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 مجلس الكلية المحترم قامت اللجنة العلمية في كليتنا برفع التوصيات التالية الى  بناء على توصيات  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية باعتماد التعليم المدمج  وبعد اجتماع  لجنة العمداء المركزية وعليه

 بتقليل تواجد الطلبة داخل الكلية  وليوم واحد باالسبوع -1

 ( 12- 6تكون المجاميع صغيرة ) عدد كل مجموعه صغيرة - -2

 ( احياء مجهرية, صناعة اسنان, حشواتهي)تعطى في المختبر للمرحلة الثالثةالمواد العملية التي  -3

 (جراحة فم , اشعة ,صحة مجتمع  ادوية,بمحاضرات تفاعلية هي)امراض عامة,  zoomالمواد العملية التي تعطى على منصة ال  -4

 

Time  8.30-10:30 

 

10:30_12:30 12.30-02:30 6:00 – 4:00 10:00 -8:00 PM 

10:30-11:30 11:30-12:30 8:00-9:00 9:00-10:00 

SAT  Community LABS 

 م.م.هبة احمد

 (qpoy5hy) عملي الكنروني

    Prosthodontic/ Theor 

l4gjwel 

 محمد عبد العزيز رضا

 

 

 

SUN 

 

Operative(A)/ Lab          م.م. احمد رافع 

Microbio(C) lab + م.م.تغريد قاسمم.م.الرا قيصر  

Prosthodontics(B)Lab.   محمدعبد العزيز. م.م

   

Operative(B)/ Lab             م.م. احمد رافع 

Microbio(A)lab   م.م.الرا قيصر+ م.م.تغريد قاسم  

       Prosthodontics(C)Lab        محمدعبد م.م .

  العزيز    

Operative(C)/ Lab         م.م. احمد رافع 

Microbio(B)lab م.م.الرا قيصر+ م.م.تغريد قاسم   

Prosthodontics(A)/Lab . محمدعبد العزيز م.م  

    

 General pathology/ Theory 

 د. مروة محمد علي

Jupavaw رمز الصف      

 

MON 

Operative Dentistry(D)/Lab م.م. احمد رافع 

Prosthodontics(E)/Lab            د.سالم جبار 

Prosthodontics(D)/Lab      د.سالم جبار     

Microbiology   (E) lab    م.م. الرا قيصر 

Microbiology (D) lab   م.م. الرا قيصر 

Operative Dentistry(E)/ Lab م.م.احمد رافع 

 Operative Dentistry /theory م.م.هبة احمد 

lc64j5f رمز الصف      

 

TUS 

 

 

 

Pharmacology/ Theory  د. هدى ناجي 

 rrxjtwi رمز الصف      

 

 

General pathology Lab. 

 د. مروة محمد علي  

 (Jupavaw عملي الكنروني)

Microbiology / Theory     م.م. الرا قيصر 

Tdt3dzg   رمز الصف 

WED  Dental radiolgy/ LABS 

عم.م. احمد راف  

 7d2xs2n عملي الكنروني

 Pharmacology/ LABS 

 د. هدى ناجي

  rrxjtwi عملي الكنروني /

Community/ Theory 

 م.م.هبة احمد

 رمز الصف

qpoy5hy 

 

 

THU  Oral surgery Theory 

 م.د.احمد طالب

g55hpyl رمز الصف      

  O. surgery Lab   م.د.احمد طالب 

 عملي الكنروني

g55hpyl   

Radiolgy/ Theroy  

  م.م. احمد رافع

 7d2xs2n 

 


