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 لس الكلية المحترمة باعتماد التعليم المدمج  وبعد اجتماع  لجنة العمداء المركزية وعليه قامت اللجنة العلمية في كليتنا برفع التوصيات التالية الى مجبناء على توصيات  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي

 بتقليل تواجد الطلبة داخل الكلية  وليوم واحد باالسبوع -1

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

 عملية التي تعطى في المختبر للمرحلة الثانية هي)تشريح عام, صناعة اسنان, انسجة عامة (المواد ال -3

 بمحاضرات تفاعلية هي)انسجة الفم.  الكيمياء الحياتية , الفسلجة , االجنة (  zoomالمواد العملية التي تعطى على منصة ال  -4

Time 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-2:30 6:00 – 4:00  PM 10:00 -8:00 PM 

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

SAT  Physiology / Lab 

 ا.م.د فاضل عباس حمد

 (6lx6x6b)عملي الكتروني

 Embryology  / Lab 

 ا.م.د فاضل عباس حمد

 (5vkjsji)عملي الكتروني

G.Histology theory 

 ريهام حسين م.م.

 3hsa467 رمز الصف 

 

SUN 

 

 Biochemistry / 

 theory 

 م.م.اديان سعد

 Zhis3qr)) رمز الصف

 Biochemistry/Lab 

 م.م. اديان سعد حمزة

( Zhis3qr)عملي الكتروني  

Prosthodontics  

 بشرى محمد عليم.م.

 qoe3dir)) رمز الصف

 

 
MON 

G.Anatomy      lab (E2) 

 أ.د. احسان فتح هللا

G.Histology    lab (E2) 

 م.م.زينب سالم  +ريهام حسين م.م.

Prosthodontics     lab (E2) 

 د.سالم جبار

 O.Histology   .صباح م

 قيصر

  k7mbjql 

 

 

TUE 

 

Prosthodontics    lab (A1) د.سالم جبار 

  G.Anatomy lab (B1) أ.د. احسان فتح هللا 

G.Histology / lab(C1) 

 م.م.زينب سالم  +ريهام حسين م.م.

G.Histology    lab ( A1) 

  الرا قيصرم.م. +ا.م.د فاضل عباس

Prosthodontics      lab (B1) د.سالم جبار 

 G.Anatomy/    lab (C1)  أ.د. احسان فتح هللا 

G.Anatomy    lab (A1) أ.د. احسان فتح هللا 

G.Histology   lab (B1) 

 الرا قيصرم.م. + ل عباسا.م.د فاض

Prosthodontics      lab (C1) د.سالم جبار 

 Embryology / 

theory 

 ا.م.د. فاضل عباس

 leoagun)) رمز الصف

 

 

WED 

Prosthodontics  lab (D1)  د.بشرى محمد 

G.Anatomy  lab (E1 ) أ.د. احسان فتح هللا 

G.Histology    lab( A2) 

 سالم  م.م.زينب +ريهام حسين م.م.

G.Histology    lab (D1) 

 م.م.زينب سالم  +ريهام حسين م.م.

Prosthodontics    lab (E1) د.بشرى محمد 

G.Anatomy    lab (A2) أ.د. احسان فتح هللا 

G.Anatomy   lab (D1) أ.د. احسان فتح هللا 

G.Histology    lab (E1) 

 م.م.زينب سالم  +ريهام حسين م.م.

Prosthodontics  lab (A2) د.بشرى محمد 

 Physiology / theory 

 ا.م.د. فاضل عباس

 76vkrcm)) رمز الصف

 

THU 

Prosthodontics lab (B2) م.م.محمد عبد العزيز 

G.Anatomy    lab (C2) أ.د. احسان فتح هللا 

G.Histology   lab(D2) 

 م.م.زينب سالم  +ريهام حسين م.م.

Prosthodontics     lab (C2) م.م.محمد عبد العزيز 

G.Anatomy    lab (D2) أ.د. احسان فتح هللا 

G.Histology   lab(B2) 

 م.م.زينب سالم  +ريهام حسين م.م.

Prosthodontics     lab (D2) م.م.محمد عبد العزيز 

G.Anatomy    lab (B2) أ.د. احسان فتح هللا 

G.Histology   lab(C2) 

 لم م.م.زينب سا +ريهام حسين م.م.

 G.Anatomy / theory 

 أ.د. احسان فتح هللا

 pr45a3u)) رمز الصف

 

FRI    Oral histology/Lab 

 م.صباح قيصر موسى/ د احمد مطر

  ) k7mbjql(عملي الكتروني

Dental material 

 م.د. احمد طالب

 nav4bsqرمزالصف 

 


