
 

 

 

 المرحلة الثانٌة 

 الكود المدرس  اسم المادة  ت 

 tKcghx3 ا.م.د. ابتسام فارس محمد الكٌمٌاء السرٌرٌة  1

 z7g2dat ا.د. جاسم حمٌد طاهر  الطفٌلٌات الطبٌة  2

 3q3imoe ا.م.د. كرٌم علٌوي حمادي  المناعة والمصول  3

ً عبدالعباس عٌسى  امراض الدم  4  cfgakrn ا.م. حق

 5h5zpyi ا.م. نور اسماعٌل ناصر  الجراثٌم  5

 6yibncw أٌات  )عقد(  الفاٌروسات  6

 gi6jby3 ا.م. مٌسون خضٌر عبدالعباس  المناعة والمصول )ع( 7

 xqy7rat لقاء كرٌم )عقد( اللغة االنكلٌزٌة   8

 whfonyx اسراء عبدالمنعم  الحاسبات  9

    

 

 المرحلة االولى

 الكود المدرس  اسم المادة  ت 

ة  1  oxvnoa3 م.د. عصام محمد تركً  الكٌمٌاء التحلٌٌل

 q4224li م.م. نور ابراهٌم عبدالزهرة  التشرٌح  2

 oxk2xxr م. ساهرة عاٌد  1الشرائح النسٌجٌة والخلوٌة / 3

 wju7oqk د. خمائل عارف )عقد(  االجهزة المختبرٌة  4

 yfsidpa م.م. كرار حمزة  الحاسبات  5

6  ً  znvqcs7 م. عبدالناصر احمد السٌد االحصاء الحٌات

 vyu3gmc احمد غنً  حقوق االنسان 7

 nxupjcq لقاء كرٌم )عقد( اللغة االنكلٌزٌة  8

 i5kawjd م.م. مٌثم عبودي  التقنٌات المختبرٌة  9

 kqbgdbn د. منى عادل )عقد( اخالقٌات المهنة  10

   

 جامعة الفرات االوسط التقنٌة
 

   
 المعهد التقنً / كوفة

 

   

قسم تقنٌات المختبرات الطبٌة / 
 الدراسة الصباحٌة

 

     

 
 نكم تدريسي مع كىداث انمىاد Google classroomقائمت  باسماء انسادة انتدريسين وصفحاتهم عهى تطبيق ال  



 

 

 قسم تقنٌات المختبرات الطبٌة / الدراسة المسائٌة 

نكم تدريسي مع كىداث  Google classroomقائمت  باسماء انسادة انتدريسين وصفحاتهم عهى تطبيق ال      
 انمىاد 

 

 المرحلة الثانٌة 
 الكود المدرس  اسم المادة  ت 

 tKcghx3 ا.م.د. ابتسام فارس محمد الكٌمٌاء السرٌرٌة  1

 kaqdtc5 م.د. أحمد فاضل الشاوي  المناعة والمصول  2

 5d7ya22 عقٌل عبد العظٌم  الطفٌلٌات الطبٌة  3

 72slaoq قاسم محمد هاشم  امراض الدم  4

 hn422nw الكرار قٌس  الجراثٌم  5

 dlob6pj رؤى كرٌم  الفاٌروسات  6

 xqy7rat   اللغة االنكلٌزٌة   7

 7n2gegy احمد حامد الحاسبات  8

    

 

 المرحلة االولى
 الكود المدرس  اسم المادة  ت  

 i7wnmug  اعتماد عبد علً الكٌمٌاء التحلٌلٌة  1

 dj75a4w اكرم فالح التشرٌح  2

 szx4kpl عباس حسٌن عبٌد 1الشرائح النسٌجٌة والخلوٌة / 3

 oqqlggr حسن عقٌل  االجهزة المختبرٌة  4

 yfsidpa   الحاسبات  5

 znvqcs7 م. عبدالناصر احمد السٌد االحصاء الحٌاتً  6

 yu4nxwm كرار عماد االسدي  حقوق االنسان 7

 5wivhby قاسم محمد هاشم  التقنٌات المختبرٌة  8
 


