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 (الفصل الثان
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رابط الكوكل ميت ثابت عىل مدار سنة  رمز الصف  اسم المحاض  واللقب العلمي المادة نظري او عمىلي اسم المادة

ة  وقت المحاض 

ة وتاري    خ المحاض  االيام
https://meet.google.com/lookup/cwtdzgiqpn qycgn4t د سالم حسي   حسن.م.ا ي 

 
عمىلي+نظري/ 1ثان الوبائيات 11:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/lookup/b6gd7kcmtn?authuser=1&hs=179 rhqbmkx ي عبد المحسن. م
ر
محمد عبد الباق ي 

 
عمىلي/ 1ثان صحة وسالمة مهنية 2:30 - 11:30 AM السبت

https://meet.google.com/lookup/bvfrv7own4?authuser=5&hs=179 5by4ajd د صادق صاحب هادي.م ي 
 
نظري/ 1ثان اخالقيات المهنة 4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/lookup/hlauuu4gry epykhlx . احمد خضت  عبد الرضا. م ي 
 
عمىلي+نظري/ 1ثان التفتيش والرقابة الصحية  7:30 - 4:30 PM

وع  بحث مشر وع  بحث مشر وع  بحث مشر وع  بحث مشر االحد

https://meet.google.com/lookup/c3uxqdvtsl?authuser=0&hs=179 asud4js كاظم حمزة شالوك. م.م ي 
 
عمىلي/ 1ثان PM 2:30 - 4:30 2تطبيقات الحاسوب

https://meet.google.com/lookup/fdsrtzpqkq?authuser=0&hs=179 de4w27r بلقيس عبد عىلي عبد عون جواد.د.م.أ ي 
 
عمىلي/ 1ثان 2صحة محتمع  6:30 - 4:30 PM االثني  

https://meet.google.com/lookup/fi6ipopyv7 jciy24v محمد صالح عبد الصاحب ي 
 
نظري/ 1ثان ي 2إنكلت   7:30 - 6:30 PM

https://meet.google.com/lookup/b6gd7kcmtn?authuser=1&hs=179 rhqbmkx ي عبد المحسن. م
ر
محمد عبد الباق ي 

 
نظري/ 1ثان صحة وسالمة مهنية 3:30 - 2:30 AM

https://meet.google.com/lookup/c3uxqdvtsl?authuser=0&hs=179 asud4js كاظم حمزة شالوك. م.م ي 
 
نظري/ 1ثان PM 3:30 - 4:30 2تطبيقات الحاسوب الثالثاء

https://meet.google.com/lookup/fdsrtzpqkq?authuser=0&hs=179 de4w27r بلقيس عبد عىلي عبد عون جواد.د.م.أ ي 
 
نظري/ 1ثان 2صحة محتمع  6:30 - 4:30 PM

https://meet.google.com/hjv-ffmn-qmy ocusrpo عىلي عبد اللطيف غالم محمد. م ي 
 
نظري/ 1ثان دوائيات  8:30 - 6:30 PM

https://meet.google.com/hjv-ffmn-qmy ocusrpo عىلي عبد اللطيف غالم محمد. م ي 
 
عمىلي/ 1ثان دوائيات  4:30 - 2:30 PM

://classroom.google.com/c/Mjg2NTA0Mzc5MzE5?cjc=gc2n7cd gc2n7cd عىلي موس مهدي. د ي 
 
نظري/ 1ثان ي جراحي

طب باطن  6:30 - 4:30 PM األربعاء

https://meet.google.com/lookup/hlauuu4gry epykhlx . احمد خضت  عبد الرضا. م ي 
 
عمىلي/ 1ثان التفتيش والرقابة الصحية  8:30 - 6:30 PM

://classroom.google.com/c/Mjg2NTA0Mzc5MzE5?cjc=gc2n7cd gc2n7cd عىلي موس مهدي. د ي 
 
عمىلي/ 1ثان ي جراحي

طب باطن  12:30 - 8:30 AM الخميس

https://meet.google.com/lookup/hlauuu4gry o5a5wi7 . احمد خضت  عبد الرضا. م ي 
 
عمىلي+نظري/ 2ثان التفتيش والرقابة الصحية  11:30 - 8:30 AM

https://meet.google.com/lookup/cqr262zcba yosq67z د سالم حسي   حسن.م.ا ي 
 
عمىلي+نظري/ 2ثان الوبائيات 2:30 - 11:30 PM السبت

https://meet.google.com/lookup/awkveropyb?authuser=1&hs=179 q6mfmxt ي عبد المحسن. م
ر
محمد عبد الباق ي 

 
عمىلي/ 2ثان صحة وسالمة مهنية 5:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/lookup/dtppfypfuf?authuser=5&hs=179 x3pgddo د صادق صاحب هادي.م ي 
 
عمىلي/ 2ثان اخالقيات المهنة 7:30 - 5:30 PM

وع  بحث مشر وع  بحث مشر وع  بحث مشر وع  بحث مشر االحد

https://meet.google.com/lookup/hlauuu4gry
https://meet.google.com/lookup/e2ng2k6egk
https://meet.google.com/nuz-tfxs-iam
https://meet.google.com/jts-wyyk-mim
https://meet.google.com/hjv-ffmn-qmy
https://meet.google.com/lookup/hlauuu4gry


https://meet.google.com/lookup/fi6ipopyv7 cyp52bt محمد صالح عبد الصاحب ي 
 
نظري/ 2ثان ي 2إنكلت   4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/lookup/h27l4hijdx?authuser=0&hs=179 menzma5 كاظم حمزة شالوك. م.م ي 
 
عمىلي/ 2ثان PM 4:30 - 6:30 2تطبيقات الحاسوب االثني  

https://meet.google.com/lookup/fdsrtzpqkq?authuser=0&hs=181 u567hpl بلقيس عبد عىلي عبد عون جواد.د.م.أ ي 
 
عمىلي/ 2ثان 2صحة محتمع 8:30 - 6:30 PM

https://meet.google.com/lookup/fdsrtzpqkq?authuser=0&hs=181 u567hpl بلقيس عبد عىلي عبد عون جواد.د.م.أ ي 
 
نظري/ 2ثان 2صحة محتمع 4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/hjv-ffmn-qmy ziesjgg عىلي عبد اللطيف غالم محمد. م ي 
 
نظري/ 2ثان دوائيات  6:30 - 4:30 PM الثالثاء

https://meet.google.com/lookup/awkveropyb?authuser=1&hs=179 q6mfmxt ي عبد المحسن. م
ر
محمد عبد الباق ي 

 
نظري/ 2ثان صحة وسالمة مهنية 7:30 - 6:30 PM

https://meet.google.com/lookup/h27l4hijdx?authuser=0&hs=179 menzma5 كاظم حمزة شالوك. م.م ي 
 
نظري/ 2ثان PM 7:30 - 8:30 2تطبيقات الحاسوب

https://meet.google.com/lookup/hlauuu4gry o5a5wi7 . احمد خضت  عبد الرضا. م ي 
 
عمىلي/ 2ثان التفتيش والرقابة الصحية  4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/hjv-ffmn-qmy ziesjgg عىلي عبد اللطيف غالم محمد. م ي 
 
عمىلي/ 2ثان دوائيات  6:30 - 4:30 PM األربعاء

https://meet.google.com/lookup/fy3en3buxs ottai2g عىلي موس مهدي. د ي 
 
نظري/ 2ثان ي جراحي

طب باطن  8:30 - 6:30 PM

https://meet.google.com/lookup/fy3en3buxs ottai2g عىلي موس مهدي. د ي 
 
نظري/ 2ثان ي جراحي

طب باطن  4:30 - 12:30 PM الخميس

https://meet.google.com/lookup/fwsjf7qh25?authuser=5&hs=179 zoo6nex د صادق صاحب هادي.م ي 
 
عمىلي/ 3ثان اخالقيات المهنة 11:30 - 9:30 AM

https://meet.google.com/lookup/hlauuu4gry q36fpq5 . احمد خضت  عبد الرضا. م ي 
 
عمىلي+نظري/ 3ثان التفتيش والرقابة الصحية  2:30 - 11:30 AM

https://meet.google.com/lookup/fpbjarbqj5?authuser=1&hs=179 6meru5o د سالم حسي   حسن.م.ا ي 
 
عمىلي+نظري/ 3ثان الوبائيات 5:30 - 2:30 PM السبت

https://meet.google.com/lookup/gtyj4m57ay?authuser=1&hs=179 xgp54ij ي عبد المحسن. م
ر
محمد عبد الباق ي 

 
عمىلي/ 3ثان صحة وسالمة مهنية 8:30 - 5:30 PM

وع  بحث مشر وع  بحث مشر وع  بحث مشر وع  بحث مشر االحد

https://meet.google.com/lookup/fdsrtzpqkq?authuser=0&hs=189 ia6n36l بلقيس عبد عىلي عبد عون جواد.د.م.أ ي 
 
عمىلي/3ثان 2صحة محتمع 4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/lookup/fi6ipopyv7 exwwjve محمد صالح عبد الصاحب ي 
 
نظري/ 3ثان ي 2إنكلت   5:30 - 4:30 PM االثني  

https://meet.google.com/lookup/azr7qv6vgp?authuser=0&hs=179 gxggrm3 كاظم حمزة شالوك. م.م ي 
 
عمىلي/ 3ثان PM 6:30 - 8:30 2تطبيقات الحاسوب

https://meet.google.com/hjv-ffmn-qmy i27rftz عىلي عبد اللطيف غالم محمد. م ي 
 
نظري/ 3ثان دوائيات  4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/lookup/azr7qv6vgp?authuser=0&hs=179 gxggrm3 كاظم حمزة شالوك. م.م ي 
 
نظري/ 3ثان PM 4:30 - 5:30 2تطبيقات الحاسوب الثالثاء

https://meet.google.com/lookup/gtyj4m57ay?authuser=1&hs=179 xgp54ij ي عبد المحسن. م
ر
محمد عبد الباق ي 

 
نظري/ 3ثان صحة وسالمة مهنية 6:30 - 5:30 PM

https://meet.google.com/lookup/fdsrtzpqkq?authuser=0&hs=189 ia6n36l بلقيس عبد عىلي عبد عون جواد.د.م.أ ي 
 
نظري/ 3ثان 2صحة محتمع 8:30 - 6:30 PM

https://meet.google.com/lookup/ggjpjpx6e2 gwmfdwy عىلي موس مهدي. د ي 
 
نظري/ 3ثان ي جراحي

طب باطن  4:30 - 2:30 PM

https://meet.google.com/lookup/hlauuu4gry q36fpq5 . احمد خضت  عبد الرضا. م ي 
 
عمىلي/ 3ثان التفتيش والرقابة الصحية  6:30 - 4:30 PM األربعاء

https://meet.google.com/jts-wyyk-mim
https://meet.google.com/hjv-ffmn-qmy
https://meet.google.com/jts-wyyk-mim
https://meet.google.com/hjv-ffmn-qmy
https://meet.google.com/hjv-ffmn-qmy
https://meet.google.com/lookup/hlauuu4gry


https://meet.google.com/hjv-ffmn-qmy i27rftz عىلي عبد اللطيف غالم محمد. م ي 
 
عمىلي/ 3ثان دوائيات  8:30 - 6:30 PM

https://meet.google.com/lookup/ggjpjpx6e2 gwmfdwy عىلي موس مهدي. د ي 
 
عمىلي/ 3ثان ي جراحي

طب باطن  8:30 - 4:30 PM الخميس

https://meet.google.com/hjv-ffmn-qmy

