
رمز الصفاسم المادةاسم المحاضرالقسماسم التشكيل

المادة 

نظري او 
نوع 

رابط الكوكل ميت ثابت عىل مدار سنةالدراسة
وقت 

ة االيامالمحاضر
المرحلة 

الدراسية

ي 
المعهد التقنر

الثالثاءhttps://meet.google.com/lookup/awy7tvoi4n2:30-12:30صباحينظريglxcg6lاساسيات تمريضوجدان حنونالديوانية

ي 
المعهد التقنر

وئام عباسالديوانية
تمريض باطني 

صباحينظريlwvng3kجراحي
https://meet.google.com/lookup/cvocnbuodh?a

uthuser=0&hs=179

12:30-

الخميس10:30

ي 
المعهد التقنر

ub5rg4dتشريحنورس عدنانالديوانية

عمل+نظري

صباحيي
https://meet.google.com/lookup/do6e3thqxj?aut

huser=2&hs=1793:30-1:30االربعاء

ي 
المعهد التقنر

d7lihstوظائف اعضاءميسم هاللالديوانية

عمل+نظري

صباحيي
https://meet.google.com/lookup/bcc7xmc2qx?a

uthuser=1&hs=179

11:30-

الثالثاء10:30

ي 
المعهد التقنر

hwvrjj5احياء مجهريةليلى جاسمالديوانية

عمل+نظري

صباحيي
https://meet.google.com/lookup/fhsusbtodh10:30- 

االربعاء8:30

ي 
المعهد التقنر

gh3jtazكيمياء سريريةابراهيم جودةالديوانية

عمل+نظري

صباحيي
https://meet.google.com/lookup/b7qicm2x6x?a

uthuser=2&hs=179

10:30- 

الخميس8:30

ي 
المعهد التقنر

صباحينظريencc6mlاحصاء حياتيفاطمة عبدالرزاقالديوانية
https://meet.google.com/lookup/bk66brqbpx?h

s=179

12:30-

االربعاء10:30

ي 
المعهد التقنر

3f6bwytتطبيقات الحاسوبغدير ابراهيمالديوانية

عمل+نظري

صباحيي
https://meet.google.com/lookup/eodre5snhi?hs

االربعاء1791:30-12:30=

ي 
المعهد التقنر

عقيل عبيدالديوانية
حقوق انسان 

صباحينظريclgwylnوديمقراطية
https://meet.google.com/lookup/cbjj5sgacu10:30- 

الثالثاء8:30

ي 
المعهد التقنر

صباحينظري676uzmjاللغة االنكليزيةرنين فاضلالديوانية
https://meet.google.com/lookup/h5zbrdvpml?hs

=179

12:30-

الثالثاء11:30

نظري

7/12/2020

 /12:30-

ر2:30 االثني 

عملي

9/12/2020

 /8:30-

االربعاء2:30

نظري

6/12/2020

 /8:30-

االحد10:30

جدول المحاضرات األسبوعي مع الرموز والروابط الخاصة بالمحاضرات االلكترونية لكافة االقسام العلمية 

 المعهد التقني الديوانية 

قسم تقنيات التمريض

https://meet.google.com/lookup/gionnceojl nnds5nsصباحي

المعهد التقني 

الديوانية
تمريض االطفالغانم عويز عباس. م.اتقنيات التمريض

المعهد التقني 

الديوانية
تقنيات التمريض

عقد )مريم عطية 

(دكتوراه
الدوائيات

تقنيات التمريض

المرحلة 

قسم /األوىل

التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

تقنيات التمريض

صباحي
https://meet.google.com/xeg-xzgr-

vob?hs=122&authuser=1

المرحلة 

قسم / الثانية

/ التمريض

صباحي

suzuxzr

https://meet.google.com/lookup/fhsusbtodh
https://meet.google.com/lookup/gionnceojl


عملي

8/12/2020

 /8:30-

الثالثاء2:30

نظري

10/12/202

0 /8:30-

الخميس10:30

عملي

9/12/2020

 /8:30-

االربعاء2:30

نظري

10/12/202

0 /10:30-

الخميس12:30

عملي

10/12/202

0 /12:30-

الثالثاء2:30

نظري

7/12/2020

 /8:30-

ر10:30 االثني 

عملي

9/12/2020

 /8:30-

االربعاء2:30

نظري

7/12/2020

 /10:30-

ر11:30 االثني 

عملي

8/12/2020

 /8:30-

الثالثاء2:30

المعهد التقني 

تقنيات التمريضالديوانية

عقد )رنين موفق

(بكالوريوس 
صباحينظري34fycr3اللغة االنكليزية

https://meet.google.com/lookup/b6wdr4nlxw?h

s=179

7/12/2020

 /11:30-

ر12:30 االثني  6/12/2020

 /10:30-

االحد12:30 9/12/2020

 /8:30-

االربعاء2:30

رمز الصفاسم المادةاسم المحاضرالقسماسم التشكيل

المادة 

نظري او 
نوع 

رابط الكوكل ميت ثابت عىل مدار سنةالدراسة
وقت 

ة االيامالمحاضر
المرحلة 

الدراسية

تقنيات التمريض

ر رياض . م م حسني 

يةعبدالزهرة ر ينظريbtg7hfjاللغة االنكلي 
 
االحدhttps://meet.google.com/lookup/g4hmoq7jjl?authuser=1&hs=1799:30 -8:30مسائ

ينظريchbkpqpوظائف االعضاءغصون حسن جدعانتقنيات التمريض
 
االحدhttps://meet.google.com/lookup/dwhccbzxoc?authuser=0&hs=17910:30 -9:30مسائ

تقنيات التمريض

م احمد اياد عبد . م

الحمزة

حقوق االنسان 

ينظري33mbaigوديمقراطية
 
االحدhttps://meet.google.com/lookup/hfopb3axiu12:30-10:30مسائ

ينظريup3reolكيمياء رسيريةواثق جابر عبدتقنيات التمريض
 
االحدhttps://meet.google.com/lookup/gkn4mrdknf?authuser=0&hs=1792:30-12:30مسائ

الدراسة المسائية/ قسم تقنيات التمريض 

https://meet.google.com/puw-jvwx-qgd

المعهد التقني 

الديوانية

المعهد التقني 

الديوانية

https://meet.google.com/lookup/fns5hm52h2صباحي

المعهد التقني 

الديوانية
ثناء اسماعيل جواد. متقنيات التمريض

تمريض نسائية 

وتوليد
4ncirc6صباحينظري

المعهد التقني 

الديوانية
2bqnsnkdتطبيقات الحاسوب احالم عباس بطي. م.متقنيات التمريض

https://meet.google.com/lookup/a6pgygz6ljصباحي

المعهد التقني 

الديوانية
رواء سليمتقنيات التمريض

تمريض نفسية 

وعقلية
ucqo6qaصباحيhttp://meet.google.com/uim-gdzr-kvh

المعهد التقني 

الديوانية
تقنيات التمريض

عقد )براء جليل 

(ماجستير 

https://meet.google.com/lookup/gionnceojl

المعهد التقني 

الديوانية
تقنيات التمريض

عقد )اسراء ناظم 

سرى + (ماجستير 

(عقد ماجستير)رزاق 

التغذية ومعالجة 

غذائية
ndujdznصباحيhttps://meet.google.com/lookup/ht4gwhnnk7

nnds5nsصباحي
المعهد التقني 

الديوانية
تقنيات التمريض

عقد )مريم عطية 

(دكتوراه
الدوائيات

الدراسة 

المسائية

المرحلة 

قسم / الثانية

/ التمريض

صباحي

الرعاية الصحية 

االولية
luwizqf

https://meet.google.com/lookup/g4hmoq7jjl?authuser=1&hs=179
https://meet.google.com/lookup/dwhccbzxoc?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/hfopb3axiu
https://meet.google.com/lookup/gkn4mrdknf?authuser=0&hs=179
http://meet.google.com/uim-gdzr-kvh


تقنيات التمريض

م فرح محمد .م

ي    حصكبان ينظريuinbdvcتشر
 
االحدhttps://meet.google.com/kwt-jxio-zte?pli=1&authuser=04:30-2:30مسائ

تقنيات التمريض

م شجون حسن .ا

ينظريe54m52bاحياء مجهريةجدعان
 
رhttps://meet.google.com/tqn-uudk-hnn?pli=1&authuser=010:30 -8:30مسائ االثني 

ينظريx6jusrkاساسيات تمريضم صادق سالم.متقنيات التمريض
 
ttps://meet.google.com/lookup/dlawwuyl7z?authuser=0&hs=179مسائ

ر30:-10:30-12 االثني 

تقنيات التمريض

سهام +صادق سالم 

يعمليx6jusrkاساسيات تمريضعبد الكاظم
 
ttps://meet.google.com/lookup/dlawwuyl7z?authuser=0&hs=180مسائ

ر12:30-6:30 االثني 

تقنيات التمريض

ين رجوان + شي 

يعمليchbkpqpوظائف االعضاءغصون+جواد
 
الثالثاءhttps://meet.google.com/lookup/dlawwuyl7z?authuser=0&hs=17912:30-10:30مسائ

المعهد التقني 

تقنيات التمريضالديوانية

فرح +شجون+ روزه

يعمليe54m52bاحياء مجهريةزينب سعد+
 
الثالثاءhttps://meet.google.com/tqn-uudk-hnn?pli=1&authuser=06:30-12:30مسائ

المعهد التقني 

يعمليup3reolكيمياءواثق جابر+سمر نعيمتقنيات التمريضالديوانية
 
الثالثاءhttps://meet.google.com/lookup/gkn4mrdknf6:30-8:30مسائ

المعهد التقني 

تقنيات التمريضالديوانية

ايمان +عبي  +احسان 

يعمليhulpe43تطبيقات ححاسوبوفاء+
 
مسائ

https://meet.google.com/lookup/caj7wqyxg7?auth

user=0&hs=1792:30-4:30االربعاء

المعهد التقني 

تقنيات التمريضالديوانية

ازهار +فرح محمد 

ي    ح عمىليفاطمه فاضل+ يعمليuinbdvcتشر
 
االربعاءhttps://meet.google.com/lookup/hfopb3axiu4:30-6:30مسائ

م عىلي عباس.متقنيات التمريض

تطبيقات 

ينظري1kf7t52oالحاسوب 
 
مسائ

https://meet.google.com/lookup/caj7wqyxg7?auth

user=0&hs=179
10:30-

الخميس11:30

رانيا رزاق مهديتقنيات التمريض

ي 
تمريض باطنر

ينظريnirx27wجراحي
 
مسائ

https://meet.google.com/qpo-dkjm-

cvr?pli=1&authuser=011:30-2:30الخميس

المعهد التقني 

رانيا رزاقتقنيات التمريضالديوانية

ي 
تمريض باطنر

يعمليp5raas8جراحي
 
مسائ

https://meet.google.com/qpo-dkjm-

cvr?pli=1&authuser=11:30-7:30الخميس

المعهد التقني 

الديوانية

الدراسة 

المسائية

المعهد التقني 

الديوانية

المعهد التقني 

الديوانية

https://meet.google.com/kwt-jxio-zte?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/tqn-uudk-hnn?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/lookup/dlawwuyl7z?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/tqn-uudk-hnn?pli=1&authuser=0

