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 وعليه قامت اللجنة العلمية في كليتنا برفع التوصيات التالية الى مجلس الكلية المحترمباعتماد التعليم المدمج   2021 /2020وخطة جامعة المثنى للعام الدراسي  بناء على توصيات  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية 

 السبوعفي الطلبة داخل الكلية  وليوم واحد بتقليل تواجد ا -1

 ( طالب 15الى 12)   عدد كل مجموعه صغيرة تكون المجاميع صغيرة- -2

Time 10.30-8.30 12.30-10.30 2.30-12.30 4-6 PM 8-9 PM 

4-5 5-6 

 Orthodontics    االحد

 د. حيدر سعد

lvg3tkq 

 Periodontics 

 د.سامر سالم

6cik577 

 Operative    االثنين

 د.شيماء عبد هللا

6rmehy3 

O.surgery 

 د. اسامة الداغر

kdyxnxw 

  الثالثاء

O.surgery(A1) clinic     د اسامة    +د. احمد طالب

 الداغر

Periodontics  (A2) clinic             د. سامر سالم 

Operative ( B )  clinic    ماء يد. هبة احمد + د. ش

 عبد هللا

Prosthetic ( C1) clinic                     د. محمد عبد

 العزيز

Orthodontics  Lab.( C2)                    د.حيدر

 سعد

 

O.surgery(B1) clinic     د اسامة  +د. احمد طالب

 الداغر

Periodontics  (B2) clinic             د. سامر سالم 

Operative ( C )  clinic      ماء ياحمد + د. شد. هبة

 عبد هللا

Prosthetic ( A1) clinic                     د. محمد عبد

 العزيز

Orthodontics  Lab.( A2)         .حيدر سعدد  

 

O.surgery(C1) clinic     د اسامة    +د. احمد طالب

 الداغر

Periodontics  (C2) clinic             د. سامر سالم 

Operative ( A)  clinic      ماء يد. هبة احمد + د. ش

 عبد هللا

Prosthetic ( B1) clinic                     د. محمد عبد

 العزيز

Orthodontics  Lab.( B2)         .حيدر سعدد  

 

O.pathalogy Lab 

 د. صباح قيصر

Zoom 5289443131 

Passcode: fkC8Ff 

 

O.pathalogy 

 د. صباح قيصر .

qzwkaqp 

8-10 pm 

 

 G. Surgery    االربعاء

 د.مخلد سالم

jv4vhiy 

  G.Medicine 

 د.مخلد سالم

5eslvfc 

  الخميس

O.surgery(D1) clinic     د اسامة     +د. احمد طالب

 الداغر

Periodontics  (D2) clinic             د. سامر سالم 

Operative ( E )  clinic     ماء يد. هبة احمد + د. ش

 عبد هللا

 

O.surgery(E1) clinic     د اسامة      +د. احمد طالب

 الداغر

Periodontics  (E2) clinic             د. سامر سالم 

Prosthetic ( D1) clinic                      د. محمد عبد

 العزيز

Orthodontics  Lab.( D2)                             .د

 حيدر سعد

 

Operative ( D)  clinic      ماء يد. هبة احمد + د. ش

 عبد هللا

Prosthetic ( E1) clinic                د. محمد عبد

 العزيز

Orthodontics  Lab.( E2)               .حيدر سعدد  

 Prosthetic 

 د. محمد عبد العزيز

Uhlfmns 
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 (معالجة االسنان , امراض اللثة , تقويم االسنان , صناعة االسنان جراحة الفم , ) هي  ةللمرحلة الرابع الحرم الجامعي المواد العملية التي تعطى في  -3

 ( امراض الفم بمحاضرات تفاعلية هي)  zoomالمواد العملية التي تعطى على منصة ال  -4

 


