جعفر خلف عىلي.م عمىلي/ 2اول  PM 2:30 - 4:30 وظائف االعضاء

https://meet.google.com/lookup/b5xfpilmxp?authuser=1&hs=179 v2cfta4 زهره مكي محمود. م.أ عمىلي/ 2اول  ي    ح تشر 6:30 - 4:30 PM ر االثنيى

https://meet.google.com/lookup/eirhlnnsf4 cbhppqs نجاة حمزة حسن. د.م عمىلي/ 2اول 

اساسيات التمريض 

واالسعافات األولية 8:30 - 6:30 PM

2شعبة 

https://meet.google.com/lookup/htpkupxjsg?authuser=0&hs=179 kmlfaqx كاظم حمزة شالوك. م.م

+ نظري/ 2اول 

عمىلي 1تطبيقات الحاسوب 11:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/lookup/b5xfpilmxp?authuser=1&hs=179 v2cfta4 زهره مكي محمود. م.أ نظري/ 2اول  ي    ح تشر 12:30 - 11:30 AM

https://meet.google.com/lookup/bqoindoldw
gl5hsfa م  طالل مظفر غازي. م نظري/ 2اول 

حقوق االنسان 

والديمقراطية 2:30 - 12:30 PM األربعاء

https://meet.google.com/lookup/h56ifylza7 au5g5dr م نورعماد يحيى.م نظري/ 2اول  أحياء مجهرية 4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/lookup/cjajrnn5cs?authuser=4&hs=179 leumuyt د عالء محمد ظاهر. م.ا

/ 2اول 

عمىلي+نظري ي
 
االحصاء الحيات 11:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/lookup/hpil2mbtyb an3fl4l سارة عىلي محمد رضا نظري/ 2اول  كيمياء حياتية 12:30 - 11:30 AM

https://meet.google.com/lookup/eirhlnnsf4 cbhppqs نجاة حمزة حسن. د.م نظري/ 2اول 

اساسيات التمريض 

واالسعافات األولية 1:30 - 12:30 PM الخميس

https://meet.google.com/lookup/ewdrjw6kg4 mfy7vkf محمد صالح عبد الصاحب نظري/ 2اول  ي ر 1إنكليى 2:30 - 1:30 PM

https://meet.google.com/lookup/cf5qgf6kdm?authuser=4&hs=179 mhrpilr م جعفر خلف عىلي.م نظري/ 2اول  PM 4:30 - 6:30 وظائف االعضاء

https://meet.google.com/lookup/cwcqcp47sn 7vhyts3 م نورعماد يحيى.م عمىلي/ 3اول  أحياء مجهرية 5:30 - 2:30 PM ر االثنيى

https://meet.google.com/lookup/bj6ih2ll55 olyks6w سارة عىلي محمد رضا عمىلي/ 3اول  كيمياء حياتية 8:30 - 5:30 PM

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

https://meet.google.com/lookup/dcrblewv5w ed5ehqx نجاة حمزة حسن. د.م عمىلي/ 3اول 

اساسيات التمريض 

واالسعافات األولية 6:30 - 4:30 PM الثالثاء

https://meet.google.com/lookup/dx2oyfpga7?authuser=4&hs=179 36ird2p م جعفر خلف عىلي.م عمىلي/ 3اول  PM 6:30 - 8:30 وظائف االعضاء

https://meet.google.com/lookup/bqoindoldw
https://meet.google.com/mjw-pxgp-irn


https://meet.google.com/lookup/eto7jud5go?authuser=1&hs=179 6utmazf  زهيى عىلي. م
ر م  حنيى

+ نظري/ 3اول 

عمىلي 1صحة مجتمع 1:30 - 8:30 AM 3شعبة 

https://meet.google.com/lookup/afmcgfdtdr?authuser=0&hs=179 zs7awsw كاظم حمزة شالوك. م.م

+ نظري/ 3اول 

عمىلي 1تطبيقات الحاسوب 4:30 - 1:30 PM

https://meet.google.com/lookup/cwcqcp47sn 7vhyts3 م نورعماد يحيى.م نظري/ 3اول  أحياء مجهرية 6:30 - 4:30 PM األربعاء

https://meet.google.com/lookup/d6fajx2avh xnz2j7i م  طالل مظفر غازي. م نظري/ 3اول 

حقوق االنسان 

والديمقراطية 8:30 - 6:30 PM

https://meet.google.com/lookup/hrcawaidqe?authuser=1&hs=179 2mrxppe زهره مكي محمود. م.أ نظري/ 3اول  ي    ح تشر 9:30 - 8:30 PM

https://meet.google.com/lookup/ewdrjw6kg4 hly4yzw محمد صالح عبد الصاحب نظري/ 3اول  ي ر 1إنكليى 9:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/lookup/dcrblewv5w ed5ehqx نجاة حمزة حسن. د.م نظري/ 2اول 

اساسيات التمريض 

واالسعافات األولية 10:30 - 9:30 AM

https://meet.google.com/lookup/dx2oyfpga7?authuser=4&hs=179 36ird2p م جعفر خلف عىلي.م نظري/ 3اول  AM 10:30 - 12:30 وظائف االعضاء الخميس

https://meet.google.com/lookup/bj6ih2ll55 olyks6w سارة عىلي محمد رضا نظري/ 3اول  كيمياء حياتية 1:30 - 12:30 PM

https://meet.google.com/lookup/csji6y36qb?authuser=4&hs=179 5lhwl27 د عالء محمد ظاهر. م.ا

+ نظري/ 3اول 

عمىلي ي
 
االحصاء الحيات 4:30 - 1:30 PM

https://meet.google.com/jcs-gvii-gxo qka44ho حنان عباس الزبيدي.د. م عمىلي/  4اول  كيمياء حياتية 5:30 - 2:30 PM ر االثنيى

https://classroom.google.com/c/MjcyMzI5OTQyNzg0?cjc=7alkpey 7alkpey

م هدى صاحب عبد .م

الرسول عمىلي/  4اول  أحياء مجهرية 8:30 - 5:30 PM

https://meet.google.com/lookup/amth2b5qjn eb5idsd م هادي جواد كاظم.م عمىلي/  4اول 

اساسيات التمريض 

واالسعافات األولية 4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/cjp-gcne-fim gdt44b6 

م كوثر يحيى جاسم .م

محمد عمىلي/  4اول  PM 4:30 - 6:30 وظائف االعضاء الثالثاء

https://meet.google.com/uds-wptb-cdo ar34mib ي هدى عبد الزهرة ناج  عمىلي/  4اول  ي    ح تشر 8:30 - 6:30 PM

https://meet.google.com/lookup/ewdrjw6kg4 qrdov7i محمد صالح عبد الصاحب نظري/  4اول  ي ر 1إنكليى 9:30 - 8:30 AM 4شعبة 

https://meet.google.com/vhh-hczi-gka


https://meet.google.com/cjp-gcne-fim gdt44b6 

م كوثر يحيى جاسم .م

محمد نظري/  4اول  AM 9:30 - 11:30 وظائف االعضاء

https://meet.google.com/lookup/h2zatsv6qj?authuser=4&hs=179 igo4mcx د عالء محمد ظاهر. م.ا

+ نظري/  4اول 

عمىلي ي
 
االحصاء الحيات 2:30 - 11:30 AM األربعاء

https://meet.google.com/jcs-gvii-gxo qka44ho حنان عباس الزبيدي.د. م نظري/  4اول  كيمياء حياتية 3:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/lookup/amth2b5qjn eb5idsd م هادي جواد كاظم.م نظري/ 4اول 

اساسيات التمريض 

واالسعافات األولية 4:30 - 3:30 PM

https://meet.google.com/lookup/amaf2oswva?authuser=1&hs=179 34ngjwr  زهيى عىلي. م
ر م  حنيى

+ نظري/  4اول 

عمىلي 1صحة مجتمع 1:30 - 8:30 AM

https://classroom.google.com/c/MjcyMzI5OTQyNzg0?cjc=7alkpey 7alkpey

م هدى صاحب عبد .م

الرسول نظري/  4اول  أحياء مجهرية 3:30 - 1:30 AM

https://meet.google.com/uds-wptb-cdo ar34mib ي هدى عبد الزهرة ناج  نظري/  4اول  ي    ح تشر 4:30 - 3:30 PM الخميس

https://meet.google.com/lookup/d2i6emb4ll?authuser=0&hs=179 4j6pcyv كاظم حمزة شالوك. م.م

+ نظري/ 5اول 

عمىلي 1تطبيقات الحاسوب 7:30 - 4:30 PM

https://meet.google.com/lookup/dp5h53n665 ja77fod م  طالل مظفر غازي. م نظري/ 4اول 

حقوق االنسان 

والديمقراطية 9:30 - 7:30 AM

https://meet.google.com/uds-wptb-cdo gkzcwk4 ي هدى عبد الزهرة ناج  عمىلي/ 5اول  ي    ح تشر 4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/cjp-gcne-fim 5ckai25

م كوثر يحيى جاسم .م

محمد عمىلي/ 5اول  PM 4:30 - 6:30 وظائف االعضاء االحد

https://meet.google.com/lookup/eyi42t2oqd 2byobxq م هادي جواد كاظم.م عمىلي/ 5اول 

اساسيات التمريض 

واالسعافات األولية 8:30 - 6:30 PM

https://meet.google.com/lookup/gjwczmj6ml?authuser=1&hs=179 brvypfv  زهيى عىلي. م
ر م  حنيى

+ نظري/ 5اول 

عمىلي 1صحة مجتمع 11:30 -8:30 AM ر االثنيى

https://classroom.google.com/c/MjcyMzI5OTQyNzg0?cjc=7alkpey fluarif

م هدى صاحب عبد .م

الرسول عمىلي/ 5اول  أحياء مجهرية 5:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/jcs-gvii-gxo 6gqvjv6 حنان عباس الزبيدي.د. م عمىلي/ 5اول  كيمياء حياتية 8:30 - 5:30 PM الثالثاء

5شعبة 

https://meet.google.com/uds-wptb-cdo


https://meet.google.com/lookup/eutwqpb6kv?authuser=4&hs=179 nhkjhvs د عالء محمد ظاهر. م.ا

+ نظري/ 5اول 

عمىلي ي
 
االحصاء الحيات 11:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/lookup/eyi42t2oqd 2byobxq م هادي جواد كاظم.م نظري/ 5اول 

اساسيات التمريض 

واالسعافات األولية 12:30 - 11:30 AM

https://meet.google.com/cjp-gcne-fim 5ckai25

م كوثر يحيى جاسم .م

محمد نظري/ 5اول  PM 12:30 - 2:30 وظائف االعضاء األربعاء

https://meet.google.com/lookup/ewdrjw6kg4 oxp7hvp محمد صالح عبد الصاحب نظري/ 5اول  ي ر 1إنكليى 3:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/jcs-gvii-gxo 6gqvjv6 حنان عباس الزبيدي.د. م نظري/ 5اول  كيمياء حياتية 4:30 - 3:30 PM

https://classroom.google.com/c/MjcyMzI5OTQyNzg0?cjc=7alkpey fluarif

م هدى صاحب عبد .م

الرسول نظري/ 5اول  أحياء مجهرية 10:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/uds-wptb-cdo gkzcwk4 ي هدى عبد الزهرة ناج  نظري/ 5اول  ي    ح تشر 11:30 - 10:30 AM

https://meet.google.com/lookup/hlmea2egbj?authuser=0&hs=179
mx446l6 كاظم حمزة شالوك. م.م

+ نظري/ 5اول 

عمىلي 1تطبيقات الحاسوب 2:30 - 11:30 AM الخميس

https://meet.google.com/lookup/gjqzdkp2cc
 2ze65m2 م  طالل مظفر غازي. م نظري/ 5اول 

حقوق االنسان 

والديمقراطية 4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/lookup/hbqu7avffy ve5nsbt م هادي جواد كاظم.م عمىلي/  6اول

اساسيات التمريض 

واالسعافات األولية 4:30 - 2:30 PM االحد

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

https://meet.google.com/cjp-gcne-fim hr4a3bn

م كوثر يحيى جاسم .م

محمد عمىلي/  6اول PM 6:30 - 8:30 وظائف االعضاء

https://meet.google.com/uds-wptb-cdo  cjsjfte ي هدى عبد الزهرة ناج  عمىلي/  6اول ي    ح تشر 12:30 - 11:30 AM

https://meet.google.com/lookup/ez7uojqxvs oplnsb2 م  طالل مظفر غازي. م عمىلي/  6اول

حقوق االنسان 

والديمقراطية 2:30 - 12:30 PM الثالثاء

https://meet.google.com/jcs-gvii-gxo 4ui5mlw حنان عباس الزبيدي.د. م عمىلي/  6اول كيمياء حياتية 5:30 - 2:30 AM

https://classroom.google.com/c/MjcyMzI5OTQyNzg0?cjc=7alkpey zmqywga

م هدى صاحب عبد .م

الرسول عمىلي/  6اول أحياء مجهرية 8:30 - 5:30 AM

6شعبة 

https://meet.google.com/lookup/ewdrjw6kg4
https://meet.google.com/uds-wptb-cdo


https://meet.google.com/jcs-gvii-gxo 4ui5mlw حنان عباس الزبيدي.د. م نظري/  6اول كيمياء حياتية 9:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/lookup/hbqu7avffy ve5nsbt م هادي جواد كاظم.م نظري/  6اول

اساسيات التمريض 

واالسعافات األولية 10:30 - 9:30 AM

https://meet.google.com/lookup/ewdrjw6kg4 sbbfdof محمد صالح عبد الصاحب نظري/  6اول ي ر 1إنكليى 11:30 - 10:30 AM االالبعاء

https://meet.google.com/lookup/h6sqrpyfip?authuser=4&hs=179 frwmvyu د عالء محمد ظاهر. م.ا

+ نظري/  6اول

عمىلي ي
 
االحصاء الحيات 4:30 - 1:30 PM

https://meet.google.com/cjp-gcne-fim hr4a3bn

م كوثر يحيى جاسم .م

محمد نظري/  6اول PM 4:30 - 6:30 وظائف االعضاء

https://meet.google.com/lookup/cbev3tugcq?authuser=0&hs=179
u54izvc كاظم حمزة شالوك. م.م

+ نظري/  6اول

عمىلي 1تطبيقات الحاسوب 11:30 - 8:30 AM

https://classroom.google.com/c/MjcyMzI5OTQyNzg0?cjc=7alkpey zmqywga

م هدى صاحب عبد .م

الرسول نظري/  6اول أحياء مجهرية 1:30 - 11:30 AM الخميس

https://meet.google.com/lookup/h7l2zklbi4?authuser=1&hs=179 awggc6w  زهيى عىلي. م
ر م  حنيى

+ نظري/  6اول

عمىلي 1صحة مجتمع 6:30 - 1:30 PM


