
 
 
 

  
 

 

                                                                                                         
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كلية المنارة للعلوم الطبيـــة االهلية
 

 المختبرات الطبيةتقنيات قسم 

Ministry Of Higher Education 

 And Scientific Research 

Al - Manara College of Medical 

Sciences 

 

  االولى / المرحلةاالمتحانات النهائية النظرية االلكترونية مراقبة

 0202/ 0202للعام الدراسي 

  

Google Meet Link Superintendent Hall Grade 

gdq-rnos-https://meet.google.com/svg 1 م.د مهند عبد االمير 

First 

-jjri-https://meet.google.com/obd

kcs?pli=1&authuser=0 
 2 ايمن زيدون م.م 

qzx-ziwk-https://meet.google.com/xkx  3 ميثم خزعل م.م 

ubr-srjf-https://meet.google.com/cqp 4 م.م ياسر سالم 

iat-nxxw-https://meet.google.com/mum 5 م.م نور عباس 

xfs-iesw-https://meet.google.com/zqr م.م مهند مهدي L مسؤول المرحلة 

 المالحظات

 .12:31صباحاً ولغاية الساعة  11في تمام الساعة   Classroomاالمتحانات تكون على منصة  -1

 يجب ان يكون اسم الطالب رباعي وباللغة العربية حصراً. -2

 قبل انتهاء وقت االمتحان.ة رفع االجاب -3

 يكون اخذ الحضور قبل نصف ساعة من االمتحان. -4

 ع اسماء الطلبة الذين تصل اجوبتهم. مسؤول المرحلة هو من يرف -5

 

 

https://meet.google.com/svg-rnos-gdq
https://meet.google.com/obd-jjri-kcs?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/obd-jjri-kcs?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/xkx-ziwk-qzx
https://meet.google.com/cqp-srjf-ubr
https://meet.google.com/mum-nxxw-iat
https://meet.google.com/zqr-iesw-xfs


 
 
 

  
 

 

                                                                                                         
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كلية المنارة للعلوم الطبيـــة االهلية
 

 المختبرات الطبيةتقنيات قسم 

Ministry Of Higher Education 

 And Scientific Research 

Al - Manara College of Medical 

Sciences 

 

 / المرحلة الثانيةاالمتحانات النهائية النظرية االلكترونية مراقبة

0202/ 0202للعام الدراسي   

  

Google Meet Link Superintendent Hall Grade 

-wugq-https://meet.google.com/uga

ons 
 1 أ.د نادر عبد سلمان

Second https://meet.google.com/gvw-
khmy-tdp 

 2 م.م دعاء محمد

ytt-wqzz-https://meet.google.com/qkp 3 م.م حسين حميدي 

ytt-wqzz-https://meet.google.com/qkp م.م حسين حميدي L مسؤول المرحلة 

 المالحظات

 .12:31صباحاً ولغاية الساعة  11في تمام الساعة   Classroomاالمتحانات تكون على منصة  -1

 يجب ان يكون اسم الطالب رباعي وباللغة العربية حصراً. -2

 انتهاء وقت االمتحان.قبل ة رفع االجاب -3

 يكون اخذ الحضور قبل نصف ساعة من االمتحان. -4

 مسؤول المرحلة هو من يرفع اسماء الطلبة الذين تصل اجوبتهم.  -5

 

 

https://meet.google.com/uga-wugq-ons
https://meet.google.com/uga-wugq-ons
https://meet.google.com/gvw-khmy-tdp
https://meet.google.com/gvw-khmy-tdp
https://meet.google.com/qkp-wqzz-ytt
https://meet.google.com/qkp-wqzz-ytt


 
 
 

  
 

 

                                                                                                         
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كلية المنارة للعلوم الطبيـــة االهلية
 

 المختبرات الطبيةتقنيات قسم 

Ministry Of Higher Education 

 And Scientific Research 

Al - Manara College of Medical 

Sciences 

 

 / المرحلة الثالثةاالمتحانات النهائية النظرية االلكترونية مراقبة

0202/ 0202للعام الدراسي   

 

 

 

 

  

Google Meet Link Superintendent Hall Grade 

odq-vsqf-https://meet.google.com/ixp 1 م.م رسل جبار Third 

zva-kdbh-https://meet.google.com/rcq م.م احمد ماجد L مسؤول المرحلة 

 المالحظات

 .12:31صباحاً ولغاية الساعة  11في تمام الساعة   Classroomاالمتحانات تكون على منصة  -1

 يجب ان يكون اسم الطالب رباعي وباللغة العربية حصراً. -2

 قبل انتهاء وقت االمتحان.ة رفع االجاب -3

 يكون اخذ الحضور قبل نصف ساعة من االمتحان. -4

 مسؤول المرحلة هو من يرفع اسماء الطلبة الذين تصل اجوبتهم.  -5

 

 

https://meet.google.com/ixp-vsqf-odq
https://meet.google.com/rcq-kdbh-zva


 
 
 

  
 

 

                                                                                                         
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كلية المنارة للعلوم الطبيـــة االهلية
 

 المختبرات الطبيةتقنيات قسم 

Ministry Of Higher Education 

 And Scientific Research 

Al - Manara College of Medical 

Sciences 

 

 / المرحلة الرابعةاالمتحانات النهائية النظرية االلكترونية مراقبة

0202/ 0202للعام الدراسي   

 

Google Meet Link Superintendent Hall Grade 

ket-tcvh-https://meet.google.com/zej 1 م.د محمد عبد الكاظم 

Fourth 

thm-pjqc-https://meet.google.com/jtp  2 معين حسن م.م 

pnm-upkn-https://meet.google.com/xjk 

 ابط استاذ سالم ر

 محمد شاكرم.م  

 سالم علي
3 

xvh-wbww-https://meet.google.com/uwx 4 م.م محمد مصطفى 

ixf-rdus-https://meet.google.com/kwy  محمد شاكرم.م L مسؤول المرحلة 

 المالحظات

 .12:31صباحاً ولغاية الساعة  11في تمام الساعة   Classroomاالمتحانات تكون على منصة  -1

 يجب ان يكون اسم الطالب رباعي وباللغة العربية حصراً. -2

 قبل انتهاء وقت االمتحان.ة رفع االجاب -3

 يكون اخذ الحضور قبل نصف ساعة من االمتحان. -4

 مسؤول المرحلة هو من يرفع اسماء الطلبة الذين تصل اجوبتهم.  -5

 

 

https://meet.google.com/zej-tcvh-ket
https://meet.google.com/jtp-pjqc-thm
https://meet.google.com/xjk-upkn-pnm
https://meet.google.com/uwx-wbww-xvh
https://meet.google.com/kwy-rdus-ixf

