
 

Weekly Time Table of First stage \  Academic year 2021-2022   الفصل االول   

   1:00 - 2:30 11:300-1:00 10:00- 11:30 :30-10:008 

            
Time     

 
     Day    

 

 

Biosecurity &Biosafety 

-https://meet.google.com/mjc

ddo-rxfq 12:30-11:30      

 Human Rights  

 12:30- 11:30    محسن علي. د

-https://meet.google.com/mjc

ddo-rxfq 

English &Terminology 

 11:30-10:30 هندي  علي. م

-https://meet.google.com/mjc

ddo-rxfq  

Computer    

 10:30-9:30 د حيدر 

-https://meet.google.com/mjc

ddo-rxfq    

Arabic language 

   9:30 -8:30  نجم قاسم د.م

-https://meet.google.com/mjc

ddo-rxfq  

 

 

Sunday 

 

                     D. Anatomy D حسن  محمد م.م

 A   Physicsد                        محم يونس د. ا

     C      Computer          حسن زينب م. م

Biosecurity &Biosafety  B 

                      D. Anatomy C            حسن  محمد م.م

 B   Physics                  محمد يونس د. ا

Computer D   م.م زينب حميد  

 Biosecurity &Biosafety A 

   D. Anatomyم.م محمد حسن                       

B 

                                      Physics  Dا .د يونس محمد                          
Biosecurity &Biosafety  C    

   A Computerم .م زينب حسن                      

حسن  محمد م.م                  D. Anatomy   A 

                                          Physics  C                     ا .د يونس محمد  

 Computer  B                حسن زينب م. م

Biosecurity &Biosafety  D 

 

 

 

Monday 

 

   

Medical Biology12:30- 1:30   

 1 قاعة  عادل افراح م.م

                       11:30 -12:30 

Dental Anatomy  

    عبدعلي يحيى د.ا 

  1قاعة   

       

10:30-11:30 

General Anatomy   

    عادل افراح م.م

  1قاعة  

9:30-10:30 

Medical Chemistry   

            كريم ابتسام د.م.ا

1 قاعة  

8:30- 9:30 

Medical Physics 

 محمد  يونس د.ا

          1قاعة                    

 

 

Tuesday 

 

 

    

 

Wednesday 

 

     D               Biologyم.م الضحى حسن   

             االمير عبد نور م.م +  كريم ابتسام د.م.ا

Chemistry  C 

         Anatomy A  م .م افراح عادل               

 Biology  C     م.م الضحى حسن    

         االمير عبد نور م.م كريم+   ابتسام د.م.ا

Chemistry  D 

          Anatomy B  م .م افراح عادل               

  

 

  Biology  B        م.م الضحى حسن   

Chemistry  A نور م.+ م كريم ابتسام د.م.ا 

 عبداالمير  

  Anatomy D                    عادل افراح م. م       

       Biology  Aم.م الضحى حسن        

         عبداالمير نور م.م   +   كريم ابتسام د.م.ا 

Chemistry  B 

         Anatomy C             م .م افراح عادل   

  

 

Thursday 

 

 االلتزام بالتوقيتات المعلنة للمحاضرات النظرية االلكترونية والجانب السريري والمختبري وعلى روؤساء الفروع المتابعة     مالحظة: •

 (.  Google Meet و   Moodleالجانب النظري الكتروني )منصة  •

 وارسال االسماء الى رئيس الفرع او شعبة شؤون الطلبة. يقوم التدريسي في الدروس النظرية االلكترونية والعملية بتثبيت غياب الطلبة  •

 % بعذر مشروع يقره مجلس الكلية 15% رسوب 10% انذار نهائي 8% انذار اول 4% تنبيه 2نسب الغياب  •

Misan University        

Collage of Dentistry Stage : First                

https://meet.google.com/mjc-rxfq-ddo
https://meet.google.com/mjc-rxfq-ddo
https://meet.google.com/mjc-rxfq-ddo
https://meet.google.com/mjc-rxfq-ddo
https://meet.google.com/mjc-rxfq-ddo
https://meet.google.com/mjc-rxfq-ddo
https://meet.google.com/mjc-rxfq-ddo
https://meet.google.com/mjc-rxfq-ddo
https://meet.google.com/mjc-rxfq-ddo
https://meet.google.com/mjc-rxfq-ddo

