
االيميل الرسمياالجوبةما هي المشكلة ؟:نوع المشكلة:المرحلة :الدراسة:القسم:اسم الطالب الرباعي ت

تمالاوجه مشكلهغير ذلكاالولىالصباحيالعلوم السياسيةشهد خالد عبدالرحمن خلف1

@L2000022غيرت الرمز ونسيتة واريد اغيرة ميتغيرتغيير باسووردالرابعةالصباحيالعلوم السياسيةسجاد رياض علي شرقي2

@L2000022عدم تذكر الباسوردتغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونطه صالح محمد فزت3

حساب االيميل غير مفعل او مخترق اتمنئ تغيير االيميل والباسووردتغيير باسووردالرابعةالصباحيالقانونزيد عادل رحيم حسن4

غير ذلكالثالثةالمسائيالقانونمحمد مزهر علوان جبر5
G-suiteهل منصة 

google-classroomنفسها 
YES

غير ذلكالثالثةالصباحيالقانونعمر اياد كاضم فاضل6

@L2000022نسيان الباسوورد الذي احتاجه في تغيير االسم من ثالثي الى رباعيتغيير باسووردالثانيةالمسائيالقانونبراءه نصر حسين علوان7

تغيير الباسورد بستغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونرفل علي عبدللطيف جسام8

L20000222@m20162017531@uodiyala.edu.iqعدم استالم الحساب الرسميالرابعةالصباحيالقانونمحمد عامر مدلول علي9

@L2000022حساب االيميل غير مفعل او مخترق اتمنئ تغيير االيميل والباسووردتغيير باسووردالرابعةالصباحيالقانونزيد عادل رحيم حسن10

خطا في الكالس رومعدم استالم الحساب الرسميالرابعةالصباحيالقانونمحمد عامر مدلول علي11

@L2000022نسيان باسووردتغيير باسووردالرابعةالصباحيالقانونزينب سهيل احمد حسن12

@L2000022تغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونزهراء وسام حميد رشيد13

@L2000022تغيير باسوورداالولىالصباحيالقانونيوسف محمد حامد جلوب14

@L2000022كود مادة العقوبات ومادة التجاري ما يشتغلن من بدايه تعليم االلكتروني لحد االنتغيير باسووردالثانيةالمسائيالقانونرنا ثاير سامي عناد15

@L2000022البرنامج ال يعمل كل ما ادخل يكتب حسابك الحالي ال يملك األذن للوصول للصفغير ذلكالرابعةالصباحيالقانونأبراهيم حسين خميس جمعه16

@e.learn.law2020@gmail.comL2000022رمز االيميل يكتبلي غلط تغيير باسووردالثانيةالمسائيالقانونمحمد نهاد رندل تايه17

@e.learn.law2020@gmail.comL2000022رمز االيميل يكتبلي غلط تغيير باسووردالثانيةالمسائيالقانونمحمد نهاد رندل تايه18

تغيير باسوورداالولىالصباحيالقانوناحمد سعد كامل مصطاف19
عندي الباسوورد ما يدخل يمي من خليت صوره شخصيه لاليميل او اني اسمي 

من زلت كالس روم بالبدايه سويت اسمي رباعي
L2000022@

قم برفعها بنفسك من حسابكصوره شخصيهغير ذلكالثالثةالصباحيالقانونعلي عبد الكريم جليل سعود20

تغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانوناية سلمان حايف عبدهللا21
من اريد اغير لالسم الرباعي يطلعلي خطأ

 اشهر3تم تغيير رمز كلمة المرور قبل 
L2000022@

تغيير باسوورداالولىالصباحيالقانونضيف عماد جبار جاسم22
غيرت باسورد مال الكالس روم يعني الباسورد الي األصلي لَو عادي امشيهه على 

هذا السويته الجديد
L2000022@

تغيير باسووردالثالثةالصباحيالقانوناية عصام عبد الواحد وهيب23
كلمة السر غير صحيحة وعدم قبول الدخول إلى تطبيق الكالس روم مع العلم 

الرموز صحيحة ولكن ال يدخل
L2000022@

@L2000022نسيت رمز الحسابتغيير باسووردالرابعةالصباحيالقانونسجى عدنان عواد حسن24

@L2000022مشكله في الرمز السريتغيير باسووردالرابعةالصباحيالقانونزينب عزيز حسين حمودي25

@L2000022لم اعرف كلمه السر الخاصه بيتغيير باسووردالرابعةالمسائيالقانونابو بكر علي احمد محمود26

ماكو شي ان شاء هللاغير ذلكالرابعةالمسائيالقانونرغده علي حسين علي حسن27

@L2000022نسيت كلمة المرورتغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونصبا سلمان إبراهيم مطرود28

L2000022@m20172018310@uodiyala.edu.iqعدم استالم الحساب الرسميالثالثةالصباحيالقانونعاصم احمد محمود جاسم29

مشكلة المحاظرات الفديو والصوت ال تعملغير ذلكالثالثةالصباحيالقانونرغد ليث عبدالمحسن عزيز30

@L2000022تغيير باسووردالثالثةالمسائيالقانونهاله علي حمد حسن31

غير ذلكالرابعةالمسائيالقانونفاطمة تعبان مشهد فرحان32

صورتي الشخصية التي يجب وضعها في أيقونة حسابي بالكالس روم عند الضغط 

على األيقونة اليتم تنزيل أي صورة بالرغم من وجود الكثير من الصور في 

موبايلي

خصصي الصورة ذات حجم 

مناسب

غير ذلكالثالثةالمسائيالقانونعمر سليمان قحطان علوان33
لتأكيد هل معلوماتي التي أرسلتها لكم وصلت لكم ام ال شكرا جزيال ومشكورة 

جهودكم

قم بتحديث البيانات بنفسك 

من حسابك

@L2000022نسيت كلمة المرورتغيير باسووردالثالثةالصباحيالقانون.نبأ فاضل ابراهيم علوان34

@L2000022عندي مشكلة في عدم الدخول لصف قانون  التنفيذ حاولت أكثر من مره نفس الشيتغيير باسووردالرابعةالصباحيالقانونعلي إياد زياد صبحي35

@L2000022تغيير باسووردالرابعةالمسائيالقانونعمار ثامر مجيد حميد36

@L2000022تغيير باسووردالثالثةالصباحيالقانونعمر كنعان اسماعيل محمد37

@L2000022الباسوردتغيير باسووردالثانيةالمسائيالقانونإسماعيل محمد حسن كطوان38

@L2000022نسيت الباسووردتغيير باسووردالثانيةالمسائيالقانونعبدهللا رشيد احمد فرج39

تعديل اسمغير ذلكالرابعةالمسائيالقانونخضر حسين إبراهيم سمير40

@L2000022كلمة السر غير صحيحةتغيير باسوورداالولىالمسائيالقانونأبراهيم علي احمد حمادي41

@L2000022ال اتذكر رمز كالس رومتغيير باسووردالثالثةالصباحيالقانونوائل عادل صالل محمد علي42

غير ذلكالرابعةالصباحيالقانونسعدية عادل عبود فرج43
من ادخل رموز الصف ميفتح يطلع خطأ رغم هنه صح 

مافتح عندي بس جنسيه وعمل وضمان فقط والباقي داحاول ويطلع خطأ
تم نشر الكودات الجديدة

تغيير باسووردالثانيةالمسائيالقانونمحمد نهاد رندل تايه44
e.learn.law2020@gmail.comاستاذ هذا االميل بس من اكتب الرمز 

حتة ارسل المعلومات والصورة مالتي.. يكتبلي غلط 
L2000022@

L2000022@n20172018129@uodiyala.edu.iqعدم استالم الحساب الرسميالثالثةالمسائيالقانوناحمد ابراهيم اسماعيل علي45

@L2000022المشكله في نسيان الباسوردتغيير باسووردالثالثةالصباحيالقانونابراهيم حامد كامل حسين46

@L20000222مشكله في الرمزتغيير باسووردالثانيةالمسائيالقانونمحمد عالء علي بريسم47

@L2000022نسيت كلمه المرورتغيير باسووردالرابعةالمسائيالقانونمهدي محمد حميد مجيد48

@L2000022تغيير باسووردالرابعةالصباحيالقانونأمجد محسن جاسم محيميد49

@L2000022 رمز الحساب متغيرتغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونزهراء وسام حميد رشيد50

@L20000222تغيير باسووردالرابعةالمسائيالقانونعالء كريم علي51

@L2000022نسيت الرمزتغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونعبدهللا خالد ابراهيم حسن52

@L2000022ناسي الرمزتغيير باسووردالثالثةالمسائيالقانونكرار ثامر هادي حسين53

L2000022@m2018201946@uodiyala.edu.iqعدم استالم الحساب الرسميالثانيةالصباحيالقانونمونس نزال احمد محمد54

L2000022@m20182019132@uodiyala.edu.iqاريد الحساب مالتيعدم استالم الحساب الرسميالثانيةالصباحيالقانونحمزة قيس العيبي حاوي55

@L2000022ماده التنفيذ والعينيه والجنسيه والتحقيق والمنظمات ميفتحن عندي الرمز خطاءتغيير باسووردالرابعةالصباحيالقانونخديجه هشام حسين56

L2000022@m20162017381@uodiyala.edu.iqعدم استالم الحساب الرسميالرابعةالصباحيالقانونحسين خليفه حسين شيال57

@L2000022كلمه مرور  ناسيتهتغيير باسووردالثالثةالصباحيالقانونديانا صباح يدهللا سرتيب58

@L2000022ناسي رمز حساب كالس روم الن اريد تعديل االسم من ثالثي الى رباعيتغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونسجاد علي حبيب عبود59

االسم الرباعيغير ذلكالثانيةالصباحيالقانونفرح عدنان حميد احمد60

@L2000022الباسوورد غلطتغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونريم علي عبد الخالق جعفر61

غير ذلكالرابعةالصباحيالقانونعمر علي ياسين حمد62

@L2000022تغير لباسوردتغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونعلي هشام عبدالجبار محمود63

@L2000022قد نسيت الباسبورتغيير باسووردالثالثةالمسائيالقانونمحمد شهاب احمد شهاب64

تأكيد معلوماتغير ذلكالثانيةالمسائيالقانونابراهيم مناضل عمر علوان65

@L2000022تغير رمزتغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونعرفان صفاء رضا جواد66

@L2000022نسيان الرمزتغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونرانيه جاسم محمد حنش67

ايميل ما عنديعدم استالم الحساب الرسميالرابعةالصباحيالقانونحسين خليفه حسين شيال68

غير ذلكالرابعةالصباحيالقانونحسين عبد الزهره أحمد مزبان69

@L20000222من ادخل كلمه سر يطلع خطاءغير ذلكالثالثةالصباحيالقانونايالف حافظ محمد خلف70

تغيير باسووردالثالثةالصباحيالقانونربى عبد الكريم حمود مجيد71
ممغيرة الرمز واريد ادخل على االمتحان التجريبي يطلب رمز ادخل على الي 

نطيوني الكلية يكلي غلط وانا ممغيرتة اريد احط رمز جديد
L2000022@

@L2000022ناسيه كلمه المرورتغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونبناز عبدهللا درويش محمد محمود72

@L2000022تغيير باسووردالثانيةالمسائيالقانونعمر عماد عبدهللا عبد الرحمن73

@L2000022تغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونمرتضئ صالح مهدي عباس74

تغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونغيدان لؤي غيدان75

.  قمت بتغيير الرمز ولم اتذكرها بعد فترة
L2000022@

@L2000022 ارقام7ارقام والمسموح بيه ما يتجاوز 8ّّ من  ادخل الباسوورد هو عددة تغيير باسووردالرابعةالصباحيالقانونعبود غريب عباس76

@L2000022ناسي الرمزتغيير باسووردالثالثةالمسائيالقانونكرار ثامر هادي حسين77

تغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونخليل ابراهيم خليل ابراهيم78
عدم إمكاني من تسجيل الدخول 

السبب الباسورد خطأ
L2000022@

@L2000022باسوورد خطاتغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونعبدهللا عبدالصمد مهدي يوسف79

فيديو المحاضرات ميفتحغير ذلكالثانيةالمسائيالقانونسنار عدنان جميل خظير80

@L2000022تغير باسووردتغيير باسووردالثالثةالصباحيالقانونانفال سامي حسن زيدان81

@L20000222االيميل غلطتغيير باسووردالرابعةالصباحيالقانونعالء كريم علي جحيش82

L2000022@m20162017474@uodiyala.edu.iqعدم استالم الحساب الرسميعدم استالم الحساب الرسميالرابعةالصباحيالقانونمصطفى محسن جسام محمد83

L2000022@m20182019157@uodiyala.edu.iq.عدم فتح الحساب ارجو مراجعة الحساب بأسرع وقت ممكن وشكرا عدم استالم الحساب الرسميالثانيةالصباحيالقانونفاطمة سعد علي محمود84

L2000022@m20182019118@uodiyala.edu.iq.عدم فتح الحساب في البرنامج ارجعو مراجعة الحساب بأسرع وقت ممكن وشكرا عدم استالم الحساب الرسميالثانيةالصباحيالقانوناسيل خليل مغير هربت85

L2000022@n20162017314@uodiyala.edu.iqعدم استالم الحساب الرسميالرابعةالمسائيالقانونمحمد سالم فاضل مطر86

@L20000222نسيت كلمه السر وعدم تفعيل البرنامج بجهازي مره ثانيهتغيير باسووردالرابعةالمسائيالقانونمحمد جواد كاظم جبار87

@L2000022نسيت كلمة المرورتغيير باسووردالثالثةالصباحيالقانون.نبأ فاضل ابراهيم علوان88

@L2000022نسيت كلمه السر وال استطيع الوصل الى الخسابتغيير باسووردالثالثةالصباحيالقانونايه عصام عبد الواحد89



@L2000022نسيت باسووردتغيير باسووردالثالثةالصباحيالقانونشهد خضير مالك حسين90

@L2000022ال اتذكر رمز الحساب السريتغيير باسووردالثالثةالصباحيالقانونمحمد يوسف جوامير درويش91

@L2000022نسيت كلمة المرورتغيير باسووردالثانيةالمسائيالقانونحمزة علي اسماعيل عبدالستار92

عدم استالم الحساب الرسميالثانيةالصباحيالقانونملوك سعد حسن ناصر93
مااكدر ادز معلوماتي على االيميل الي نشرته الكليه حاولت هواي ومصار يكتبلي 

غير صالح
L2000022@m2018201941@uodiyala.edu.iq

@L2000022تغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونشهد رعد كامل منصور94

تغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونفاطمه علي سامي خليفه العبيدي95
حسابي ال يفتح بسبب الباسورد خطاء وال اعرف كيف ادخلهه ارجو حل هذه 

المشكله
L2000022@

شنو الحل.. الصفوف ما تفتح عندي بكالس روم ادخل الرموز ومايفتحنغير ذلكالرابعةالصباحيالقانونعلي حميد حسب هللا محي96
تاكد من الحساب هل هو 

رسمي لو شخصي

@L2000022تغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونحمزة باسم علي عبود97

لم اتلقى اشعارات عند تنزيل محاضرات ع كالس رومغير ذلكالرابعةالمسائيالقانونصفا قاسم جبار امين98
قم بتفعيل االيميل الرسمي 

في جي ميل

@L20000222نسيان كلمه المرورتغيير باسووردالرابعةالمسائيالقانونهبه عبد المنعم عبد خضير99

L2000022@n20162017321@uodiyala.edu.iqعدم استالم الحساب الرسميالرابعةالمسائيالقانوننور احمد حسين حميد100

@L2000022عندما ادخل رموز الصف يكتب ان الرمز صحيح لكن يجب الحصول على االذنتغيير باسووردالرابعةالصباحيالقانونميثاق رعد حسين سعود101

اي امتحان يصير يطلب مني تصريح دخول  وال امتحان كدرت ادخلغير ذلكالثالثةالمسائيالقانونمصطفى ماهر حميد مجيد102
قم بتفعيل االيميل الرسمي 

في جي ميل

@L2000022تغيير باسووردالثالثةالمسائيالقانونمحمد عدنان علي حسين103

@L2000022فقط قمت انا بتغير الباس ورود هل هناك مشكله في ذلكتغيير باسووردالثالثةالمسائيالقانوناسراء محمد زنو جارهللا104

L2000022@m20172018317@uodiyala.edu.iqعدم استالم الحساب الرسميالثالثةالصباحيالقانونعلي عبد الكريم جليل سعود105

L2000022@m20162017544@uodiyala.edu.iqعدم استالم الحساب الرسمي ورمز الحسابعدم استالم الحساب الرسميالرابعةالصباحيالقانونساره محمد رضا حسن106

عندما ادخل رموز الصف يكتب ان الرمز صحيح لكن يجب الحصول على االذنتغيير باسووردالرابعةالصباحيالقانونميثاق رعد حسين سعود107
قم بتفعيل االيميل الرسمي 

في جي ميل

@L2000022نسي البسورد بعد تغيرهتغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونزهراء امير كريم محمد108

غير ذلكالثالثةالمسائيالقانونحسن رشيد جخيور محمد109
بالتحديث االخير اعطيتونه رابط ألضافة معلومات والصوره وطبقت العمل قبل 

اسبوع  لحد االن تغيير لصورة الحساب لم تظهر

قم بتفعيل االيميل الرسمي 

في جي ميل

ال يفتح الكالس رومغير ذلكالرابعةالمسائيالقانونصفا قاسم جبار الربيعي110
قم بالتاكد من الحساب هل 

هو شخصي او رسمي

تغيير باسووردالثالثةالصباحيالقانونمهدي علي مهدي صالح111
يوم على نماذج 2عند تسجيل دخول للمتحان التجريبي يطلع تم تغير الرمز قبل 

كوكل
L2000022@

L2000022@n20162017302@uodiyala.edu.iqعدم استالم االيميل الرسميعدم استالم الحساب الرسميالرابعةالمسائيالقانونصفا قاسم جبار امين112

L2000022@n20162017398@uodiyala.edu.iqلم استلم االيميل والرقم السريعدم استالم الحساب الرسميالرابعةالمسائيالقانونفراس حسن علي كاظم113

@L2000022تغير رمز باسووردتغيير باسووردالثانيةالمسائيالقانونعمر عماد عبدهللا عبد الرحمن114

@L2000022ال اعرف الباسوردتغيير باسووردالرابعةالمسائيالقانونسارة خالد رحومي علو115

@L2000022تغيير باسووردالرابعةالمسائيالقانونزهير عدنان ظاهرعلو116

@L2000022اريد اظيف أسمي الرباعي فقط...السالم عليكمتغيير باسووردالثالثةالمسائيالقانونمقداد ذياب عنبرعبد117

ًتغيير باسووردالثانيةالصباحيالقانونايه  حسن   عبدالحسين عبد علي118 @L2000022تم تغير كلمة السر  ولكن ال أتذكرها  حاليا


