
 الجامعة التمنٌة الوسطى
 المعهد الطبً التمنً / بغداد

 لسم تمنٌات التخدٌر                
 جدول الدروس االسبوعً االلكترونً 

              الدراسة الصباحٌة   /المرحلة االولى   /  0202-0202للعام الدراسً 
                   

 
 

 اىغاػاخ     

 

 3:00-2:00 2:00-1:00 1:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-9:00 9:00-8:00 األَاً

 

 

3:00-4:00 

 

 

 االدذ

 Aاىرخذَش ػَيٍ 

 ) فٍ اىَؼهذ (

 Aاىرششَخ ػَيٍ

 ) فٍ اىَؼهذ (

     A  ٍاىنَُُاء ػَي 

 ) فٍ اىَؼهذ (

  

  Bػَيٍ اىرششَخ           

 ) فٍ اىَؼهذ (

 B  ٍاىنَُُاء ػَي 

) فٍ اىَؼهذ (   

 

 Bَيٍ اىرخذَش ػ

 

 ) فٍ اىَؼهذ (

  

 

 

 االثُِْ

 Aاىفغيجح ػَيٍ  

 ) فٍ اىَؼهذ (

 Aاىرخذَش ػَيٍ 

 ) فٍ اىَؼهذ (

 Aاعظ ذَشَط ػَيٍ  

 ) فٍ اىَؼهذ (

  

                       Bاىرخذَش ػَيٍ 

 ) فٍ اىَؼهذ (

  Bاعظ ذَشَط ػَيٍ 

                                                                    ) فٍ اىَؼهذ (

 

                                                  Bاىفغيجح ػَيٍ  

 ) فٍ اىَؼهذ (

  

 اىثالثاء
 اىرششَخ ّظشٌ

 

 ادُاء ٍجهشَح 

 

 ادُاء ٍجهشَه ػَيٍ       

 

   

 دقىق االّغاُ واىذََقشاغُح 

 

 

 االستؼاء

 

 

 فغيجح ّظشٌ

            

 اىفُضَاء اىطثُح ّظشٌ

 

 اىفُضَاء ػَيٍ 

 

 

 اىيغح االّنيُضَح  

 

 

  

 ّظشٌ 1اىرخذَش اىخَُظ

 

 

 اىنَُُاء اىغشَشَح ّظشٌ 

 

 ّظشٌ 1داعىب اعظ ذَشَط 

 

 ػَيٍ 1ىبداع

 



 الجامعة التمنٌة الوسطى
 المعهد الطبً التمنً / بغداد

 لسم تمنٌات التخدٌر                
 جدول الدروس االسبوعً االلكترونً 

   المسائٌة        الدراسة    /المرحلة االولى   /  0202-0202لدراسً للعام ا
   

       
  

 اىغاػاخ     

 

    6:00- 5:00    5:00- 4:00 4:00-3:00 3:00-2:00 2:00-1:00 1:00- 12:00 األَاً

 

 

6:00 -7:00 

 

 

7:00 -8:00 

 

 

 االدذ

 Aاىرخذَش ػَيٍ 

 ) فٍ اىَؼهذ (

A  ٍاىنَُُاء ػَي 

 ) فٍ اىَؼهذ (

 Aاىرششَخ ػَيٍ      

 ) فٍ اىَؼهذ (

 

  Bاىرششَخ ػَيٍ           

 ) فٍ اىَؼهذ (

  Bاىرخذَش ػَيٍ   

 ) فٍ اىَؼهذ (

B  ٍاىنَُُاء ػَي 

 ) فٍ اىَؼهذ (

 

 

 

 االثُِْ

 

 Aاىفغيجح ػَيٍ  

 ) فٍ اىَؼهذ (

 Aاىرخذَش ػَيٍ 

 ) فٍ اىَؼهذ (

 Aاعظ ذَشَط ػَيٍ  

 ) فٍ اىَؼهذ (

 

  B                    ش ػَيٍ اىرخذَ     

 ) فٍ اىَؼهذ (

   Bاعظ ذَشَط ػَيٍ 

               ) فٍ اىَؼهذ (

 

  B      اىفغيجح ػَيٍ  

 ) فٍ اىَؼهذ (

 

 اىثالثاء
 اىرششَخ ّظشٌ

 

 ادُاء ٍجهشَح ّظشٌ

 

 ادُاء ٍجهشَه ػَيٍ          

 

 

   

 دقىق االّغاُ واىذََقشاغُح 

 

 

 االستؼاء

 

 

 فغيجح ّظشٌ

 

            

 اىفُضَاء اىطثُح ّظشٌ

 

 اىفُضَاء ػَيٍ 

 

 

 اىيغح االّنيُضَح  

 

 

 

 ّظشٌ 1اىرخذَش اىخَُظ

 

 

 اىنَُُاء اىغشَشَح ّظشٌ 

 

 اعظ ذَشَط 

 

 ّظشٌ 1داعىب

 

 ػَيٍ 1داعىب

 



 الجامعة التمنٌة الوسطى
 المعهد الطبً التمنً / بغداد

  لسم تمنٌات التخدٌر               
 جدول الدروس االسبوعً االلكترونً 

            طالب( 221طالب ، عدد الطلبة الكلً = 63) عدد طلبة محافظة بغداد = الدراسة الصباحٌة     /لثانٌةالمرحلة ا   /  0202-0202للعام الدراسً 
 

 رئٌس لسم تمنٌات التخدٌر                       
 د.رسل صباح غزال                                                                                     

  
 الساعات 

 األٌام

 

8:00 -1:00 1022-22022 22022-22022 22022-20022 20022 -2022    2022 -0022    0022 -6022    6022 -0022    

 االحد
 نظري 0التخدٌر

 
 الدوائٌات نظري

 

 
 0تطبٌمات الحاسوب

 

 
 بحث التخرج

 

 اجهزة تخدٌر  االثنٌن
 نظري

 

 اللغة االنكلٌزٌة  
 
 

 العناٌة المركزة نظري
 
 

 نظري الجراحً الباطنً طب
 
 

  

 
 
 

 الثالثاء

 ((Aعملً   0التخدٌر

 ( ) فً المعهد

  (A) اجهزة التخدٌر عملً 
 ) فً المعهد (

 ((Aعملً   0التخدٌر

 
 ) فً المعهد (

 (B)العناٌة المركزة عملً
 ) فً المعهد (

 ((Bاجهزة التخدٌر عملً  

 ) فً المعهد (

 (B)العناٌة المركزة عملً
 ) فً المعهد (

 
 

 االربعاء

 ((Bعملً 0التخدٌر

 ) فً المعهد (

 ((Bاجهزة التخدٌر عملً  

 ) فً المعهد (

 ((Bعملً 0التخدٌر

 ) فً المعهد (

 (A) العناٌة المركزة عملً
 ) فً المعهد (

  (A) اجهزة التخدٌر عملً 
 ) فً المعهد (

 (A) العناٌة المركزة عملً
 

 ) فً المعهد (

 الخمٌس

 الدوائٌات عملً 
 

 طب الباطنً جراحً عملً     
 

 
 عملً 0تطبٌمات حاسوب

 
 

  



                                                                                                                
 التمنٌة الوسطىالجامعة 

 المعهد الطبً التمنً / بغداد
 لسم تمنٌات التخدٌر                

 جدول الدروس االسبوعً االلكترونً 
                                                               طالب( 226طالب ، عدد الطلبة الكلً = 63) عدد طلبة محافظة بغداد =   المسائٌةالدراسة ا   /لثانٌةالمرحلة ا   /  0202-0202للعام الدراسً 

 رئٌس لسم تمنٌات التخدٌر                  

  
 الساعات 

 األٌام

 

20:00 -2:00 2022-0022 0022-6022 6022-0022 0022 -  3022    3022 -3022    3022 -0022    0022 -8022    

 االحد
 نظري 0التخدٌر

 
 الدوائٌات نظري

 

 
 0تطبٌمات الحاسوب

 

 
 بحث التخرج

 

 ٌر اجهزة تخد االثنٌن
 نظري

 

 اللغة االنكلٌزٌة  
 
 

 العناٌة المركزة نظري
 
 

 نظري الجراحً الباطنً طب
 
 

  

 
 
 

 الثالثاء

 ((Aعملً   0التخدٌر

 ) فً المعهد (

  (A) اجهزة التخدٌر عملً 
 ) فً المعهد (

 ((Aعملً   0التخدٌر

 ) فً المعهد (

 (B)العناٌة المركزة عملً
 

 ) فً المعهد (

 ((Bً  اجهزة التخدٌر عمل

 ) فً المعهد (

 (B)العناٌة المركزة عملً
 ) فً المعهد (

 
 
 

 االربعاء
 
 

 ((Bعملً 0التخدٌر

 
 ) فً المعهد (

 ((Bاجهزة التخدٌر عملً  

 ) فً المعهد (

 ((Bعملً 0التخدٌر

 ) فً المعهد (

 (A) العناٌة المركزة عملً
 ) فً المعهد (

  (A) اجهزة التخدٌر عملً 
 ) فً المعهد (

 (A) ناٌة المركزة عملًالع
 ) فً المعهد (

 الخمٌس

 الدوائٌات عملً 
 

 طب الباطنً جراحً عملً     
               

 

 
 عملً 0تطبٌمات حاسوب

 
 

  



 جدول الدروس االسبوعً
 المرحلة االولىلسم التغذٌة  / ٠٢٠٢ -٠٢٠٢للعام الدراسً 

 تمل ان تتغٌر أولات الدروس حسب اعداد الطلبة الممبولٌن الجدد فً المسم* من المح
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

الٌو
 م

 الولت
8062 – 

1062 

1062 – 

22062 
22062 – 

22062 

22062 – 

20062 

20062 – 

2062 
2062 – 0062 0062 – 6062 6062 – 0062 

 االحد
 تشرٌح )نظري(

 فاضل عزٌز حمود
 كٌمٌاء أغذٌة )نظري(
 هدٌل ٌوسف شامراد

 لابة صحٌة )نظري(ر
 م.م. رجاء جبار داوود

حموق اإلنسان والدٌممراطٌة 
 )نظري(

 عاتكة فخري خٌرهللا

 االثنٌن
 احٌاء مجهرٌة )نظري(

م. د. بشٌر عبد هللا نصر أ.
 هللا

 تغذٌة صحٌة )نظري(
 زٌنب احمدد. 

 (٢تطبٌمات الحاسوب )
 (/ الكترونً)عملً

 بتول رٌاض عباس

تطبٌمات 
( ٢الحاسوب )

 ظري()ن
بتول رٌاض 

 عباس

 

 الثالثاء

اللغه 
االنكلٌزٌه 

(٢ )
 )نظري(
انتصار 

 علً راضً

صحة 
المجتمع 
 )نظري(

شٌماء هادي 
 نجم

 كٌمٌاء عامة
 )نظري(

 دٌنا عباس صادق

 الفسلجة)نظري(
 رنٌن نوفل مصباح

 
 

 االربعاء

 تغذٌة صحٌة
معهد بحوث / )عملً 

 (مختبر الكٌمٌاءالتغذٌة
ء ، شٌمازٌنب احمدد. 

 حسن كاطع

 كٌمٌاء أغذٌة
(مختبر / فً المعهد)عملً 

 الكٌمٌاء
هدٌل ٌوسف شامراد، أساور 

 علً حسٌن

 كٌمٌاء عامة
( مختبر / فً المعهد)عملً
 الكٌمٌاء

 دٌنا عباس صادق، لمٌاء هادي

 رلابة صحٌة
(مختبر / فً المعهد)عملً 

 الكٌمٌاء
، شٌماء م.م. رجاء جبار داوود

 حسن كاطع

 الخمٌس

 جةالفسل
/ فً )عملً
 (مختبرالفسلجةالمعهد

 رنٌن نوفل مصباح

 صحة المجتمع 
(مختبر تخدٌر / فً المعهد)عملً

٠ 
شٌماء هادي نجم، سمٌرة مهدي 

 جمعه

 تشرٌح
 ٠)عملً( مختبر تخدٌر  

 فاضل عزٌز حمود

 احٌاء مجهرٌة
(مختبر / فً المعهد)عملً
 الفسلجة

م. د. بشٌر عبد هللا نصر هللا، أ. 
 درعد اسعد عب



 
 الثانٌة  المرحلةلسم التغذٌة  / ٠٢٠٢ -٠٢٠٢للعام الدراسً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  3:30 – 2:30 2:30 – 1:30 1:30 – 12:30 12:30 – 11:30 11:30 – 10:30 10:30 – 9:30 9:30 – 8:30 اىىقد اىُىً

 االدذ

 أػذاد انغزاء انصذٍ

 )َظشٌ(

 سٍَُ َىفم يصثاح

 األدصاء انذُاذٍ

 )َظشٌ(

 يجذٌ شؼُة صانخ

 غة تاغٍُ وجشادٍ

 )َظشٌ(

 دمحم َجُة ػثذ

 ع تذسيششو

 
 

 االثُِْ

 انؼالض انغزائٍ

 )َظشٌ(

 دُذس كاظى شكُش

ذطثُقاخ انذاعىب 

 ( )َظشٌ(2)

 عاسج دمحم ػثذهللا

 صذح وذغزَح األو وانطفم

 )َظشٌ(

 عًش دغٍُ كشَى

 األدصاء انذُاذٍ

 )ػًهٍ/ انكرشوٍَ(

  يجذٌ شؼُة صانخ

 

 اىثالثاء
 األسشاد انغزائٍ وانرصقُف انصذٍ )َظشٌ(

 شادهذَم َىعف شاي

( 2) انهغح االَكهُضَح

 )َظشٌ(

 اَرصاس ػهٍ ساظٍ

 ( 2ذطثُقاخ انذاعىب ) 

 )ػًهٍ/ انكرشوٍَ(

 عاسج دمحم ػثذهللا

 غة تاغٍُ وجشادٍ 

 )ػًهٍ/ انكرشوٍَ( 

 دمحم َجُة ػثذ

 

 االستؼاء

)ػًهٍ( يخرثش B  صذح وذغزَح األو وانطفم

 عًش دغٍُ كشَى/  انفغهجح
 ، سػذ اعؼذ ػثذسٍَُ َىفم يصثاح  /خرثش انفغهجح( ي B)ػًهٍ أػذاد انغزاء انصذٍ

)ػًهٍ(  A األسشاد انغزائٍ وانرصقُف انصذٍ

هذَم َىعف شايشاد، عجاد  / 1 يخرثش ذخذَش

 ػثذ انشصاق

 دُذس كاظى شكُش، عجاد ػثذ انشصاق / يؼهذ تذىز انرغزَح /1( يخرثش ذخذَش  A)ػًهٍ انؼالض انغزائٍ

 اىخَُظ

(  Bاألسشاد انغزائٍ وانرصقُف انصذٍ )ػًهٍ

هذَم َىعف شايشاد، عجاد  / 1يخرثش ذخذَش

 ػثذ انشصاق

 دُذس كاظى شكُش، عجاد ػثذ انشصاق / يؼهذ تذىز انرغزَح /1( يخرثش ذخذَش  Bانؼالض انغزائٍ )ػًهٍ

)ػًهٍ( يخرثش A  صذح وذغزَح األو وانطفم

 عًش دغٍُ كشَى/  انفغهجح
 سٍَُ َىفم يصثاح، سػذ اعؼذ ػثذ  /( يخرثش انفغهجح A)ػًهٍ انصذٍ أػذاد انغزاء



 

 

 اىذساعح اىصثادُح/ اىنرشوٍّ ((٠٢٠٢-٠٢٠٢/ ىيؼاً اىذساعٍ  وىًىيَشديح اال األعثىػٍ قغٌ اىرَشَط)) جذوه اىذسوط  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قداىى اىُىً  2:30-1:30 3:30- 2:30 4:30-3:30 5:30-4:30 6:30-5:30 7:30-6:30 

 اىغثد
)اىْظشٌ( اعاعُاخ انرًشَط  

 سدُى صثش شىَخ

 ذًشَط تاغٍُ جشادٍ

 )اىْظشٌ(

 ترىل كاظى دغٍُ

انهغح 

 )اىْظشٌ(١اإلَكهُضَح

 فاسوق ػذَاٌ اتشاهُى

 

 االدذ
 )اىْظشٌ(ه فسلجال

 عطيةد. امال حسن 

١ب ذطثُقاخ انذاعى  

 )اىْظشٌ(

 صثاح فشض خًُظ

ىؼَيٍ اىنرشوٍّ ىجَُغ )ا ذًشَط تاغٍُ جشادٍ

 (اىنشوتاخ

وفاء ػثذ انجثاس ػثذ انشصاق + اساط + ترىل كاظى دغٍُ 

 شاكش َؼُى + عُذط شُشخاٌ تكٍ

 

 االثُِْ
 )اىْظشٌ( كيمياء سريرية

 د. صالح علي محمود

 )اىؼَيٍ( كيمياء سريرية
اس + دينا عب د. صالح علي محمود

شروق + اراس شاكر نعيم صادق + 
 سندس شيرخان بكي إبراهيم+عباس 

١ب انذاعى ذطثُقاخ  

 )اىؼَيٍ(

 صثاح فشض خًُظ

 اىثالثاء
)اىْظشٌ( التشريح  

 يصطفً ياجذ ػثُذ يهذٌ

 

(ىؼَيٍ اىنرشوٍّ ىجَُغ اىنشوتاخ)ا اعاعُاخ انرًشَط   

كىكة سعًٍ + خانذ خهف  + عًُشج سدُى صثش شىَخ

 يخهف

 

 

ستؼاءاال  
 )اىْظشٌ( االحياء المجهربة

 د. صادق كاظم حاجم+ فرح علي حميد

 )اىؼَيٍ( االحياء المجهربة
د. صادق كاظم حاجم+ فرح علي 

 حميد

 )اىؼَيٍ( التشريح
َىسا  + دُاٌ عؼذوٌ خعُش + يصطفً ياجذ ػثُذ يهذٌ

 سصق هللا دغٍ

 اىخَُظ

)العملً( هفسلجال  
خهىد اتشاهُى  +ػهٍ دهى دمحم + عطية د. امال حسن 

 قُصش

 دقىق االَغاٌ وانذًَىقشاغُح

 )اىْظشٌ(
 ػهٍ خانذ سَغاٌ

 )اىْظشٌ( اإلدصاء انذُاذٍ

 يجذٌ صانخ شؼُة



 

 

 ))جذوه اىذسوط األعثىػٍ قغٌ اىرَشَط ىيَشديح االوىً / ىيؼاً اىذساعٍ ٠٢٠٢-٠٢٠٢(( اىذساعح اىصثادُح/اىؼَيٍ فٍ اىَؼهذ

 1:30-2:30 12:30-1:30 11:30-12:30 10:30-11:30 9:30-10:30 8:30-9:30 اىُىً

 و. اعاعُاخA1اعاعُاخ انرًشَط  االدذ

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 7ق  A2غة تاغٍُ جشادٍ 

 ترىه ماظٌ دغُِ + وفاء ػثذ اىجثاس ػثذ اىشصاق

 5ق  D1اعاعُاخ انرًشَط 

   عَُشج خاىذ

 و. اعاعُاخ B2َط اعاعُاخ انرًش

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 11ق  B1غة تاغٍُ جشادٍ 

 ترىه ماظٌ دغُِ + وفاء ػثذ اىجثاس ػثذ اىشصاق 

 5ق  D2غة تاغٍُ جشادٍ 

 اساط شامش ّؼٌُ + عْذط شُشخاُ تنٍ 

  7ق  E1غة تاغٍُ جشادٍ 

 اساط شامش ّؼٌُ + عْذط شُشخاُ تنٍ 

 11ق E2اعاعُاخ انرًشَط 

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 و. اعاعُاخ A2اعاعُاخ انرًشَط  االثُِْ

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 و. اعاعُاخA3اعاعُاخ انرًشَط 

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 11ق  B2غة تاغٍُ جشادٍ

 اساط شامش ّؼٌُ + عْذط شُشخاُ تنٍ

 5ق  D3اعاعُاخ انرًشَط 

   عَُشج خاىذ

 5ق D2اعاعُاخ انرًشَط 

   عَُشج خاىذ

 11ق  B3غة تاغٍُ جشادٍ 

 اساط شامش ّؼٌُ + عْذط شُشخاُ تنٍ 

 7ق ق E2غة تاغٍُ جشادٍ

 ترىه ماظٌ دغُِ + وفاء ػثذ اىجثاس ػثذ اىشصاق

 7ق E3غة تاغٍُ جشادٍ 

 ترىه ماظٌ دغُِ + وفاء ػثذ اىجثاس ػثذ اىشصاق

 5ف A1غة تاغٍُ جشادٍ  اىثالثاء

 اساط شامش ّؼٌُ + عْذط شُشخاُ تنٍ 

 5ق F1غة تاغٍُ جشادٍ 

 اساط شامش ّؼٌُ + عْذط شُشخاُ تنٍ 

 ق  D1غة تاغٍُ جشادٍ 

 11ترىه ماظٌ دغُِ + وفاء ػثذ اىجثاس ػثذ اىشصاق 

 11ق  F2غة تاغٍُ جشادٍ 

 ترىه ماظٌ دغُِ + وفاء ػثذ اىجثاس ػثذ اىشصاق

  خ و. اعاعُا B1اعاعُاخ انرًشَط 

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 و. اعاعُاخ  F3اعاعُاخ انرًشَط 

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 7ق   E1اعاعُاخ انرًشَط 

   عَُشج خاىذ

 

 5ف A3غة تاغٍُ جشادٍ  االستؼاء

 + اساط شامش ّؼٌُ + عْذط شُشخاُ تنٍ

 و. اعاعُاخ F1اعاعُاخ انرًشَط 

 ٍَ ٍخيفسدٌُ صثش شىَخ + مىمة سع

 11ق  D3غة تاغٍُ جشادٍ 

 ترىه ماظٌ دغُِ + وفاء ػثذ اىجثاس ػثذ اىشصاق

  11ق  F2اعاعُاخ انرًشَط 

   عَُشج خاىذ

 و. اعاعُاخ B3اعاعُاخ انرًشَط 

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 5ق F3تاغٍُ جشادٍ 

 + اساط شامش ّؼٌُ + عْذط شُشخاُ تنٍ

   عَُشج خاىذو. اعاعُاخ    C1اعاعُاخ انرًشَط    عَُشج خاىذ    7ق   E3اعاعُاخ انرًشَط 

 و. اعاعُاخ C2اعاعُاخ انرًشَط  اىخَُظ

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 و. اعاعُاخC3اعاعُاخ انرًشَط 

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

  11ق C3غة تاغٍُ جشادٍ 

 صاقترىه ماظٌ دغُِ + وفاء ػثذ اىجثاس ػثذ اىش

 11ق C2غة تاغٍُ جشادٍ 

 ترىه ماظٌ دغُِ + وفاء ػثذ اىجثاس ػثذ اىشصاق



 

 

 

 

 

 )) جذوه اىذسوط األعثىػٍ قغٌ اىرَشَط ىيَشديح األوىً / ىيؼاً اىذساعٍ ٠٢٠٢-٠٢٠٢(( اىذساعح اىَغائُح/ اىنرشوٍّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 7ق C1غة تاغٍُ جشادٍ 

 اساط شامش ّؼٌُ + عْذط شُشخاُ تنٍ

 1:30-2:30 12:30-1:30 11:30-12:30 10:30-11:30 9:30-10:30 8:30-9:30 اىىقد اىُىً

 اىغثد
)اىْظشٌ( اعاعُاخ انرًشَط  

 سدُى صثش شىَخ

 ذًشَط تاغٍُ جشادٍ

 )اىْظشٌ(

 يصطفً فهُخ ػثذ انشظا د.

انهغح 

 )اىْظشٌ(١اإلَكهُضَح

 فاسوق ػذَاٌ اتشاهُى

 

 االدذ
 )اىْظشٌ(ه فسلجال

 دمحم حيدر عسكر

١ب ذطثُقاخ انذاعى  

 )اىْظشٌ(

 صثاح فشض خًُظ

ىؼَيٍ اىنرشوٍّ ىجَُغ )ا ذًشَط تاغٍُ جشادٍ

 (اىنشوتاخ

ُذط ششخاٌ تكٍ + + ع يصطفً فهُخ ػثذ انشظا د.

 اػرذال َصُف

 

 االثُِْ
 )اىْظشٌ( كيمياء سريرية

 د. صالح علي محمود

 )اىؼَيٍ( كيمياء سريرية
+ دينا عباس  د. صالح علي محمود
 صادق

١ب انذاعى ذطثُقاخ  

 )اىؼَيٍ(

صثاح فشض خًُظ + اوط داوود   

 اىثالثاء
)اىْظشٌ( التشريح  

 يصطفً ياجذ ػثُذ يهذٌ

 

(ىؼَيٍ اىنرشوٍّ ىجَُغ اىنشوتاخ)ا اعاعُاخ انرًشَط   

خانذ خهف عًُشج + كهصىو دًُذ دغٍ+  سدُى صثش شىَخ  

 

 

 االستؼاء
 )اىْظشٌ( االحياء المجهربة

 د. صادق كاظم حاجم

 )اىؼَيٍ( االحياء المجهربة
 اسعد عبد سػذ+ د. صادق كاظم حاجم

 اعتدال نصيف جاسم +

 )اىؼَيٍ( التشريح
ُاٌ عؼذوٌ خعُش+ د يصطفً ياجذ ػثُذ يهذٌ  

 اىخَُظ

)العملً( هفسلجال  
خهىد اتشاهُى  +ػهٍ دهى دمحم +  دمحم حيدر عسكر

 قُصش

 دقىق االَغاٌ وانذًَىقشاغُح

 )اىْظشٌ(
 ػهٍ خانذ سَغاٌ

 )اىْظشٌ( اإلدصاء انذُاذٍ

 يجذٌ صانخ شؼُة



 ))جذوه اىذسوط األعثىػٍ قغٌ اىرَشَط ىيَشديح االوىً / ىيؼاً اىذساعٍ ٠٢٠٢-٠٢٠٢(( اىذساعح اىَغائُح/اىؼَيٍ فٍ اىَؼهذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6:30-7:30 5:30-6:30 4:30-5:30 3:30-4:30 2:30 -3:30 1:30-2:30 اىُىً

 و. اعاعُاخA1ًشَط اعاعُاخ انر االدذ

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 7ق  A2غة تاغٍُ جشادٍ 

 اػرذاه ّصُف +د. ٍصطفً ٍاجذ 

 5ق  D1اعاعُاخ انرًشَط 

   عَُشج خاىذ

 و. اعاعُاخ B2اعاعُاخ انرًشَط 

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 11ق  B1غة تاغٍُ جشادٍ 

 اػرذاه ّصُف +د. ٍصطفً ٍاجذ 

 5ق  D2غٍُ جشادٍ غة تا

 عْذط شُشخاُ تنٍ 

  7ق  E1غة تاغٍُ جشادٍ 

 عْذط شُشخاُ تنٍ

 11ق E2اعاعُاخ انرًشَط 

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 و. اعاعُاخ A2اعاعُاخ انرًشَط  االثُِْ

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 و. اعاعُاخA3اعاعُاخ انرًشَط 

 يفسدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخ

 11ق  B2غة تاغٍُ جشادٍ

 عْذط شُشخاُ تنٍ

 5ق  D3اعاعُاخ انرًشَط 

   عَُشج خاىذ

 5ق D2اعاعُاخ انرًشَط 

   عَُشج خاىذ

 11ق  B3غة تاغٍُ جشادٍ 

 عْذط شُشخاُ تنٍ

 7ق ق E2غة تاغٍُ جشادٍ

 اػرذاه ّصُف +د. ٍصطفً ٍاجذ 

 7ق E3غة تاغٍُ جشادٍ 

 اػرذاه ّصُف +د. ٍصطفً ٍاجذ 

 5ف A1غة تاغٍُ جشادٍ  اىثالثاء

 عْذط شُشخاُ تنٍ

 5ق F1غة تاغٍُ جشادٍ 

 عْذط شُشخاُ تنٍ

 14ق  D1غة تاغٍُ جشادٍ 

 اػرذاه ّصُف +د. ٍصطفً ٍاجذ 

 11ق  F2غة تاغٍُ جشادٍ 

 اػرذاه ّصُف +د. ٍصطفً ٍاجذ 

  و. اعاعُاخ  B1اعاعُاخ انرًشَط 

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 و. اعاعُاخ  F3عُاخ انرًشَط اعا

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 7ق   E1اعاعُاخ انرًشَط 

   عَُشج خاىذ

 

 5ف A3غة تاغٍُ جشادٍ  االستؼاء

 عْذط شُشخاُ تنٍ

 و. اعاعُاخ F1اعاعُاخ انرًشَط 

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 11ق  D3غة تاغٍُ جشادٍ 

 صُفاػرذاه ّ +د. ٍصطفً ٍاجذ 

  11ق   F2اعاعُاخ انرًشَط 

   عَُشج خاىذ

 و. اعاعُاخ B3اعاعُاخ انرًشَط 

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 5ق F3تاغٍُ جشادٍ 

 عْذط شُشخاُ تنٍ

   عَُشج خاىذو. اعاعُاخ    C1اعاعُاخ انرًشَط    عَُشج خاىذ    7ق   E3اعاعُاخ انرًشَط 

 اعاعُاخ و. C2اعاعُاخ انرًشَط  اىخَُظ

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

 و. اعاعُاخC3اعاعُاخ انرًشَط 

 سدٌُ صثش شىَخ + مىمة سعٍَ ٍخيف

  11ق C3غة تاغٍُ جشادٍ 

 اػرذاه ّصُف +د. ٍصطفً ٍاجذ 

 11ق C2غة تاغٍُ جشادٍ 

 اػرذاه ّصُف +د. ٍصطفً ٍاجذ 

 7ق C1غة تاغٍُ جشادٍ 

 عْذط شُشخاُ تنٍ



 

 

  /المرحلة االولى األولٌة اإلسعافات  / االلكترونً جدول الدروس االسبوعٌة 

-10.30 لٌوما
1130 

11.30-
12.30 

12.30-1.30 1.30-2.30 2.30-3.30 3.30-4.30 4.30-
5.30 

5.30-6.30 

)عملً جمٌع الكروبات حاسوب   االحد
 الكترونً(

 عالء حسٌن

 اساسٌات التمرٌض نظري
 ا.م. رحٌم صبر شوٌخ

 احصاء حٌاتً نظري
 صالح مجدي

 شرٌح نظريتفسلجة و
 د.لممان جمعة توفٌك

 مبادئ االسعافات االولٌة نظري االثنٌن
 بلمٌس حامد ربٌع

 
 حموق انسان ودٌممراطٌة

 ا.م.د. انتصار دمحم جواد

 حاسوب نظري
 عالء حسٌن

 احٌاء مجهرٌة عملً
 رامً لحطان

 

 كٌمٌاء سرٌرٌة الثالثاء
م.م.عذراء 

 فؤاد

 احٌاء مجهرٌة
علً م.م. فرح 

 حمٌد
 

 تمرٌض باطنً جراحً نظري
 بتول كاظم حسٌن

 لغة انكلٌزٌة
انتصار علً 

 راضً

)عملً فسلجة وتشرٌح 
 جمٌع الكروبات الكترونً(

 علً حلو

 

 )عملً جمٌع الكروبات الكترونً(مبادئ االسعافات االولٌة    االربعاء
 

 اعتدال نصٌف جاسم + اسراء سمٌر

    

    الخمٌس

   
 

 

 

 

 

 



 00الثانٌة / عدد الطلبة المرحلة  /األولٌة اإلسعافات /دول الدروس االسبوعٌةج

-11.30 1130-10.30 لٌوما
12.30 

12.30-1.30 1.30-2.30 2.30-3.30 3.30-4.30 4.30-
5.30 

5.30-
6.30 

 دوائٌات نظري االحد
 ابتسام سلٌم ٌوسف

 ومعالجة غذائٌة نظريتغذٌة 
دهدٌل ٌوسف شامرا  

اللغة 
االنكلٌزٌة 

 نظري
انتصار علً 

 راضً

حاسوب 
 نظري

عالء حسٌن 
 علً

رعاٌة صحٌة اولٌة 
 نظري

 د. لمٌاء دمحم حسٌن

تمرٌض طوارئ عملً    االثنٌن
جمٌع الكروبات 

 الكترونً
  

 تمرٌض حاالت حرجة نظري الثالثاء
 وٌلًتابتسام سلمان 

 طوارئ نظريتمرٌض 
 وٌلًتابتسام سلمان 

 مشروع بحث
 د.لممان جمعة

   االربعاء

  

 )عملً جمٌع الكروبات الكترونً(رعاٌة صحٌة اولٌة  الخمٌس
 شٌماء هاشم راضً

)عملً جمٌع حاسوب  
 الكروبات الكترونً(
 عالء حسٌن علً

  

دوائٌات )عملً جمٌع الكروبات 
  الكترونً(

 اعتدال نصٌف جاسم   
 

تمرٌض حاالت حرجة )عملً جمٌع الكروبات 
 الكترونً( سامٌة عبد العباس

 

 

 

 

 

 

 

 



 العملً \ جدول الدروس االسبوعٌة /المرحلة االولى

-11.30 1130-10.30 10.30-9.30 9.30-8.30 لٌوما
12.30 

12.30-1.30 1.30-2.30 2.30-
3.30 

3.30-4.30 

     االحد

      االثنٌن

       الثالثاء

 Aاساسٌات تمرٌض عملً  االربعاء
 ورود   عبد الرزاق

 B اساسٌات تمرٌض عملً
 ورود   عبد الرزاق

 

 عملً Bكٌمٌاء سرٌرٌة
 شروق عباس

 عملً A كٌمٌاء سرٌرٌة
 شروق عباس

  

 عملً Bمبادئ االسعافات االولٌة  الخمٌس
 اعتدال نصٌف جاسم  م. االحٌاء المجهرٌة

 عملAًتمرٌض باطنً جراحً
 سامٌة عبد العباس+ شٌماء هاشم

 عملً Aمبادئ االسعافات االولٌة
 

 اسراء سمٌر م. اساسٌات التمرٌض

 عملً Bتمرٌض باطنً جراحً
 شٌماء هاشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 / العملً 00الثانٌة / عدد الطلبة المرحلة /  جدول الدروس االسبوعٌة

-10.30 10.30-9.30 9.30-8.30 لٌوما
1130 

11.30-
12.30 

12.30-
1.30 

1.30-2.30 2.30-
3.30 

3.30-
4.30 

      االحد

 1Aطوارئ عملًتمرٌض  االثنٌن
 سامٌة عبد العباس

 1Aتمرٌض حاالت حرجة عملً
 اسراء سمٌر

 B 1تمرٌض حاالت حرجةعملً
 اسراء سمٌر

 B1 تمرٌض طوارئ عملً
 سامٌة عبد العباس

    الثالثاء

 A2تمرٌض طوارئ عملً االربعاء
 سامٌة عبد العباس

 A2تمرٌض حاالت حرجة عملً
 اسراء سمٌر

 B2تمرٌض حاالت حرجةعملً 
 اسراء سمٌر

 B2 تمرٌض طوارئ عملً
 سامٌة عبد العباس

    الخمٌس

   

 

  



 

 

  

 

 

 2021– 2020ىيؼاً اىذساعٍ  األوىً اىَشديحاألعثىػُح جذوه اىَذاظشاخ 

 4 – 3 3 – 2 2 – 1 1 – 12 12 – 11 11 – 10 10 – 9 9 – 8 األَاً

 االدذ

 اىَصطيذاخ ذششَخ االغشاف اىغفيً 1اىَُناُّل اىذُىٌ 

 اىْظشٌ

 د. اششف ػيٍ اىضتُذٌ

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىؼَيٍ

 اىضتُذٌد. اششف ػيٍ 

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىْظشٌ

 هُفاء جاعٌ دَىد

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىؼَيٍ

 هُفاء جاعٌ دَىد

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىْظشٌ

 ّذي َىّظ دَُذ

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 االثُِْ

 دقىق اإلّغاُ واىذََقشاغُح اٍشاض اىجهاص اىذشمٍ ذطثُقاخ اىذاعىب

 اىْظشٌ 

 ادَذ سػذ ػُغً

 ىرؼيٌُ االىنرشوٍّ()ا

 اىْظشٌ

 ادَذ سػذ ػُغً

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىْظشٌ

 د.عَُش خيُو ػيٍ 

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىْظشٌ

 ٍصطفً جثاس جاعٌ 

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىثالثاء

 ذصُْغ اىثذائو اىغفيً

 / اىؼَيٍ / وسػ اىفشع

 }(PTء خاىذ ػىاد )اال } (P&O)ٍهذٌ قاعٌ داٍذ، أعَاء ػثذاىجثاس ادَذ  {

 االستؼاء

 ذصُْغ اىثذائو اىغفيً

 
 / اىؼَيٍ / وسػ اىفشع

 }(PTّذي َىّظ دَُذ  ){  } (P&O) ػزساء دغُِ ػيٍ , دمحم فيُخ دغِ   {

 اىخَُظ

 اىيغح االّنيُضَح اىفغيجح ذصُْغ اىثذائو اىغفيً

 اىْظشٌ 

 ٍهذٌ قاعٌ داٍذ

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىْظشٌ

 ٌ ٍْرهً ماظ

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىؼَيٍ

 ٍْرهً ماظٌ

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىْظشٌ

اّرصاس ػيٍ ساظٍ 

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 ( تقني عالج طبيعيPT( تقني أطراف ومساند ، )P&O) مالحظة:      

 اىجاٍؼح اىرقُْح اىىعطً

 / تغذاداىَؼهذ اىطثٍ اىرقٍْ 

 قغٌ ذقُْاخ اىرأهُو اىطثٍ واىؼالج اىطثُؼٍ

 فشع ذقُْاخ صْاػح األغشاف واىَغاّذ



 

 

 

 

 2021– 2020ىيؼاً اىذساعٍ  اىَشديح اىثاُّحجذوه اىَذاظشاخ األعثىػُح 

 غاىة  23 اىَشديح اىثاُّح /  غيثح ػذد

  ( تقني عالج طبيعيPT( تقني أطراف ومساند ، )P&O) مالحظة:      

 

 4 – 3 3 – 2 2 – 1 1 – 12 12 – 11 11 – 10 10 – 9 9 – 8 األَاً

 االدذ 

 ذصُْغ اىَقىٍاخ

 اىؼَيٍ / وسػ اىفشع 

 }(PTهُفاء جاعٌ دَىد، ّذي َىّظ دَُذ  ) {  } (P&O) ػزساء دغُِ ػيٍ , دمحم فيُخ دغِ   {

 االثُِْ

 ذصُْغ اىَقىٍاخ
ذصُْغ اىثذائو 

 ىألغشاف اىؼيُا

 اىؼَيٍ / وسػ اىفشع

 }(PT) االء خاىذ ػىادهُفاء جاعٌ دَىد،  {  } (P&O)   ٍهذٌ قاعٌ داٍذ ، أعَاء ػثذاىجثاس ادَذ{

 / وسػ اىفشعاىؼَيٍ

 ػزساء دغُِ ػيٍ

 اىثالثاء

 2ذطثُقاخ اىذاعىب أٍشاض اىجهاص اىذشمٍ 2اىَُناُّل اىذُىٌ 

 اىْظشٌ

 ػيٍ اىضتُذٌد. اششف 

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىؼَيٍ

 د. اششف ػيٍ اىضتُذٌ

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىْظشٌ

 هُفاء جاعٌ دَىد

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىْظشٌ

 ػالء دغُِ ػيٍ

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىؼَيٍ

 ػالء دغُِ ػيٍ

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 االستؼاء

 ىاص اىَىادخ ذششَخ األغشاف اىؼيُا ذصُْغ اىَقىٍاخ

 اىْظشٌ 

 ٍهذٌ قاعٌ داٍذ

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىْظشٌ

 هُفاء جاعٌ دَىد

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىؼَيٍ

 هُفاء جاعٌ دَىد

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىْظشٌ

 اٍُِ عؼذوُ ػثذهللا 

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىخَُظ

   اىيغح االّنيُضَح ذصُْغ اىثذائو ىألغشاف اىؼيُا

 شٌاىْظ

 ػزساء دغُِ ػيٍ

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 ؼَيٍاى

 ػزساء دغُِ ػيٍ

 )اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ(

 اىْظشٌ

اّرصاس ػيٍ ساظٍ 

نرشوٍّ()اىرؼيٌُ االى  

  

 اىجاٍؼح اىرقُْح اىىعطً

 اىَؼهذ اىطثٍ اىرقٍْ / تغذاد

 قغٌ ذقُْاخ اىرأهُو اىطثٍ واىؼالج اىطثُؼٍ

 فشع ذقُْاخ صْاػح األغشاف واىَغاّذ



 

 

 المعهد التمنً الطبً / بغداد 
 لسم التمرٌض

 فرع المبالة والتولٌد

:0- 4:0 2:0- 3:0 1:0- 2:0 

 

12:0-1:0 

 

 

 االَاً 9:0 -8:0 10:0 -9:0 11:0 -10:0 12:0 -11:0

ذطثُقاخ  

 عُف  (انذاعىتؼًهٍ

 (ػًهٍ) (1)ذطثُقاخ انذاعىب

 عُف 

 ادُاء يجهشَح

 )انؼًهٍ(

 سايٍ قذطاٌ

 فغهجح

 )ػًهٍ(

 سايٍ قذطاٌ

( يخرثشانكًُُاء/ ػًهٍ) كًُُاءدُاذُح

 (ػزساءفؤاد+ ششوقؼثاط)

 االدذ

 اعاعُاذرًشَط 

 (يخرثشانقثانح/ػًهٍ)

 

 (ٍغرشفً اىؼيىَح) انقثانح وانرىنُذيثادئ 

 وفاء سدُى +اترهال سدُى

 االشٍُُ

 ادُاء يجهشَح َظشٌ 

 د. صَُة ادًذ

 كًُُاء دُاذُح )َظشٌ( 

 )ػزساء فؤاد(

هُاء ػادل  (  .َظشٌ( )د) يثادئ انقثانح

 ذؼهُى انكرشوٍَ

 

 انصالشاء

 (َظشٌ)  ادصاء دُاذٍ  

 ذؼهُى انكرشوٍَ

 ذششَخ ) َظشٌ ( 

 دُذس ذؼهُى انكرشوٍَدمحم 

اعاعُاخ انرًشَط )انُظشٌ/سدُى 

 صثش( ذؼهُى انكرشوٍَ

 االستؼاء

 داعثح َظشٌ  

 ذؼهُى انكرشوٍَ

انهغح االَكهُضَح 

 )فُصم عؼُذ(

َظشٌ ) دقىق األَغاٌ وانذًَقشاغُح

 ذؼهُى انكرشوٍَد.صهشج ػثاط(

 فغهجح ) َظشٌ(

صَُة ادًذو.   

 نخًُظا

 

  

 / جدول النظري تعلٌم االلكترونًفرعالمبالةوالتولٌد/  االولىجدواللمحاضراتاألسبوعٌلطلبةالمرحلة

 0202 – 0202  للعامالدراسً



 

 

 لسم التمرٌض
 فرع المبالة والتولٌد

 /جدول النظري تعلٌم الكترونً طالبة 62 عدد طالباتاىَشديح اىثاُّح/  ىفشع اىقثاىح واىرىىُذ 2020-2019/  جذوه اىذسوط األعثىػٍ ىيؼاً اىذساعٍ

3:0- 4:0 

 

 

2:0- 3:0 

 

 

1:0- 2:0 

 

 

12:0-1:0 

 

 

11:0- 12:0 

 

 

10:0- 11:0 

 

 

9:0- 10:0 8:0- 9:0 

 

 

 االَاً

 (  ذؼهُى انكرشوٍَ/َظشٌ) داعثاخ 

 عُف ػثذ اىغراس

ذًشَط انخذض ودذَصٍ انىالدج /   

 َظشٌ

 سدُى صثش

/ عهُى  / اترغاو   َظشٌدوائُاخ   

 ذؼهُى انكرشوٍَ

 االدذ

 

\ 

(ّظشٌ) غة وذًشَط َغائُح وذىنُذ  

 ذؼهُى انكرشوٍَ هُاء ػادل

 

 (ّظشٌ ) قثانح وذىنُذ

 وفاء سدُى )

 ذؼهُى انكرشوٍَ

 يششوع تذس ذخشض

 

 االشٍُُ

 انصالشاء ػًهٍقثانح و ذىنُذ  داعىب ػَيٍ 

 

 

انشػاَح انصذُح  

 األونُح

ذًشَط انخذض ودذَصٍ انىالدج 

 / اعرار سدُى صثش ػًهٍ

غة وذًشَط َغائُح وذىنُذ/   

 هُاء ػادل /ػًهٍ

 االستؼاء

سػاَح صذُح   

 –َظشٌ  –اونُح 

 عد سجاء

انهغح االَكهُضَح اعرار فُصم 

 عؼذ)ذؼهُى انكرشوٍَ(

دقىق االَغاٌ د.صهشج ػثاط )ذؼهُى 

 انكرشوٍَ(

 نخًُظا

 

  



 لفرع المعالجة الشعاعٌة الجدول االسبوعً

 0202-0202للعام الدراسً 

 عدد الطالب \للمرحلة االولى

اٌام  9-8 10-9 11-10 12-11 1-12 2-1 3-2 4-3

 االسبوع

 فٌزٌاء معالجة شعاعٌة )نظري( اللغة االنكلٌزٌة)نظري( انعام صادق جعفر 

 د.بٌداء عجٌل بدر

 اجهزة شعاعٌة )نظري(

 عبٌد سلٌمرسول 

 االحد

 االثنٌن خلود ابراهٌم لصٌر الكترونً( اجهزة شعاعٌة )عملً بٌداء حٌدر مهدي الكترونً( فٌزٌاء معالجة شعاعٌة )عملً

 اساسٌات التمرٌض)عملً( بالمعهد

)عدد  

 (23الطالب 

B أ.م.مٌعاد ناظم رشٌد 

اساسٌات التمرٌض)عملً( 

 بالمعهد

أ.م.مٌعاد ناظم رشٌد)عدد 

  A (23الطالب 

 A &B التشرٌح والفسلجة)عملً( بالمعهد 

 خلود ابراهٌم لصٌر, بٌداء حٌدر مهدي

 (62)عدد الطالب 

 الثالثاء

 حموق انسان ودٌممراطٌة  

 )نظري(

 د.سحر عدنان شهاب

 التشرٌح والفسلجة )نظري(

 د.شروق جبر جاسم

اساسٌات 

التمرٌض 

 )نظري(

أ.م.مٌعاد ناظم 

 رشٌد

تطبٌمات 

( 2)الحاسوب

مٌس  )نظري(

 سلمان

 االربعاء

( 2تطبٌمات الحاسوب )    

 )عملً( بالمعهد

مٌس سلمان)عدد الطالب 

23) B 

( )عملً( 2تطبٌمات الحاسوب )

 بالمعهد

 (23)عدد الطالب  A مٌس سلمان

 الخمٌس

 



 

             

 لفرع المعالجة الشعاعٌة الجدول االسبوعً

 0202-0202للعام الدراسً 

 08عدد الطالب \الثانٌة للمرحلة

اٌام  9-8 10-9 11-10 12-11 1-12 2-1 3-2 4-3

 االسبوع

 (الكترونً تمنٌة الطب النووي )عملً 

 د.بٌداء عجٌل بدر

 لٌاسات شعاعٌة )نظري(

 د.مها طه ادرٌس

 ولاٌة من االشعاع )نظري(

 عالء مشتت حمادي

 االحد

 لٌاسات شعاعٌة )عملً الكترونً(

 د.مها طه ادرٌس

خالد  B(عملً بالمعهد0تطبٌمات الحاسوب) 

 20عالء الدٌن عدد الطالب 

 االثنٌن

(عملً 0تطبٌمات الحاسوب)

خالد عالء الدٌن عدد  Aبالمعهد

 20الطالب 

 ولاٌة من االشعاع B )عملً( بالمعهد

 

 

 20عدد الطالب  عالء مشتت حمادي

 ولاٌة من االشعاعA)عملً( بالمعهد         

 )

ع 

 20الء مشتت حمادي )عدد الطالب 

 الثالثاء

اللغة االنكلٌزٌة  مشروع بحث 

 )نظري(

 انعام صادق جعفر

 نظم مستشفٌات )نظري(

 رحٌم صبر شوٌخ

( 0تطبٌمات الحاسوب)

 نظري خالد عالء الٌن

تمنٌة الطب النووي 

 )نظري( 

 د.بٌداء عجٌل بدر 

 االربعاء

 الرنٌن المغناطٌسً والمفراس )عملً الكترونً(  

 د.خلٌل عكٌش الشمري

الرنٌن المغناطٌسً والمفراس )نظري( 

 د.خلٌل عكٌش الشمري

 الخمٌس

 



 

 

 الجامعة التمنٌة الوسطى
 بغداد / المعهد الطبً التمنً

 شعةلسم تمنٌات اال
 الدراسة الصباحٌة  المرحلة االولى/  0202-0202الدراسً  عاملل  جدول الدروس االسبوعً

 
                                                                                                                              

 اىغاػاخ    

 
 األَاً

8:00 -9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00 -1:00    1:00 -2:00 2:00 -3:00 3:00 -4:00 4:00 -5:00 

 االدذ

 َظشٌ انكرشوٍَ \ذصىَش شؼاػٍ

 عايٍ دغٍ
 ػًهٍ انكرشوٍَ\انفغهجح 

 خهىد اتشاهُى, ششوق جثش. د
 َظشٌ انكرشوٍَ\انرششَخ 

 عىعٍ غفىسٌ

 َظشٌ انكرشوٍَ\انفغهجح 

 ششوق جثش. د

َظشٌ \داعثاخ 

 انكرشوٍَ

 اوط كايم

 االثُِْ
 ػًهٍ انكرشوٍَ\ذششَخ 

 ػائذج ػذٌ, عىعٍ غفىسٌ

 دقىق االَغاٌ وانذًَقشاغُح

 َظشٌ انكرشوٍَ

اَرصاس دمحم. د  

 انىقاَح يٍ االشؼاع

 َظشٌ انكرشوٍَ
يها غه. د  

 انفُضَاء انشؼاػٍ

 َظشٌ انكرشوٍَ
اًَاٌ  دمحم. د  

 ػًهٍ انكرشوٍَ\اعظ ذًشَط 
سداب شاكش, اَرصاس دمحم . د[   

 اىثالثاء
 ػًهٍ انكرشوٍَ\تاَىنىجٍ 

 تُذاء دُذس, كاسدَُُا ػايش 
 ػًهٍ انكرشوٍَ\داعثاخ 

 اوط كايم

 االجهضج انشؼاػُح

 َظشٌ انكرشوٍَ
 هُهٍُ جثاس

 تاَىنىجٍ غثٍ

 َظشٌ انكرشوٍَ

 كاسدَُاػايش

 اعظ ذًشَط

 َظشٌ انكرشوٍَ
 سداب شاكش

 

 انهغح االَكهُضَح

 َظشٌ انكرشوٍَ

 اَؼاو صادق

 

 االستؼاء

   A  ذصىَش شؼاػٍ ػًهٍ فٍ انًؼهذ

 ػًهٍ افٍ انًؼهذ\ حفُضَاء شؼاػُ خُغاء جثاس+عايٍ دغٍ
 سؤي ػصاو, اًَاٌ دمحم . د

A 
 ػًهٍ فٍ انًؼهذ\االجهضج انشؼاػُح   

 فشاقذ ػثذ انهطُف,اَاد دمحم + هُهٍُ جثاس
B 

 ػًهٍ فٍ انًؼهذ\وقاَح يٍ االشؼاع 
 سؤي ػصاو, يها غه . د 

B 

 اىخَُظ

   B ذصىَش شؼاػٍ ػًهٍ فٍ انًؼهذ

 ػًهٍ افٍ انًؼهذ   \ حفُضَاء شؼاػُ خُغاء جثاس+عايٍ دغٍ
 سؤي ػصاو, اًَاٌ دمحم . د

B 
  

 ػًهٍ فٍ انًؼهذ\االجهضج انشؼاػُح 

 Aانهطُف  فشاقذ ػثذ, اَاد دمحم + هُهٍُ جثاس

 ػًهٍ فٍ انًؼهذ\وقاَح يٍ االشؼاع 
 سؤي ػصاو, يها غه . د

A 



 
 بغداد /المعهد الطبً التمنً 

 شعةلسم تمنٌات اال
 الدراسة المسائٌة  المرحلة االولى/  0202-0202الدراسً  عاملل  جدول الدروس االسبوعً

                                                                                                                                                   
  

 اىغاػاخ

 9:00- 8:00 8:00- 7:00 7:00- 6:00 6:00- 5:00 5:00- 4:00 4:00-3:00 3:00-2:00 2:00-1:00 1:00- 12:00 األَاً

 االدذ
 َظشٌ انكرشوٍَ \ذصىَش شؼاػٍ

 عايٍ دغٍ
 ػًهٍ انكرشوٍَ\انفغهجح 

 خهىد اتشاهُى, ششوق جثش . د
 َظشٌ انكرشوٍَ\انرششَخ 

 عىعٍ غفىسٌ

 َظشٌ انكرشوٍَ\انفغهجح 

 ششوق جثش. د

 انكرشوٍََظشٌ \داعثاخ 

 اوط كايم

 االثُِْ
 ػًهٍ انكرشوٍَ\ذششَخ 

 ػائذج ػذٌ, عىعٍ غفىسٌ 

 دقىق االَغاٌ وانذًَقشاغُح

 َظشٌ انكرشوٍَ

اَرصاس دمحم. د  

 انىقاَح يٍ االشؼاع

 َظشٌ انكرشوٍَ
يها غه. د  

 انفُضَاء انشؼاػٍ

 َظشٌ انكرشوٍَ
اًَاٌ  دمحم. د  

 ػًهٍ انكرشوٍَ\اعظ ذًشَط 
  سداب شاكش

 اىثالثاء
 ػًهٍ انكرشوٍَ\تاَىنىجٍ 

 كاسدَُُا ػايش, َجاح ػهٍ . د

 ػًهٍ انكرشوٍَ\داعثاخ 

 اوط كايم

 االجهضج انشؼاػُح

 َظشٌ انكرشوٍَ
 هُهٍُ جثاس

 تاَىنىجٍ غثٍ

 َظشٌ انكرشوٍَ

 َجاح ػهٍ. د

 اعظ ذًشَط

 َظشٌ انكرشوٍَ
 سداب شاكش

 

 انهغح االَكهُضَح

 َظشٌ انكرشوٍَ

 اَؼاو صادق

 

 االستؼاء

 A     ذصىَش شؼاػٍ ػًهٍ فٍ انًؼهذ

 ػًهٍ فٍ انًؼهذ\االجهضج انشؼاػُح  خُغاء جثاس+عايٍ دغٍ

 A   اَاد دمحم+ هُهٍُ جثاس
  

 ػًهٍ فٍ انًؼهذ\وقاَح يٍ االشؼاع 
   B   سؤي ػصاو, يها غه . د

 ػًهٍ افٍ انًؼهذ\ حفُضَاء شؼاػُ
 سؤي ػصاو, اًَاٌ دمحم . د 

B 

 اىخَُظ

 B     ذصىَش شؼاػٍ ػًهٍ فٍ انًؼهذ

 ػًهٍ فٍ انًؼهذ\االجهضج انشؼاػُح  خُغاء جثاس+ عايٍ دغٍ

 اَاد دمحم+ هُهٍُ جثاس
B   

   
 ػًهٍ فٍ انًؼهذ\وقاَح يٍ االشؼاع 

 سؤي ػصاو, يها غه . د 
A 

 ػًهٍ افٍ انًؼهذ\ حفُضَاء شؼاػُ
 A      سؤي ػصاو, اًَاٌ دمحم . د



 

 

 الجامعة التمنٌة الوسطى

 بغداد /المعهد الطبً التمنً 

 لسم تمنٌات االشعة

 (03)ػذد اىطيثح الدراسة الصباحٌة    المرحلة الثانٌة/  0202-0202جدول الدروس االسبوعً  للعام الدراسً 
 5:  4 4:  3 3:  2 2:  1 1:  12 12:  11 11:  10 10:  9 9:  8 الشعبة الٌوم/الساعة

 
 
 االحد

A   ٍ(ظُاء َافز(  )ػائذج ػذٌ )        ػًهٍ فٍ انًؼهذ \ذصىَش شؼاػ 
 (سداب شاكش)( فاظم ػضَض  ) ػًهٍ فٍ انًؼهذ \ذششَخ  شؼاػٍ 

  

B  كشًَح )ػًهٍ فٍ انًؼهذ \اجهضج شؼاػُح

  (سعىل ػثُذ( ) جثش
 (سَاض ػثاط)    ػًهٍ فٍ انًؼهذ \فذىصاخ شؼاػُح 

 

C  ٍسداب ) ػًهٍ فٍ انًؼهذ \ذششَخ  شؼاػ

  (فاظم ػضَض( )شاكش
 ( ظُاء َافز(  )ػائذج ػذٌ) ػًهٍ  فٍ انًؼهذ \ذصىَش شؼاػٍ 

 

E  (كشًَح جثش )ػًهٍ فٍ انًؼهذ \اجهضج شؼاػُح  (سَاض ػثاط (  ) سفم هاٍَ . د)   ػًهٍ  فٍ انًؼهذ \فذىصاخ شؼاػُح 
  

 
 
 االثنٌن

D (كشًَح جثش ) ػًهٍ فٍ انًؼهذ \اجهضج شؼاػُح  (سَاض ػثاط(  )سفم  هاٍَ . د )ػًهٍ فٍ انًؼهذ  \فذىصاخ شؼاػُح 
  

A  كشًَح ) ػًهٍ فٍ انًؼهذ \اجهضج شؼاػُح

 (سعىل ػثُذ( ) جثش

 

  
 ( سفم هاٍَ. د) (عايٍ دغٍ  ) ػًهٍ فٍ انًؼهذ  \فذىصاخ شؼاػُح

 

B  ٍ( فاظم ػضَض( ) سداب شاكش )ػًهٍ فٍ انًؼهذ \ذششَخ شؼاػٍ   (خانذ ػُاػ(  )ظُاء َافز )  انًؼهذػًهٍ  فٍ  \ذصىَش شؼاػ 
  

 
 
 الثالثاء
 

D   ٍ( فاظم ػضَض( ) سداب شاكش ذ)ػًهٍ فٍ انًؼه  \ذششَخ شؼاػٍ  ض(فاظم ػضَ( ) سداب شاكش ) ػًهٍ فٍ انًؼهذ \ذششَخ شؼاػ 
  

C  كشًَح ذ )ػًهٍ فٍ انًؼه \اجهضج شؼاػُح

  (سعىل ػثُذ( ) جثش
 (سَاض ػثاط( )سفم هاٍَ  . دذ )ػًهٍ فٍ انًؼه \فذىصاخ شؼاػُح 

 

E  ٍفاظم  ذ)ػًهٍ فٍ انًؼه \ذششَخ شؼاػ

   ( سداب شاكش(  ) ػضَض 
 (ظُاء َافز( )ػائذج ػذٌ  ) ػًهٍ  فٍ انًؼهذ \ذصىَش شؼاػٍ  

 

 
 

 االربعاء

 َظشٌ انكرشوٍَ \غة تاغٍُ جشادٍ   

 اَهى ػثذ االيُش. د

 َظشٌ انكرشوٍَ \ذصىَش شؼاػٍ 

 ظُاء َافز

 َظشٌ انكرشوٍَ \فذىصاخ شؼاػُح 

 سفم هاٍَ. د

ػًهٍ  \غة تاغٍُ جشادٍ  

 انكرشوٍَ

 سداب شاكش, اَهى ػثذ االيُش . د

 

 
 

 الخمٌس

 
 َظشٌ انكرشوٍَ \انرششَخ انشؼاػٍ 

 فاظم ػضَض

 َظشٌ انكرشوٍَ \صذح يجرًغ  

 يُؼاد َاظى

َظشٌ  \اجهضج شؼاػُح  

 انكرشوٍَ

 سعىل ػثُذ

َظشٌ  \انهغح االَكهُضَح 

 انكرشوٍَ

 اَؼاو صادق

 ػًهٍ انكرشوٍَ \داعثاخ  

 اوط كايم

 داعثاخ

 َظشٌ انكرشوٍَ

 اوط كايم
  
 

 
 



 
 

 الجامعة التمنٌة الوسطى

 بغداد /المعهد الطبً التمنً 

 لسم تمنٌات االشعة

 (233)ػذد اىطيثح   الدراسة المسائٌة  المرحلة الثانٌة/  0202-0202الدراسً جدول الدروس االسبوعً  للعام 
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 االحد

A   ٍ(ظُاء َافز)    ػًهٍ فٍ انًؼهذ \ذصىَش شؼاػ 
 (  ػذٌػائذج )( فاظم ػضَض  ) ػًهٍ فٍ انًؼهذ \ذششَخ  شؼاػٍ 

  

B  سعىل )  ػًهٍ فٍ انًؼهذ \اجهضج شؼاػُح

  (هُهٍُ جثاس) (ػثُذ
 ( خانذ ػُاػ (  )سفم هاٍَ . د)     ػًهٍ فٍ انًؼهذ \فذىصاخ شؼاػُح 

 

C  ٍػائذج ) ػًهٍ فٍ انًؼهذ \ذششَخ  شؼاػ

  ( ػذٌ
 ( ظُاء َافز)   ػًهٍ  فٍ انًؼهذ \ذصىَش شؼاػٍ 

 

E  ( سَاض ػثاط( ) سعىل ػثُذ ) ػًهٍ فٍ انًؼهذ \اجهضج شؼاػُح  (خانذ ػُاػ )(  سفم هاٍَ . د)   فٍ انًؼهذػًهٍ   \فذىصاخ شؼاػُح 
  

 
 
 االثنٌن

D ( سَاض ػثاط( ) سعىل ػثُذ ) ػًهٍ فٍ انًؼهذ \اجهضج شؼاػُح  (عايٍ دغٍ) ػًهٍ فٍ انًؼهذ  \فذىصاخ شؼاػُح 
  

A  ػًهٍ فٍ انًؼهذ \اجهضج شؼاػُح 

 ( سَاض ػثاط( ) ػثُذسعىل  ) 

 

  
 (عايٍ دغٍ  ) ػًهٍ فٍ انًؼهذ  \فذىصاخ شؼاػُح

 

B  ٍ( فاظم ػضَض( ) ػائذج ػذٌ )ػًهٍ فٍ انًؼهذ \ذششَخ شؼاػٍ   (خانذ ػُاػ)   ػًهٍ  فٍ انًؼهذ \ذصىَش شؼاػ 
  

 
 
 الثالثاء
 

D ( فاظم ػضَض( )  ػائذج ػذٌذ)انًؼهػًهٍ فٍ   \ذششَخ شؼاػٍ  ظُاء َافز( ) ػًهٍ فٍ انًؼهذ \شؼاػٍ   صىَشذ 
  

C  سعىل )  ذػًهٍ فٍ انًؼه \اجهضج شؼاػُح

  رياض عباس() (ػثُذ
 (سَاض ػثاط( )سفم هاٍَ  . دذ )ػًهٍ فٍ انًؼه \فذىصاخ شؼاػُح 

 

E  ٍػائذج  ذ)ػًهٍ فٍ انًؼه \ذششَخ شؼاػ

   ػذٌ(
 (ظُاء َافز)  ػًهٍ  فٍ انًؼهذ \ذصىَش شؼاػٍ  

 

 
 

 االربعاء

 َظشٌ انكرشوٍَ \غة تاغٍُ جشادٍ   

 سفم هاٍَ. د

 َظشٌ انكرشوٍَ \ذصىَش شؼاػٍ 

 ظُاء َافز

 َظشٌ انكرشوٍَ \فذىصاخ شؼاػُح 

 سفم هاٍَ. د

ػًهٍ  \غة تاغٍُ جشادٍ  

 انكرشوٍَ

 سفم هاٍَ. د

 

 
 

 الخمٌس

 
 َظشٌ انكرشوٍَ \انرششَخ انشؼاػٍ 

 فاظم ػضَض

 انكرشوٍََظشٌ  \صذح يجرًغ  

 يُؼاد َاظى

َظشٌ  \اجهضج شؼاػُح  

 انكرشوٍَ

 سعىل ػثُذ

َظشٌ  \انهغح االَكهُضَح 

 انكرشوٍَ

 اَؼاو صادق

 ػًهٍ انكرشوٍَ \داعثاخ  

 اوط كايم

 داعثاخ

 َظشٌ انكرشوٍَ

 اوط كايم
                
               

  



 

 

 الجامعة التمنٌة الوسطى 
 بغداد المعهد الطبً التمنً/

 لسم تمنٌات التأهٌل الطبً والعالج الطبٌعً
 

 (  غاىة    36ػذد اىطيثح :  )             2021  - 2020جذوه اىذسوط االعثىػٍ / اىَشديح اىثاُّح/ ىيؼاً اىذساعٍ 

 اىُىً

 

8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 1,30 2,30 3,30 

 

 االدذ

 

 غشق ػالج ) ّظشٌ (

 )مشٌَ جثش ىفرح(

 ذأهُو ػصثٍ ) ّظشٌ (

 )د. ٍشاه فرخ هللا( 

 صذح ػاٍح ّظشٌ ) فصو اوه (

 ) شَُاء هادٌ ّجٌ(

 عيىك ٍهٍْ ّظشٌ) فصو ثاٍّ (    

 (   ّؼٌ سَاض دغُة )          

 

___________ 

 

 االثُِْ

 

 اغشاف وٍغاّذ ) ّظشٌ (

 (مشٌَ ػثُذ ماظٌ)

 جشادٍ ) ّظشٌ (ذأهُو 

 ) د. ػذّاُ ّجٍ تاقش (

 داعثح ّظشٌ

A-B 

 ) عُف ػثذ اىغراس (

 

______________ 

 

 

 

 اىثالثاء

 

__________________ 

 ذأهُو تاغٍْ ) ّظشٌ (

 (ًٍْ غعثاُ ٍفرِ)

 ىغح إّنيُضَح 

 ) اّرصاس ػيٍ ساظٍ (

  

 

 

 االستؼاء

  B )ذطثُقاخ داعىب ػَيٍ )

 عُف ػثذ -) ٍخرثش اىذاعىب

 ( اىغراس

 A )ػَيٍ )اغشاف وٍغاّذ 

 -) فشع األغشاف واىَغاّذ

  مشٌَ ػثُذ ماظٌ (

  B )ذأهُو غثٍ ػَيٍ )

 رماء دمحم  -قاػح اىؼالج اىطثُؼٍ)

 (سظا 

 A )ػَيٍ )غشق ػالج 

 (سداب جفاخ –) ٍخرثش اىطشق 

  

  B )اغشاف وٍغاّذ  ػَيٍ )

 (مشٌَ ػثُذ  -) فشع األغشاف واىَغاّذ

 A )ػَيٍ )ذطثُقاخ داعىب 

 ( عُف ػثذ اىغراس -) ٍخرثش اىذاعىب

 

      A )ذأهُو غثٍ ػَيٍ )

        – )  قاػح اىؼالج اىطثُؼٍ

 ( ّؼٌُ قاعٌ دمحم

 (  Bغشق ػالج ػَيٍ )  

 ( مشٌَ جثش ىفرح -) ٍخرثش اىطشق

 

 اىخَُظ

 A )ذأهُو غثٍ ػَيٍ )    

 رماء دمحم سظا ( -) قاػح اىؼالج اىطثُؼٍ 

 ( B )     ذأهُو غثٍ ػَيٍ     

 ّؼٌُ قاعٌ دمحم ( -) قاػح اىؼالج اىطثُؼٍ

 

 ٍششوع تذث            

 

 

      

 

 



 

                                                                                                                                            

 الجامعة التمنٌة الوسطى        
 المعهد الطبً التمنً/بغداد       

 لسم تمنٌات التأهٌل الطبً والعالج الطبٌعً

 

 2021  - 2020/ ىيؼاً اىذساعٍ االوىًجذوه اىذسوط االعثىػٍ / اىَشديح 

 اىُىً

 

8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 1,30 2,30 3,30 

 

 االدذ

 

 ) فصو اوه ( ذَشَط ّظشٌ

 ) شَُاء هادٌ ّجٌ (

 ػيٌ اىذشمح ) فصو ثاٍّ (

 (عاىٍ ػثذ اىذغُِ)

 ذششَخ ّظشٌ

 ) ٍصطفً امشً شاله (

 

 دقىق االّغاُ واىذََقشاغُح ّظشٌ    

   ) ٍصطفً جثاس جاعٌ (         

              

 

_____________ 

 

 االثُِْ

 

 ىغح إّنيُضَح ّظشٌ            

 ) اّرصاس ػيٍ ساظٍ (

 فغيجح ّظشٌ

 (مشٌَ جثش ىفرح  )

 تاثىىىجٍ ّظشٌ

 ) د. ٍاصُ ٍهْذ (

 

__________ 

 

_______ 

 

 اىثالثاء

 

 ػالج ّظشٌغشق 

 ) تاهشج دَُذ إعَاػُو (

ذطثُقاخ 

 اىذاعىب ّظشٌ

 ) ٍُظ عيَاُ (

أجهضج ػالج 

 ّظشٌ

 ) ًٍْ غعثاُ (

 

____________ 

 

________ 

 

_______ 

 

 االستؼاء
 ( Aذششَخ ػَيٍ )

 ( رماء دمحم-) اىؼُادج اىرؼيَُُح

 ( Bتاثىىىجٍ ػَيٍ )  

  د. ٍاصُ ٍهْذ  -ٍخرثش اىطشق

 ( Aػَيٍ )تاثىىىجٍ 

 (د. ٍاصُ ٍهْذ –ٍخرثش اىطشق  )

 ( Bػَيٍ )  ذششَخ 

 ( رماء دمحم -) اىؼُادج اىرؼيَُُح

 ( Aفغيجح ػَيٍ )

  ٍصطفً امشً شاله – ٍخرثش اىطشق

 ( Bذَشَط ػَيٍ )  

–) ٍخرثش قغٌ ذقُْاخ اىرَشَط 

 (شَُاء هادٌ ّجٌ 

 ( Aذَشَط ػَيٍ )

  -) ٍخرثش قغٌ ذقُْاخ اىرَشَط

 ( شَُاء هادٌ ّجٌ 

 ( Bفغيجح ػَيٍ )   

  ٍصطفً امشً شاله –ٍخرثش اىطشق 
 

 اىخَُظ
 (   Aغشق ػالج ػَيٍ ) 

 ( عاسج تهُش ششهاُ – ) ٍخرثش اىطشق

 (  Bأجهضج ػالج ػَيٍ ) 

 (اخالص دغُِ دسجاه –) اىؼُادج اىرؼيَُُح 

 (   Aاجهضجػالج ػَيٍ ) 

 (اخالص دغُِ دسجاه  –) اىؼُادج اىرؼيَُُح 

 (  Bغشق ػالج ػَيٍ )  

 ( عاسج تهُش ششهاُ -) ٍخرثش اىطشق

 ذطثُقاخ اىذاعىب ػَيٍ 

(A-B) 

 (ٍُظ عيَاُ  –) ٍخرثش اىذاعىب 

 

  



 

 الجامعة التمنٌة الوسطى

 المعهد الطبً التمنً /بغداد

 رعاٌــــة ذوي االحتــٌاجات الخاصــة تمنٌات لســــم

 االسبـــوعً الــدراسً الجـــدول

 62/ الطالب الثانـــــٌة/ عدد / المرحـلة0202-0202 الـــــدراسً للعـام

 6362ـــــــــ 0362   0362ــــــــــ2362 2362ـــــــ 20362 20362ـــــــــ22362 22362ـــــــــــ22362 22362ــــــــــــ 1362  1362ــــــــــــ8362 االٌــام

 االحـــــد
 
 
 

 علم نفس المعالٌن نظري
 / االلكترونً 

 م.سعاد حمٌد رشٌد

3kbl7dg 

/ صحة نفسٌة  نظري
 االلكترونً

 
 د.زهرة عباس هادي

Ixppxe7  

/  نظري/ اطفال احتٌاجات
 االلكترونً 

 كمال اٌسن.د
Iasiasw44y 

 احتٌاجات
  /االلكترونًنظري/كهولة

 كمال اٌسن.د

iasiasw44y 

 /فصلً / االلكترونً سلون مهنً 
 

iasiasw44y 

 

 سلوى صالح +هدى جمالعمـــــــــلً  /  ٌدوٌـــــة صنــــاعات االثنٌــــن
 تواجد فً المعهد 

 فً المعهد /تواجد عمـــلً/ تطبٌمـات حـاسوب 
                احمد رعد عٌسى 

  

 تطبٌمـات حـاسوب
االلكترونً / /نظري 

 احمد رعد عٌسى

 

 

 / تواجد فً المعهدعملً /ل الطبًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتأهٌ الثالثـــاء

 كفاٌة وادي / ندى ٌونس / هدى جمال

 /االلكترونًنظري طبً لــــــــــــــــــــــــــــتاهٌ
 ٌونس ندى

147wn7d 
  

 

  kbl7dg 3/م.سعاد حمٌد / اٌمان شٌركو/ زٌنة لاسم / االلكترونً علــــــم نفس المعالٌــــــــن عملـــــــــــــــــً   االربعــــاء
 Ixppxe7/  د.زهرة عباس / سلوى صالح / كفاٌة وادي / االلكترونً عملـــــــــــــــــً/ نفسٌـــــــــــــــــــة صحـــــــــــــــة

 
  االنكلٌزٌة اللغة

 االلكترونً ( ) نظري
 / فٌصل سعٌد

 

 
 

 

 االلكترونً  ()عمــــــلً / اطفال احتٌــــاجات  عمــــلً/ كهولة احتٌــــاجات الخمٌــــس

 Iasiasw44y/ د.اٌسن /كفاٌة وادي /ندى ٌونس

 احتٌاجات اطفال /عملً )بالتناوب(

 Iasiasw44y/ د.اٌسن /سلوى صالح/اركان حسن

 
 

 

         

 

 

 

 



 الجامعة التمنٌة الوسطى 
 المعهد الطبً التمنً /بغداد

 لســــم تمنٌات رعاٌــة ذوي االحتـٌاجات الخاصــة
 االسبـــوعً الــدراسً الجـــدول

 المرحـلة االولـــى /0202-0202للعـام الـــــدراسً 

 

 6362ـــــــــ 0362    0362ــــــــــ2362 2362ـــــــ 20362 20362ـــــــــ 22362 22362ـــــــــــ 22362 22362ــــــــــــ 1362  1362ــــــــــــ  8362   االٌــام

تربٌة بٌن اسبوع واخر بالتناوب مع مادة  االلكترونً رعاٌة اجتماعٌة  )عملً( االحـــــد

 trrur4p د. عبد السالم نعمة /  ) اٌمان شٌركو,( \خاصة
بٌن اسبوع واخر بالتناوب مع مادة الرعاٌة  االلكترونً  )عملً( تربٌة خاصة

 503gxrm رجاء جبار،   االجتماعٌة م. عاتكة فخري .) هدى جمال (

 اللغة االنكلٌزٌة  
  االلكترونً ) نظري (

 x7ip7myفٌصل سعٌد

  

 / االلكترونً Aتطبٌــمات حـاسوب )عـــملً(  االثنٌــــن

 احمد رعد عٌسى
 علم النفس العام  /نظري / االلكترونً 

 5srufsأ.د. انتصار دمحم جواد 
(  نظري)والدٌممراطٌة انسان حموق  

  االلكترونً

 hhdcrge عدنان سحر د.أ

 
 

 

 الثالثـــاء
 
 

 االلكترونً (نظري) تمرٌض اسس  

 QPZORJ2/ أ.م.مٌعاد ناظم
( نظري)رعاٌة اجتماعٌة

 االلكترونً 
ا.د.عبد السالم نعمة 

 trrur4p االسدي

 (نظري)تربٌة خاصة 
م. عاتكة االلكترونً 

 gxrm  503 فخري
 

تشرٌح نظري / االلكترونً د. 

 KUbdrr4وئام عدنان شاكر  
 

د.عبد الكاظم تواجد فً المعهد فسلجة ) عـــــملً(  االربعــــاء
 عبد الرزاق + أ. م اسماء احمد + رنٌن نوفل 

  

 االلكترونً ( نظــري)  فسلجة

 eaxnlk اسماء حاتم  أ.م.
االحصاء الحٌاتً ) نظري ( 

 االلكترونً 

 jv26igu مجدي صالح

 

 

  تواجد فً المعهد اسس  تـــــــمرٌض )عمـــــــــلً (  الخمٌــــس
 رجاء جبار, اٌمان شٌركو(أ.م. مٌعاد ناظم )

 تشرٌح / عملً / تواجد فً المعهد 
 وئام عدنان / اركان حسن 

 نظري()تطبٌمات حاسوب 
 االلكترونً  احمد رعد 

  

   

 

  



 المعهد الطبً التمنً/بغداد

 لسم تمنٌات صناعه االسنان

 

 0202-0202للعام الدراسً  دروس االسبوعً للمرحلتٌن االولى والثانٌة لمسم تمنٌات صناعة االسنانالجدول 

 الجدول النظري 

 المرحلة الثانٌة المرحلة االولى

رابط  مدرس المادة المادة الولت الٌوم

 الدرس

رابط  مدرس المادة المادة الولت الٌوم

 الدرس

 ص22062-8062 االحد

 ص22062-20062

 محاضرة الطمم الكامل

محاضرة مادة السالمة 

 المهنٌة

 

 د. رٌا حاتم صالل

 

د.سحر عبد الرزاق 

 ناجً

 

 

 

منصة 

كالس 

 روم

رابط 

الصف 

الخاص 

بالمرحله 

 االولى

 

s6uzxsk 

 

 م 3-3 االحد

 م 3-0

محاضرة طمم 

 كامل 

 حاسبةمحاضرة 

 د. احمد سمٌركامل 

م.ست  بشرى عبد الكرٌم 

 عبد العزٌز

 

 

منصة 

كالس 

 روم

رابط 

الصف 

الخاص 

 بالمرحله

 الثانٌه

xv2urln 

 

 ص1062-8062 االثنٌن

 ص1062-22062

 محاضرة طمم جزئً

 محاضرة حاسبة

 د. عالٌه محمود علوان

م.ست  بشرى عبد 

 الكرٌم عبد العزٌز 

 م 3-3 االثنٌن

 م 3-0

محاضرة تموٌم 

 اسنان

محاضرة 

 انكلٌزي

 د. ازهار احمددمحم

 

)محاضر( فٌصل سعٌد 

 احمد

د. حسٌن احمد عبد  محاضرة تشرٌح االسنان م 3-3 الثالثاء

 الرسول

-8062 الثالثاء

 ص1062

محاضرة كروم 

 كوبلت 

 م.م. ست شهرزاد فؤاد

 م 3-3 االربعاء

 م 3-0

محاضرة  اجهزه 

 ومختبرات 

 م.م. شهرزاد فؤاد

 

-8062 االربعاء

 ص22062

محاضرة تٌجان 

 وجسور 

د. سحر عبد الرزاق 

 ناجً



)محاضر( فٌصل سعٌد  محاضرة انكلٌزي  

 احمد

   

 ص1062-8062 الخمٌس

 

22062_20062 

 ص

 محاضرة المادة السنٌة 

 محاضرة حموق االنسان

د. سالً عبد الزهرة 

 عبد الكاظم 

 م. سعاد حمٌد رشٌد

-8062 الخمٌس

 ص1062

 

22062-

 ص22062

 

محاضرة 

تعوٌضات وجة 

 وفكٌن

محاضرة السلون 

 المهنً

 م.م. لصً عبد الطٌف

 

 د. احمد سمٌر كامل



 المرحلة الثانٌة

 المحاضرٌن -الولت -المادة  الٌوم 

 ص22062-8062 حد اال

 مختبر طمم كامل

 , د. رٌا حاتم صالل ,د. احمد سمٌركامل

 ست خلود طارق 

 ص22062-20062

 مختبر تٌجان وجسور

م. م. ست شهرزاد ,  د. سحر عبد الرزاق ناجً

 ست خلود طارق, فؤاد كركوش

 ص20062-0062

 مختبر تموٌم اسنان

 سنان كاظمست , د. ازهار احمددمحم

 

 ص22062-8062 االثنٌن 

 طمم جزئً معدنًمختبر 

م.م. لصً عبد  فؤاد كركوش,م. ست شهرزاد . م

 ,ماء مهدي ٌشست  , الطٌف حسن

 ص22062-20062

 تعوٌضات وجه وفكٌنمختبر 

د. حسٌن احمد عبد  , م.م. لصً عبد الطٌف حسن

 ماء مهدي ٌست ش,, الرسول

 م20062-0062

 مختبر حاسبة 

 م. ست بشرى عبد الكرٌم عبد العزٌز  

 المرحلة االولى

 ص22062-8062 الثالثاء 

 مختبر طمم كامل

 ,م.م. لصً عبد الطٌف حسن .د. رٌا حاتم صالل

  سنان كاظمست  

 ص22062-20062

 تشرٌح االسنان مختبر 

 شٌماء مهدي ست, حسٌن احمد عبد الرسولد. 

 م20062-0062

 اجهزة ومحتبراتمختبر 

 سنان عبد الكاظم مهلهل , شهرزاد فؤادد. 

 

االربعا

 ء

 ص8062-22062

 اكرٌلًمختبر طمم جزئً 

 دمحم د. ازهار احمد, عالٌه محمود علواند. 

 سنان عبد الكاظم مهلهل , ست خلود طارق

 

 ص22062-20062

 مختبر حاسبة 

 م. ست بشرى عبد الكرٌم عبد العزٌز  

 م20062-0062

 سنٌةالمادة المختبر 

, سنان عبد سالً عبد الكاظم عبد الزهرهد. 

 الكاظم مهلهل 

 



 

                                                          
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                                       

 الجامعة التمنٌة الوسطى                                                             
 المعهد الطبً التمنً / بغداد                                                                                                                          
 األسبوعًااللكترونً   الدروسجدول                                                             

 األسنان تمنٌات ولاٌة  لمسم                                                            

 ()الفصل األول( ولىالمرحلة اال(م 0202-0202م الدراسً اللع                                         
 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9        االَاً

 األدذ

 

 اإلحٌاء ألمجهرٌه
A+B)ٍذاظشج ( 

 د.ّجاح

 اىصذح اىؼاٍح  
A+B)ٍذاظشج ( 

 د.ّجاح       

 أمراض الفم  
A+B)ٍذاظشج ( 

 د.صَْة

 

 اىَادج اىغُْح 

A+B)ٍذاظشج ( 

 عد اَْاط

 

 االثُِْ

 

 فسلجة الفم
 A+B) ٍذاظشج(

 عد ٍشٌَ

                                                 

 أجهزة ومواد األسنان 
 A+B)ٍذاظشج ( 

 عد ٍشٌَ

 

 حاسوب 
A+B)ٍذاظشج ( 

 عد فشَاه

   

      اىثالثاء

        األستؼاء

 تشرٌح الفم والوجه اىخَُظ

A+B)ٍذاظشج ( 

 د.ػاىُح

 دقىق اإلّغاُ واىذََقشاغُح 

A+B)ٍذاظشج ( 

 عد عؼاد

 اىيغح االّنيُضَح  

A+B)ٍذاظشج ( 

 أعرار فُصو

  

 
 
 
 
 
 
 



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                                        
 الجامعة التمنٌة الوسطى                                                             
 المعهد الطبً التمنً / بغداد                                                                                                                          
 األسبوعًااللكترونً   الدروسجدول                                                             

 األسنان تمنٌات ولاٌة  لمسم                                                            
 المرحلة الثانٌة ()الفصل األول((م 0202-0202م الدراسً اللع                                         

 
 
 
 
 
 
 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                                          
 الجامعة التمنٌة الوسطى                                                             

        االَاً
9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4  

 األدذ

 

        

 االثُِْ

 

        

 األعْاُاشؼح  اىثالثاء

 ) ٍذاظشج(

A+B 

 د.ػاىُح

 دوائُاخ    ) ٍذاظشج( 

A+B 

 د.ػذّاُ

ٍؼاىجح االغفاه  

 ) ٍذاظشج(واىَؼىقُِ

A+B 

 اَْاطعد  

   

 وقاَح اىفٌ األستؼاء

A+B 

 عد جْاُ

  اىفٌ غة وجشادح 

A+B 

 د.صَْة

 داعىب 

A+B 

 فشَاهعد 

   

 األعْاُصذح  اىخَُظ

 A+Bاىؼاٍح

 د. اىذنٌ 

صْاػح وذقىٌَ  

 A+Bاألعْاُ

 د. اىذنٌ

 A+Bاىيغح االّنيُضَح  

 أعرار فُصو

 

    



 المعهد الطبً التمنً / بغداد                                                                                                                          
 )العملً(األسبوعً  الدروسجدول                                                             

 األسنان تمنٌات ولاٌة  لمسم                                                            
 ()الفصل األول( ولىالمرحلة اال(م 0202-0202م الدراسً اللع                                         

 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8        االَاً

 األدذ

 

       

 االثُِْ

 

       

 ٍخ) ػَيٍ(B فسلجة الفم اىثالثاء

 عد ٍشٌَ

 غفشاُ, شهيح

 ) ػَيٍ(A فسلجة الفم

 عد ٍشٌَ

 غفشاُ, شهيح

 ) ػَيٍ(A تشرٌح الفم والوجه

 د.ػاىُح

 ّثُيح ,غفشاُ

 ) ػَيٍ(B تشرٌح الفم والوجه

 د.ػاىُح

 ّثُيح ,مفاح

 

 3ع) ػَيٍ(Aاىَادج اىغُْح 

 عد اَْاط

 ّثُيح ,مفاح

 3ع ) ػَيٍ(Bاىَادج اىغُْح 

 عد اَْاط

 ّثُيح ,مفاح

 3ع B أجهزة ومواد األسنان

 عد ٍشٌَ

 , صَْةمفاح

 A 2ع أجهزة ومواد األسنان
 عد ٍشٌَ

 , صَْةغفشاُ 

 

 ) ػَيٍ( A اإلحٌاء ألمجهرٌه األستؼاء
 د.ّجاح

 شهيح

 ) ػَيٍ(B ألمجهرٌهاإلحٌاء 

 د.ّجاح

 شهيح

 ) ػَيٍ( B أمراض الفم

 د.صَْة

 شزي, عذش

 A) ػَيٍ( أمراض الفم
 د.صَْة

 شزي, عذش

   

 حاسوب
B)ٍػَي ( 

 هعد فشَا

 حاسوب
A)ٍػَي ( 

 عد فشَاه

 

     

        اىخَُظ

 
 
 
 
 
 
 
 



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                                       
 الجامعة التمنٌة الوسطى                                                             
 المعهد الطبً التمنً / بغداد                                                                                                                          
 )العملً(األسبوعً الدروسجدول                                                             

 األسنان تمنٌات ولاٌة  لمسم                                                            
 المرحلة الثانٌة ()الفصل األول((م 0202-0202م الدراسً اللع                                         

        االَاً
8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 8-9 

 األدذ

 

  3ع Aواىَؼىقُِ  األغفاهٍؼاىجح 

 عد اَْاط

 غفشاُ ,االء  صَْة,

  3ع Aواىَؼىقُِ  األغفاهٍؼاىجح 

 عد اَْاط

 غفشاُ ,االء,جْاُ 

 دوائُاخB) ٍخرثش(

 د.ػذّاُ

 شهيح, االء

 ) ٍخرثش(Aدوائُاخ

 د.ػذّاُ

 شهيح, االء

 ٍخBوقاَح اىفٌ 

 عد جْاُ

 االء

 

 2عB واألعْاُغة وجشادح اىفٌ 

 د.صَْة

 شزي, عذش

 2عB واألعْاُغة وجشادح اىفٌ 

 د.صَْة

 شزي, عذش

 Aاىؼاٍح األعْاُصذح 

 1ع

 د. اىذنٌ 

 صَْة, غفشاُ

 1ع Bاىؼاٍح األعْاُصذح 

 د. اىذنٌ 

 صَْة, غفشاُ

  

 االثُِْ

 

 3ع A واألعْاُغة وجشادح اىفٌ 

 د.ػاىُح

 ّثُيح , مفاح

      3ع Bواألعْاُغة وجشادح اىفٌ 

 د.ػاىُح

 ّثُيح , مفاح

 ) ٍخرثش(Aُأشؼح األعْا

 د.ػاىُح

 , غفشاُجْاُ

 ) ٍخرثش(Bُأشؼح األعْا

 د.ػاىُح

 , غفشاُجْاُ

 ٍخAوقاَح اىفٌ 

 عد جْاُ

 ة صوَذصَْ

 

 2ع B   صْاػح وذقىٌَ األعْاُ

 د. اىذنٌ

 شزي,عذش

 2ع A  صْاػح وذقىٌَ األعْاُ

 د. اىذنٌ

 شزي,عذش

  B ) ٍخرثش(داعىب

 عد فشَاه 

 ) ٍخرثش(A داعىب

 عد فشَاه

  

         اىثالثاء

         األستؼاء

          اىخَُظ

 

 



 الجاهعة التقنية الىسطى

 الوعهد الطبي التقني / بغداد

 قسن تقنيات صحة الوجتوع

/ الورحلة الثانية / الدراسة الصباحية 0202-0202جدول الدروس اإلسبىعي للعام الدراسي   

02عدد الطلبة :   

االلكترونية الدروس النظرية  الدروس العولية  
5.6-5.6  6.6-5.6  2.6 – 0.6  20.6 – 2.6  22.6 – 20.6  22.6 – 22.6  5.6 – 22.6  االيام  0.6-5.6 

صحة وسالمة 

 مهنية

 نظري

 نظري وتائيات

  Aعملي  2جطثيقات الحاسىب 

  الكحروني 
 A جفحيش ورقاتة صحية عملي 

 مركز الحفحيش والرقاتة الصحية
 االحذ

 Bصحة وسالمة مهنية عملي 

 المركز الىطني للصحة والسالمة المهنية

 Cعملي  2صحة مجحمع 

  الكحروني

 تاطني جراحي 

 نظري

 Bوتائيات عملي 

 في المعهذ

 Bجفحيش ورقاتة صحية عملي 

 مركز الحفحيش والرقاتة الصحية 
 االثنين

 Aطة تاطني جراحي عملي  Cدوائيات عملي 

 الكحروني الكحروني

 دوائيات نظري

 Cعملي  2جطثيقات الحاسىب 

  الكحروني

 Cجفحيش ورقاتة صحية عملي 

 مركز الحفحيش والرقاتة الصحية
 الثالثاء

 Aدوائيات عملي 

 الكحروني 

 Bطة تاطني جراحي عملي 

 الكحروني

 2صحة مجحمع 

 نظري
 

 

A     عملي 2صحة مجحمع  

 الكحروني 

A   صحة وسالمة مهنية عملي 

 المركز الىطني للصحة والسالمة المهنية 
 االرتعاء

 Cصحة وسالمة مهنية عملي 

 مركز الحفحيش والرقاتة الصحية 

 Bعملي  2صحة المجحمع 

 الكحروني 

 اللغة

 االنكليزية

جفحيش ورقاتة 

 صحية

 نظري

 Cوتائيات عملي 

 في المعهذ 

 Cطة تاطني جراحي عملي 

 الكحروني 
 الخميس

 Bدوائيات عملي 

 الكحروني 

 Aوتائيات عملي 

 في المعهذ

 Bعملي  2جطثيقات حاسىب 

  الكحروني 

 
 نظري 2جطثيقات الحاسىب 

 الكحروني
 السثث  

 

 

 

ى عبدالكرين شهابساره عبدالكرين هحوىد                                                                                                 ا.د.هنته  

رئيس القسن                                                                                             هقرر القسن                         



 

 الجاهعة الحقنٍة الىسطى

 الوعهد الطبً الحقنً / بغداد

 قسن جقنٍات صحة الوجحوع

وسائٍة/ الدراسة ال ثانٍة/ الورحلة ال 0202-0202جدول الدروس اإلسبىعً للعام الدراسً   

222عدد الطلبة :   

اإللكحرونٍة الدروس النظرٌة  الدروس العولٍة 

7.6 – 5.6  6.6 – 7.6  5.6 – 6.6  5.6 – 5.6  5.6 – 5.6  5.6 – 5.6  55.6 – 5.6  االٌام 

صحة وسالمة 

 مهنية

 نظري

 

 نظري وتائيات

 

 A1عملي  تطثيقات الحاسىب

 الكتروني

 A1  يعمل 5صحة مجتمع 

 الكتروني

 االحذ
 

 A2  يعملتفتيش ورقاتة صحية 

 مركز التفتيش والرقاتة الصحية

B2 طة تاطني جراحي عملي   

 الكتروني

جراحيتاطني   

 نظري

 

B1 وتائيات عملي 

 في المعهذ

 B1صحة وسالمة مهنية 

 المركز الىطني للصحة والسالمة المهنية

 االثنيين
 

 B2  يعملتفتيش ورقاتة صحية 

 مركز التفتيش والرقاتة الصحية

 A2دوائيات عملي 

 الكتروني

 A2عملي  5صحة مجتمع

 الكتروني

 
 A1طة تاطني جراحي عملي 

 الكتروني

 دوائيات نظري

 

 B1دوائيات عملي 

 الكتروني 

 B2صحة وسالمة مهنية عملي 

 المركز الىطني للصحة والسالمة المهنية

 الثالثاء
 

 A1  يعملتفتيش ورقاتة صحية 

 مركز التفتيش والرقاتة الصحية 

 A2طة تاطني جراحي عملي 

 الكتروني 

 5صحة مجتمع 

 نظري
 

 

 

 B1  يعملتفتيش ورقاتة صحية 

 مركز التفتيش والرقاتة الصحية 

 االرتعاء
 B2دوائيات عملي 

 الكتروني 

 B2وتائيات عملي 

 في المعهذ 

A 5وتائيات عملي    

 في المعهذ

 A1صحة وسالمة مهنية   

 المركز الىطني للصحة والسالمة المهنية 



 اللغة

 االنكليزية

 

تفتيش ورقاتة 

 صحية

 نظري

 

 

A2 وتائيات عملي 

 في المعهذ 

 A2صحة وسالمة مهنية 

 المركز الىطني للصحة والسالمة المهنية 

B2 الخميس تطثيقات الحاسىب عملي   

 الكتروني 

 B2عملي  5صحة مجتمع 

 الكتروني 

 
 B1طة تاطني جراحي عملي 

 الكتروني 
 
 

2.1 – 0.1  20.1 – 2.1  22.1-20.1  22.1 – 22.1  5.1 – 22.1  5.1 – 5.1  
جطبٍقات  السبث

 0الحاسىب 

 نظري

 

 

 

 A2عولً  0جطبٍقات الحاسىب 

  الكحرونً 

 A1 دوائٍات عولً 

 الكحرونً 

 B1  يعمل 5صحة مجتمع 

 الكتروني 
 B1عولً  0جطبٍقات الحاسىب 

 الكحرونً 
 

 

 

 

ا.د.هنحهى عبدالكرٌن شهاب                            ساره عبدالكرٌن هحوىد                                                                       

رئٍس القسن هقرر القسن                                                                                                                     


