
كالسات كوكل روابط للتعليم والتعلم :  

 د. محمد عبد الحميد  -1

 

https://classroom.google.com/c/NTU4NjU0MTg2NzI4?cjc=znxg2yd 

الثانية صباحي المرحلة الفسلجة التطبيقية رابط   

 https://classroom.google.com/c/NDcxMjkxNTg5NDIy?cjc=6s4r5fx 

مسائي  المرحلة الثانيةالتطبيقية  رابط الفسلجة   

https://classroom.google.com/c/NDIwNDgwMTY3NTg2?cjc=u5kce4d  

  رابط العناية المركزة المرحلة الرابعة صباحي

https://classroom.google.com/c/NDExOTExMjUyNzk0?cjc=halzog3 

   المرحلة الرابعة المسائي المركزة  رابط العناية

 

 

 عادل امين   -2

   cymexw2تقنيات اجهزة التخدير المرحلة الثالثة مسائي 

  https://classroom.google.com/c/NTczNTYxNTYxOTcy?cjc=cymexw2 

 3v2u2ft  تقنيات اجهزة التخدير المرحلة الثالثة صباحي  

https://classroom.google.com/c/NTM5OTMwOTMzNzIz?cjc=3v2u2ft 

 

 

 د. حسين ضمد   -3

Pharmacology class room  مرحلة ثانية مسائي   رابط دوائيات  

https://classroom.google.com/u/0/c/NTYwNDQxMDU4ODAy 

Pharmacology class room  مرحلة ثانية صباحي   رابط دوائيات  

https://classroom.google.com/u/0/c/NTYwNDQwNDA2MTYy 

Medical terminology  حلة ثانية صباحي  طبية مر رابط مصطلحات  

https://classroom.google.com/u/0/c/NTYwNDQxMjkyOTY5 

 

 اسماعيل وعد للا  -4

اجهزة مرحلة رابعة   رابط تقنيات  

             https://classroom.google.com/c/MTY3MTMzOTQ3NDE3?cjc=jh5v3wx 

 

 ليث مزهر  -5

رابط جراحة عملي مرحلة ثانية صباحي  

https://classrooom.google.com/c/NTYyMDg2ODEzMjOx?cjc=aakwult 

 رابط جراحة عملي مرحلة ثانية مسائي 

https://classroom.google.com/c/NTczNTkyNTc0Nzix?cjc=7irxwos 

 رابط جراحة عملي مرحلة ثالثة صباحي  

https://classroom.google.com/c/NTczNjE4NDM2NjQy?cjc=ted43fe 

 رابط جراحة عملي مرحلة ثالثة مسائي

https://classroom.google.com/c/NTczNjlxNjM4MjEy?cjc=edbksub 
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 رابط جراحة عملي مرحلة رابعة صباحي 

https://classroom.google.com/c/NTczNjlxNjg5ODEz?cjc=agnduna 

 رابط جراحة عملي مرحلة رابعة مسائي

https://classroom.google.com/c/NTczNjlzNjY1MDgw?cjc=rjxjtsr 

 رابط قناة اليوتيوب التعليمية  

https://youtu.be/swc3SX9CcGA 

 

   

 ميثم صباح   -6

مسائي مرحلة ثانية رابط المصطلحات   

https://classroom.google.com/c/NTYwNDUzNjA4MzI1?cjc=hnf2mdt 

صباحي  ثانيةمرحلة العملي والنظري  االجهزةرابط   

https://classroom.google.com/c/NTYwNDUzMDQyODk4?cjc=xtdjsod 

مسائي مرحلة ثانيةالعملي والنظري  االجهزةرابط   

https://classroom.google.com/c/NTYwNDUyNDk0MDc2?cjc=pixtuvx 

صباحي   مرحلة ثالثة العملي  االجهزةرابط   

https://classroom.google.com/c/NTYwNDUzNDM5ODQz?cjc=ubkfjon 

المسائي ثالثة  مرحلةالعملي  االجهزةرابط   

https://classroom.google.com/c/NTYwNDUzMjA4NTUw?cjc=vw4m27i 

 رابط  قناة اليوتيوب التعليمية  

https://youtu.be/7DSXbQ6B4Vc 

 

 صهيب خالد  -7

مرحلة اولى صباحي رابط بايولوجي  

 https://classroom.google.com/c/NTYyMDg1ODU1OTYx?cjc=cih323q 

مرحلة اولى مسائي  ولوجيرابط باي   

 https://classroom.google.com/c/NTYyMDg1NTg5ODcw?cjc=w2umh54 

المهنة مرحلة رابعة صباحي ومسائي  رابط اخالقيات   

            https://classroom.google.com/c/NTU1OTU0NDY2MDM5?cjc=w56uplp 

  
 فني  –شذى  -8

عملي مرحلة اولى صباحي رابط كيمياء  

 https://classroom.google  

الصف كود   xy2fmzv 

   

 

 فني  –ميثاق  -9

عملي مرحلة اولى صباحي   رابط فسلجة

https://classroom.google.com/c/NTM5OTM0NDE1OTE5?cjc=zmimf4w 

 

 فني  –االن  -10

 رابط تخدير عملي مرحلة ثانية صباحي

 https://classroom.google.com/c/NTczNzEzNDY2MjU0?cjc=vx3zlas   
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vx3zlas   كود الصف 

 رابط تخدير عملي مرحلة ثانية مسائي

https://classroom.google.com/c/NTczNzEzMjk3NzUy?cjc=fk24ndn 

fk24ndn  كود الصف 

 رابط تخدير عملي مرحلة ثالثة صباحي

https://classroom.google.com/c/NTczNzEzNTIwODAw?cjc=dqwml4t 

dqwml4t  كود الصف 

 رابط تخدير عملي مرحلة ثالثة مسائي

https://classroom.google.com/c/NTczNzEzNjgxOTAz?cjc=ggx7o44 

ggx7o44  كود الصف 

عملي مرحلة ثالثة صباحي  ةرابط العناية المركز   

https://classroom.google.com/c/NTczNzE1MTAxOTg2?cjc=n66kqmg 

n66kqmg  كود الصف 

عملي مرحلة ثالثة مسائي ةرابط العناية المركز   

https://classroom.google.com/c/NTczNzEzODc2Mzcx?cjc=2dfx4qe 

2dfx4qe  كود الصف 

 رابط تخدير عملي مرحلة رابعة صباحي

https://classroom.google.com/c/NTczNzE0MjUxOTk2?cjc=czsvn7m 

czsvn7m  كود الصف 

 رابط تخدير عملي مرحلة رابعة مسائي

https://classroom.google.com/c/NTczNzEzODY5OTY4?cjc=hgtj65j 

hgtj65j  كود الصف 


