
 0202/  0202العام الدراسي المحاضرات  )    نظري + عملي (  جدول لمي  :التقنيات البصرية   القسم الع

 

303:-  403: 203:-  303: 003:-  203: 0203: -003: 0003:- 0203:    0:03:-0003: 003:-0:03: 003:-003: 
 اليوم

 
  

 كيمياء عامة )نظري(

 د.محمد مزهر

 0ق

 

 تشريح )نظري(   

 م.م. مهيمن سمير عارف

 0ق

 

 

 
 االحد

 احياء )عملي( 

 ا م.د.قطر الندى علي غانم

 م.م. ورود سعد

 

 احيـــــاء نظري

  0ق

 ا م.د.قطر الندى علي غانم

 م.م. ورود سعد  

 0ق

 

 االثنين
 

 كيمياء عامة )عملي( 

 م.م. ابتهال هاشم

 قسم المختبرات الطبية

 تشريح )عملي( 

 مهيمن سمير عارف م.م

 قسم العالج الطبيعي 

                     

 الثالثاء

  

 

 

 حقوق انسان وديمقراطية

عباس كاظمم.م.أحمد   

  0ق 

 

 

 اللغه االنكليزية نظري          

 م.م. نور صباح

 0ق                     

 

 االربعاء

 
 
 

  

 

 حاسبة  ) نظري +عملي (

 مختبر الحاسبات

 م.أقبال عبد الباقي

 الفيزياءالطبية والبصرية ) نظري +عملي (       

 م.م. روى سعد        
 الخميس

 



 اسم رئيس القسم والتوقيع                      اسم المقرر والتوقيع                                                                                   

 راسية مع اسم التدريسي , المادة نظري او عملي , رقم القاعة الدراسيةيذكر اسم الماده الد*

 اليوم 03:1-03:1 03:1-013:1 013:1-003:1 003:1-003:1 003:1-03:1 03:1-03:1
 

 اخطــــــاء االنكســــــار)عملي(
 وسن عباس

 مختبر االجهزة البصرية
 

 فسلجةالعين والرؤيا )عملي(
 ا. م. د.قطرالندى  علي غانم الندى 
 م.م.مرتضى صالح حاتم

 فسلجة العين والرؤيا )نظري(
 علي غانم الندى   الندىا. م. د.قطر

 م.م.مرتضى صالح حاتم

 0ق 

 

 االحد

 

 صحة عينية عملي
 حيدر علي

 مختبر االجهزة البصرية 

 

 صحة عينية نظري 
 عبد الكاظم د.اياد

 0ق

 ادوية
 عبد الحسين نظري م.م.نور صباح

 مختبر االجهزة البصرية

 االثنين

 

 اجهزة بصرية عملي)بيداء جابر (
 م.زينة طارق

 مختبر االجهزة البصرية

 أخطاء انكسار 
 م.م. وسن عباس

 0ق

 صحة عينية عملي 
 مختبر االجهزة البصرية

 حيدر علي 

 الثالثاء

 

 اخطــــــاء االنكســــــار)عملي( 
 )وسن عباس(

 البصرية مختبر االجهزة

 احصاء نظري 
 م.م.لمياء عبد الجبار

 0ق 
 

 سلوك مهني نظري
 م.فاطمة عبد الرحمن

 0ق

 االربعاء

 

 اجهزة بصرية عملي)بيداء جابر (
 مختبر االجهزة البصرية

 م.زينة طارق

 

 اللغه االنكليزية

 0ق

 عبد الحسين م.م.نور صباح

 اجهزة بصرية نظري+ عملى
 م.زينة طارق

 البصريةمختبر االجهزة 

 الخميس

 

 



 اسم رئيس القسم والتوقيع         اسم المقرر والتوقيع                                                                                                          

 الدراسيةيذكر اسم الماده الدراسية مع اسم التدريسي , المادة نظري او عملي , رقم القاعة *

 اليوم 1:.1-0:.0 1:.1-01:.0 1:.1-00:.01 1:.1-00:.00 1:.1-0:.00 1:.10:.01-
 

 نظارات عملي )ورشة البصريات( 
 مدرب فني أيوب حكمة خضير 

 نظارات طبية
 (0نظري )ق

 ا.م.د.منذر سمين
 شكر

  
 

 حاسبات نظري  +عملي
 مركز الحاسبة

 أ.م.د. سعد صالح نجم / م. اثير حسين زيارة
 
 
 
 
 
 
 

 

 االحد

 

 اخطاء انكسار نظري
 م.م. مهيمن سمير عارف

 مشاكل العين عملي
 اليوجد طبيب

 

 مشاكل العين نظري
 اليوجد طبيب

 مختبر االجهزة البصرية            

 االثنين

 

 

 
 طرق بحث نظري

 نهاد حسن محمدد. 
 اخطاء انكسار عملي
 وسن عباس جواد

 البصرية األجهزةمختبر 

 الثالثاء

 حـــــول عملي 
 اسراء حسن عبد الهادي 

 حول نظري
 اليوجد طبيب

 االربعاء



  0قاعة  مختبر االجهزة البصرية
 انكليزي 

د.سمير عبد العباس 
 جدعان 

 0ق

 اجهزة بصرية)عملي(
 م.زينة طارق علي

 بيداء جابر
 مختبر االجهزة البصرية

 اجهزة بصرية)نظري(
 د.بان بشار

 0ق

 الخميس

 

 

 والتوقيع                                                                                   اسم رئيس القسم والتوقيعاسم المقرر 

 

 يذكر اسم الماده الدراسية مع اسم التدريسي , المادة نظري او عملي , رقم القاعة الدراسية*

 للقصل االول + الثاني 0202/  0202العام الدراسي نظري + عملي ( المحاضرات  )   جدول لمي  :التقنيات البصرية   القسم الع

 الرابعةالمرحلة :

003:-  203: 0203: -003: 0003:- 0203:    0:03:-0003: 003:-0:03: 003:-003: 
 اليوم

 

 فحص العين والوصفات البصرية
 ا.م.د.منذر سمين شكر  

طـــــب عيـــــون  
  االطفـــــال عملي

 )ساعه(0

 اليوجد 
 مختبر البدائل

طـــــب عيـــــون 
  االطفـــــال نظري 

 ساعه واحدة
 مختبر البدائل

 اليوجد

 االحد

 

 االثنين امراض عين نظري امراض عين عملي اشعه وسونار عين



 

 
 اسم رئيس القسم والتوقيع             اسم المقرر والتوقيع                                                                                  

 يذكر اسم الماده الدراسية مع اسم التدريسي , المادة نظري او عملي , رقم القاعة الدراسية*            

 والصحية كلية التقنيات الطبية

 قسم تقنيات صناعة األسنان 

 اليوجد
 نظري
 0قاعه 

 د.اياد عبد الحافظ
 مختبر البدائل

 ساعه( 0) 

 د.اياد عبد الحافظ
 0ق

 

 
   

 حـــــول عملي
 اسراء حسن هادى  

 ساعه(                                       4) مختبر البدائل

 
 

 حـــــول نظري   
 ساعه( 0اليوجد )

 0قاعة 

 
 

 الثالثاء

 

 
 

 اللغة االنكليزية
 د.سمير

 نظارات وعدسات الصقة عملي
 ساعه( 0السيد ايوب حكمة  ) 

 مختبر البدائل

 نظارات وعدسات الصقة نظري 
 ساعه( 0 ا.م.د.منذر سمين شكر)

 0قاعة 

 االربعاء

 

 اشعه وسونار عين 
 )ساعه(

 اليوجد طبيب
 عملي

 ساعه عملي( :)بدائل عينية 

 فراس عبد كاطع+ د.نهاد حسن محمد +محمد صالح   
 

 ساعه( نظري 0)بدائل عينية 

 فراس عبد كاطع+د.نهاد حسن محمد  
 مختبر مختبر البدائل

 الخميس

 



 0100-0101( للعام الدراسيوالعملي جدول الدروس اليومية )النظري

 (المسائيةالمرحلة / االولى     )الدراسة 

 7.30 6.30 5.30 4.30 3.30 2.30 1.30 12.30 اليوم

 االحد
 )الكتروني(المادة السنية

 م. ارشد فيصل جاسم

edu326k 

 )الكتروني(السالمة المهنية 

 أ.م د. اياد إبراهيم ميخائيل

c55yhhl 

 )الكتروني(المادة السنية

 م.م.مها كريم

jmvnwck 

 االثنين
 القسم مختبرات في العملي االسنان تشريح

 كاظم فاطمة .م.م + فالح شروق .م.م

imxyola 

 الثالثاء

نظري  /تقنيات اجهزة  األسنان 

 )الكتروني(

 أ.م. ايهاب نافع ياسين

6ixbjqi 

 )الكتروني(حقوق االنسان

 د.عمار سعدون سلمانأ.م. 

cde47kd 

 )الكتروني(عملي  / تقنيات اجهزة  األسنان 

 أ.م. ايهاب نافع ياسين

Ov7yoyd 



 االربعاء

 )الكتروني(تشريح االسنان 

أ.م  حوراء خالد عزيز+ أ.م. امال عبد 

 اللطيف رشيد

jyc2zmn 

 نظري )الكتروني(العلوم االساسية 

 أ.م د. اياد إبراهيم ميخائيل

q3wxces 

 عملي )الكتروني( العلوم االساسية 

 أ.م د. اياد إبراهيم ميخائيل

K2ho6yg 

 الخميس
 نظري )الكتروني( حاسبات

 م.م. سارة قحطان

5ghkdgs 

اللغة 

 )الكتروني(االنكليزية

 د.عمار سعدون أ.م. 

wqadejz  

 عملي )الكتروني( حاسبات

 م.م. سارة قحطان

5ghkdgs 
 

 

 

                                                               مقرر القسم                                                         

 رئيس القسم

ا.م.د.اياد                                                                   ا.م.فراس عبد كاطع                                      

 إبراهيم حداد

 



 كلية التقنيات الطبية والصحية

 قسم تقنيات صناعة األسنان 

 0100-0101( للعام الدراسي والعملي جدول الدروس اليومية )النظري

 (المسائيةالمرحلة / الثانية     )الدراسة 

 7.30 6.30 5.30 4.30 3.30 2.30 1.30 12.30 اليوم

 االحد

 نظري الكتروني/الطقم الجزئي 

أ.م مكارم عبد الرسول جابر + أ.م. 

 االء عزت عبد المجيد 

toggzzt 

 المادة السنية

 أ.م. زهراء نزار

4hitac4 

 عملي الكتروني /الطقم الجزئي 

 م.م. زيد عزت عبد المجيد

g2hgmpd 

 

 االثنين
 نظري الكتروني التيجان والجسور

أ.م سهى فاضل دليمي+ أ.م زهراء 

 نزار 

 انسجة الفم / النظري

+ م.خالد أ.م امال كاظم

 طالب

 عملي انسجة الفم / 

+ م.خالد أ.م امال كاظم

 طالب

 عملي الكتروني التيجان والجسور

 

 م.م.مها كريم + م.م.سارة عبد الباسط



7ad72c6 ng4kkeq smrysdq 5jy325z 

 الثالثاء
 تشريح الفم / النظري

 أ.م حوراء خالد

eoeyoab 

 للغة االنكليزيةا

 د.عمار سعدون سلمانأ.م.

wqadejz 

 

 عملي الكتروني المادة السنية

 أ.م. زهراء نزار

3edl6ep 

  )الكامل الطقم + الجزئي الطقم + والجسور التيجان  ( القسم مختبرات في العملي يوم االربعاء

 الخميس

 نظري الكتروني /الطقم الكامل 

أ.م اسراء محمد + أ.م.د. نضال 

 صاحب 

rvanqxx 

 عملي الكتروني /الطقم الكامل 

 م.م.زيد عزت عبد المجيد + م.م.مروة حسين

P5jazwi 

 عملي الكترونيتشريح الفم / 

 أ.م حوراء خالد

Ghz4lc2 

 

                                                               مقرر القسم                                                         

 رئيس القسم



ا.م.د.اياد                                                                   ا.م.فراس عبد كاطع                                      

 إبراهيم حداد

 

 
 0101/0100االسبوعية  للعام الدراسي حاضرات قسم تقنيات االشعةجدول الم

 المرحلة االولى

  :403 -:203 :203 --- :003 :003 --- :0203 :0203 --- :0003 :0003 ---:0:03 :0:03— :003 اليوم

 االحد

 

 الفيزياء العامة/ عملي

 مختبر الفيزياء

 د.ايسر صباح  + فاطمة مسلم+كريمة كاظم

 

 كيمياء عامة/ عملي

 مختبر الكيمياء

 د.محمد مزهر+رنا عيسى 

 تطبيقات الحاسوب/عملي

 مركز الحاسبة

 

 اسس تمريض / عملي 

 بايولوجي 

 د.سرى علي

 االثنين

 / عمليالعام تشريحال

 مختبر التشريح

 د. حيدر قاسم + د.ميسرة سمير          

 علم وظائف االعضاء / عملي

 مختبر الفيزياء

 د.سوزان احمد

 

 

 بايولوجي / عملي

 د.سرى علي

 

 

 

 الثالثاء

 عامة/ نظريالفيزياء ال

 د.ايسر صباح 

k4bw7yj 

تطبيقات 

 نظريالحاسوب/

 مركز الحاسبة

gtoggto 

اسس تمريض / 

 نظري

 د.سرى علي

ke2x35r 

 

 حقوق االنسانو الديمقراطية

 د.عمار سعدون

wqldpik 

 

https://classroom.google.com/c/MTU5NDkyMzMwNTQw?cjc=k4bw7yj
https://classroom.google.com/c/MjA4Njk1MDAzMjc3?cjc=ke2x35r


 
 

 
 

 0101/0100اضرات االسبوعية   للعام الدراسي جدول المح

 ثانيةالمرحلة ال

 

 االربعاء

 كيمياء / نظري

 د.محمد مزهر   

gv7frpy 

 بايولوجي/ نظري

 د.سرى علي

e3xxk4x 

 اللغة االنكليزية 

 د.إخالص خضر 

ymfm73o 

 

 

 

 

 الخميس

 / نظريالعامتشريحال

 د.ميسرة سمير 

Jslglig 

 علم وظائف االعضاء/ نظري

 د. سوزان احمد جاسم

73nz3ov 

 مصطلحات طبية

 د.سوزان احمد

rrbkjxi 

 :603-:403 :403-:203 :203 --- :003 :003 --- :0203 :0203 — :0:03 :0:03 — :003 اليوم

 االحد
 

 /نظري 0تقنيات االجهزة الشعاعية 

 د.لمياء فاضل

mw75uy4 

 / نظري 0تقنيات التصوير الشعاعي 

 م.م.لمى ناجي 

oobs7bt 

 ةاالنكليزي ةاللغ

 .سالي نبيل د

o7bpux4 

   

 االثنين

 /نظري 0الفيزياء الشعاعية 

 د.ايسرصباح

xozjbll 

 السلوك المهني

 د.إخالص خضر

pzxp45c 

وقاية من االشعاع 

 /نظري 0

 د. مها طه

  

https://classroom.google.com/c/MTI4NjM1NzU4MDA0?cjc=gv7frpy
https://classroom.google.com/c/MjA4Njk1MDAzNTUx?cjc=e3xxk4x
https://classroom.google.com/c/MTg3NjY3NTQ5ODQ2?cjc=ymfm73o
https://classroom.google.com/c/MjA3Nzc3MzU1NTc4?cjc=73nz3ov
https://classroom.google.com/c/MjA3Nzc3MjEzNDk0?cjc=rrbkjxi
https://classroom.google.com/c/MjA4OTQzNzA2MDU5?cjc=oobs7bt
https://classroom.google.com/c/MTU5NDkyMzMwNTU2?cjc=xozjbll
https://classroom.google.com/c/MjA4OTM5OTQzODQ1?cjc=pzxp45c


 
 
 

 0100-0101جدول المحاضرات االسبوعية للعام الدراسي 

 المرحلة الثالثة

                                                                                                                                                  

3evuesn 

 الثالثاء

 / نظري  0فحوصات شعاعية خاصة 

 د.صفوان سعيد

nwkaxiu 

 /نظري 0تشريح الشعاعي 

 م.علياء معنم.

oyxikyo 

    

 االربعاء

 /عملي 0تقنيات االجهزة الشعاعية 

 فاطمة مسلمم.د.لمياء فاضل+ 

 م.علي طالب )م. بغداد التعليمي(

 

 / عملي 0فحوصات شعاعية خاصة  

 م.د.صفوان سعيد 

)م.الشهيد غازي الحريري(منذر حمود   

 

 

 الخميس

 / عملي 0وقاية من االشعاع 

 .سالي نبيل د+مها طه إدريسم.د.

 + فاطمه مسلم 

 مختبر الفيزياء العامة 

 

 / عملي 0تقنيات التصوير الشعاعي 

+م.م م.م.لمى ناجي +م.م.علياء معن

 عبد الستار عارف 

 عيادة االشعة التعليمية

 

عملي / 0الفيزياء الشعاعية

 د.ايسرصباح+

. سالي نبيل +فاطمه مسلم +كريمه د+

 كاظم

 مختبر الفيزياء

 / عملي 0التشريح الشعاعي 

 +عبد الستار عارفم.م.

م.م.علياء معن+ رنا عيسى 

 +كريمة كاظم

 

/  0تقنيات التصوير الشعاعي 

 عملي

م.م.لمى ناجي +م.م.علياء 

 +م.م عبد الستار عارف معن

 عيادة االشعة التعليمية



 :703-:603 :603-:403 :403-:203 :203 --- :003 :003 --- :0203 :0203 --- :0:03 :0:03– :003 اليوم

 االحد
 

 

 /عملي 2تقنيات االجهزة الشعاعية 

 د.لمياء فاضل عبد الحسين د.محمود راضي+ 

 )م. بغداد التعليمي(م.علي طالب 

 

 / عملي 2فحوصات شعاعية خاصة 

 مهند كاظم مظلوم د.صفوان سعيد +

 )م.الشهيد غازي الحريري(

تقنيات التصوير 

 /عملي 2الشعاعي 

ى ناجي+ م.م.لم

م.م.علياء 

 +كريمة كاظم معن

عيادة االشعة  

 التعليمية

 

وقاية من االشعاع 

 /عملي 2

 د. د.لمياء فاضل+

سالي نبيل+فاطمه 

 مسلم +كريمه كاظم

 مختبر الفيزياء

 

 االثنين

 /عملي 2تقنيات التصوير الشعاعي 

ناجي+ م.م.علياء معن+  م.م.لمى

 كريمة كاظم 

 عيادة االشعة  التعليمية

 / عملي2 التشريح الشعاعي

م.م.علياء معن +عبد الستار 

 عارف+كريمة كاظم  

 

 تطبيقات الحاسبة/ عملي

 الحاسبةمركز 

علم 

 االمراض/عملي

 د ميسرة سمير+ 

 د سوزان احمد

 + رنا عيسى

 

 2الفيزياء الشعاعية 

 /عملي

د.ايسرصباح+فاطمه 

 مسلم +كريمه كاظم

 مختبر الفيزياء

وقاية من االشعاع 

 /عملي 2

 د.لمياء فاضل+ 

سالي  د.

نبيل+فاطمه مسلم 

 +كريمه كاظم

 مختبر الفيزياء

 

 الثالثاء

 

 /نظري 2االجهزة الشعاعية تقنيات 

 د.محمود راضي

3vfqvsr 

 / نظري 2تقنيات التصوير الشعاعي 

 م.م.لمى ناجي

m64a4km 

تطبيقات الحاسبة/ 

 نظري 

 مركز الحاسبة

r2o7rkn 

 

 
 

 االربعاء

 /نظري2التشريح الشعاعي 

 عبد الستار عارف 

vc5xptu 

 /نظري 2الفيزياء الشعاعية 

 د.ايسر صباح 

ank3htw 

 وقاية من االشعاع

/ نظري  2  

 سالي نبيل د.

 د.لمياء فاضل

qnrzoc5 

  

https://classroom.google.com/c/MTIwNjQzMjc1NDUx?cjc=m64a4km
https://classroom.google.com/c/MjA4NjUyMzUyMjQw?cjc=vc5xptu
https://classroom.google.com/c/MTU5NDkyMzMwNTky?cjc=ank3htw


 
 0101/0100للعام الدراسي  جدول المحاضرات االسبوعية

 رابعةالمرحلة ال

 43:8-3:8: 3:8:-33:8 33:8 --- 03:8 03:8 --- 033:8 033:8 --- 003:8 003:8 ---083:8 083:8—03:8 03:8– 03:8 ليوما

 االحد

 التصوير المقطعي/ نظري

 م. حيدر عبد القادر       

5lxz5tj 

 التصوير بالرنين المغناطيسي/ نظري

 م. حيدر عبد القادر

5lxz5tj 

 

 االثنين

 

 التصوير المقطعي / عملي

 مهند كاظم مظلوم +رنا عيسى +سامر عبود عجاج + ريدر عبد القادم. ح 

 )م.بغداد التعليمي(

 

 التصوير بالرنين المغناطيسي / عملي

 كاظم ة+كريمة محمد هواسم. حيدر عبد القادر+ فاطم

 )م.الجراحات التخصصية(

 الثالثاء

احصاء حيوي وتطبيقات 

 الحاسوب/عملي

د.محمد د سوزان احمد+ 

 .سالي نبيلدمزهر+

 

 بالموجات فوق الصوتية/عمليالتصوير 

 م.م عبد الستار عارف+  م.م.علياء معن +رنا عيسى

 عيادة السونار التعليمية

 

 مبادى الطب والجراحة/عملي

 د.حيدر قاسم

 مختبر الفيزياء

 االربعاء

 مبادى الطب والجراحة/نظري

 د.حيدر قاسم 

wgyejlf 

 

احصاء حيوي وتطبيقات الحاسوب / 

 نظري

 سوزان احمد د.

ntwp7ys 

 

 مشروع التخرج

 الخميس

 / نظري2فحوصات شعاعية خاصة 

 د.صفوان سعيد

qmjt6bf 

 علم االمراض /نظري

 د ميسرة سمير

e4wogud 

 االنكليزية ةاللغ

 د.إخالص خضر

2vt7j4a 

 

 

https://classroom.google.com/c/MjA4OTQwMzgxNDU5?cjc=ntwp7ys
https://classroom.google.com/c/MjA4OTQyNDgxNjAw?cjc=2vt7j4a


 الخميس

التصوير بالموجات فوق 

 الصوتية/نظري

 عارفم.م عبد الستار

wihg7hz 

 ةاالنكليزي ةاللغ

 د.سالي

vu37zh5 

  

 

 

 
 

  0202-0202للعام الدراسيجدول الدروس األسبوعي 

 / المرحلة األولى/ مسائي تقنيات االشعة قسم

 اليوم 203:2-23:2 23:2-03:2 3:2:-03:2 3:2-03:2: 03:2-03:2 03:2-03:2 :03:2-7:3
 اسس التمريض)ع(

 االلكتروني

rmtvvej 

 م.د. سرى علي ابراهيم

 الفسلجه العامه )ع(
 مختبر الفسلجه

 م.د. سوزان احمد جاسم
 

 الكيمياء العامه )ع(
 مختبر الكيمياء

ا.د. محمد مزهر راضي + 
 م.م.ابتهال هاشم عزيز

 الفيزياء العامه )ع(
 مختبر الفيزياء

 م.د.ايسر صباح كيتب
 + فاطمه مسلم قاسم

 االحد

 اسس التمريض)ع(
rmtvvej 

 م.د. سرى علي ابراهيم

 تطبيقات الحاسوب )ع(
gtoggto 

 م.م. ساره قحطان

 التشريح العام )ع(
e4wogud 

 ا.م.د. ميسره سمير خلف

 البايولوجي العام)ع(
at6hbmo 

 م.د. سرى علي ابراهيم

 

 االثنين

 
 
 

 الديمقراطيه وحقوق االنسان

ganj6n4 

 ا.م.د. عمار سعدون

اسس التمريض 
 )ن(

rmtvvej 

م.د. سرى علي 
 ابراهيم

تطبيقات 
 الحاسوب )ن(

gtoggto 
م.م. ساره 

 قحطان
 

 الفيزياء العامه )ن(
K4bw7yj 

 م.د.ايسر صباح كيتب
 الثالثاء

 
 

 الكيمياء العامه )ن(
gv7frpy 

 البايولوجي العام )ن(
at6hbmo 

 اللغه االنكليزيه
4givozn 

 االربعاء

https://classroom.google.com/c/MjA4NjQ1MDI2ODA2?cjc=wihg7hz


 ا.د. محمد مزهر راضي
 

 م.د. سرى علي ابراهيم
 

 د.سالي نبيل
 

 

 المصطلحات الطبيه
pjilzcg 

 م.د. سوزان احمد جاسم
 

 الفسلجه العامة )ن(
6anqcru 

 م.د. سوزان احمد جاسم
 

 التشريح العام )ن(
e4wogud 

 ا.م.د. ميسره سمير خلف
 

 الخميس

 

 

 

 

 

 

             رئيس قسم تقنيات االشعة           

 محمود راضي جبيرم.د. ا.  

 

 

 

  0202-0202للعام الدراسيجدول الدروس األسبوعي  



 / مسائي ثانية/ المرحلة التقنيات االشعة قسم

 

 

 

تقنيات االشعة    رئيس قسم 

        

محمود م.د. ا.    راضي جبير   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم 203:2-23:2 23:2-03:2 3:2:-03:2 3:2-03:2: 03:2-03:2 03:2-03:2 03:2-03:2

 

اللغه 
 االنكليزيه

o7bpux4 

 د. سالي نبيل
 

 )ن(2تقنيات التصوير الشعاعي
nvu4uqa 

 م.م. لمى ناجي جوده
 

 )ن(2الطبيةتقنيات االجهزه 
Mw75uy4 

 م.د. لمياء فاضل عبد الحسين
 

 االحد

 

 )ن( 2الفيزياء الشعاعية

xozjbll 
 م.د.ايسر صباح كيتب

 

 )ن( 2التشريح الشعاعي

oyxikyo 
 م.م. علياء معن رحيم

 سلوك مهني
bzzctex 

 م.د. سالي نبيل حنا
 

 االثنين

  2تقنيات االجهزه الطبية

 )عملي(
الحسين+ مهندس علي طالب م.د. لمياء فاضل عبد 

 )م.بغداد التعليمي(

 2فحوصات شعاعيه خاصه

 )عملي(
 م.د. صفوان سعيد محمد+ منذر حمود احمد )م. الشهيد غازي الحريري(

 الثالثاء

تقنيات االجهزه 

 )عملي(2الطبية

م.د. لمياء 
فاضل + م. 
علي طالب 
)م.بغداد 
 التعليمي(

 

 )عملي(2الوقايه من االشعاع
 الفيزياءمختبر 

م.د. مها طه ادريس+ فاطمه 
 مسلم قاسم

 

 )عملي(2تقنيات التصوير الشعاعي
 عياده السونار التعليمية
 م.م. لمى ناجي جوده

 

 )عملي(2الفيزياء الشعاعية
 مختبر الفيزياء

 م.د.ايسر صباح كيتب
 + فاطمه مسلم قاسم

 

 االربعاء

 التشريح الشعاعي)ع(
oyxikyo 

 م.م. علياء معن رحيم
 

  

 )ع(2تقنيات التصوير الشعاعي

nvu4uqa 

 م.م. لمى ناجي جوده
 
  

الوقايه من 
 )ن(2االشعاع

spgkvv4 

م.د. مها طه 
 ادريس

 )ن( 2فحوصات شعاعيه خاصه

nwkaxiu 
 الخميس م.د. صفوان سعيد محمد



 

 

 / المسائيللمرحلة  االولى / قسم التخدير )النظري( المحاضرات األسبوعيجدول 

 0100 – 0101العام الدراسي 

            1::0              03:1             03:1              1::5               43:1                 3:1:              03:1               03:1            003:1        الوقت 

 

    

 األحد

 

 

  الكيمياء
4aadrxu   

 م.د. محمد مزهر

 حاسبة   
4vi4a22 

م.م. سارة 
 قحطان

 البايولوجي 
1wkodle 

م.م. اسماعيل 
 وعد هللا

 االثنين

 
 

 فيزياء  
ctuf4nt 

 م. زينة طارق
 الثالثاء

 السلوك المهني 

qzapz4y 
 م.م. اسماعيل وعد هللا

 التشريح

Ybhpbkb 

 ليث مزهرم.م. 

 الفسلجة   

bkmbi4p 

 م.م. محمد عبد الحميد
 األربعاء



 

 

 / المسائيللمرحلة  االولى / قسم التخدير )العملي( جدول المحاضرات األسبوعي

 0100 – 0101العام الدراسي 

            03:1              03:1             03:1              1::5               43:1                 3:1:              03:1               03:1            003:1        الوقت 

 

 حقوق االنسان والديمقراطية   
Sjoltik 

 ا.م.د. عمار سعدون

 اللغة االنكليزية 
Ioln4yz 

ا.م.د. عمار 
 سعدون

 الخميس

 التشريح   
 مختبر التشريح

Ybhpbkb 
 م.م. ليث مزهر

 الكيمياء 
الكيمياءمختبر   

4aadrxu   
 م.د. محمد مزهر

 الفسلجة 
 الفسلجة مختبر 

rvzjh2y 

 م.م. محمد عبد الحميد
 م.م. بهاء هادي

 البايولوجي 
 مختبر البايولوجي

Ywkodle 
 م.م. اسماعيل وعد هللا

 م.ر.م. ميثم صباح

 األحد

 

 

    

 االثنين



 األسبوعي )النظري( للمرحلة الثانية/ قسم التخدير/ المسائيالمحاضرات 

 0100 - 0101العام الدراسي 

            03:1              03:1             03:1              1::5               43:1                 3:1:              03:1                 03:1                  003:1           الوقت 

 دوائيات    
Icjflms 

 أ.م.د. حسين ضمد
 األحد

    
 االثنين

 
 

  فسلجة
43orxon 

 د.حسام كريم )محاضر خارجي(

  طب باطني
4ee2u64 

 د.وعد عباس )محاضر خارجي(

 تخدير 
4zohdkq 

 د.حسام كريم )محاضر خارجي(
 الثالثاء

 
 

  

 الثالثاء

    
 األربعاء

    
 الخميس



 اللغة االنكليزية  
36mpupu 

ا.م.د. عمار 
 سعدون

  جراحة
Mjylgts 

د.سامر صبري 
)محاضر 
 خارجي(

 تقنية اجهزة التخدير   
4ahrmaw 

 األربعاء م.ر.م.ميثم صباح

 
 

 احصاء  
qmyd53b  

 م.د. سوزان احمد

 مصطلحات طبية
Eonzzsz 

 م.د. جليل نجاح
 الخميس

 

 للمرحلة الثانية/ قسم التخدير/ المسائيالمحاضرات األسبوعي )العملي( 

 0100 - 0101العام الدراسي 

            03:1              03:1             03:1              1::5               43:1                 3:1:              03:1               03:1            003:1        الوقت 

    
 األحد

  تخدير
 مختبر التخدير

4zohdkq 
 د.حسام كريم )محاضر خارجي(

 تقنية اجهزة التخدير 
 مختبر التخدير
4ahrmaw 
 ميثم صباح

 طب باطني 
  مختبر التخدير
4ee2u64 

 د.وعد عباس )محاضر خارجي(

 جراحة 
 مختبر التخدير

Hidvevq 
 صبري )محاضر خارجي(د.سامر 

 االثنين



 م.م. ليث مزهر م.م. بهاء هادي م.م. اسماعيل وعد هللا االن صباحر.م. 

    
 الثالثاء

    
 األربعاء

    
 الخميس

 

 / المسائيجدول المحاضرات األسبوعي للمرحلة  االولى / قسم التخدير

 0100 - 0101العام الدراسي 

            03:1              03:1             03:1              1::5               43:1                 3:1:              03:1               03:1            003:1        الوقت 

 



 

 

 التشريح ) عملي(  
 مختبر التشريح

Ybhpbkb 
 م.م.ليث مزهر

 (عملي الكيمياء )
 مختبر الكيمياء
4aadrxu   
 م.د.محمد مزهر

 (عملي الفسلجة )
 الفسلجة مختبر 

rvzjh2y 

 عبد الحميدم.م. محمد 
 م.م.بهاء هادي

 عملي( البايولوجي )
 مختبر البايولوجي

Ywkodle 
 م.م. اسماعيل وعد هللا

 ميثم صباح

 األحد

 

 

  الكيمياء
4aadrxu   

 م.د.محمد مزهر

 (مليحاسبة  )ع  
   االلكتروني
4vi4a22 

 م.م. سارة قحطان

 حاسبة  
4vi4a22 

م.م.سارة 
 قحطان

 البايولوجي 
Ywkodle 

م.م.اسماعيل 
 وعد هللا

 االثنين

 
 

(مليفيزياء )ع  
 االلكتروني
ctuf4nt 

 م.زينة طارق

 فيزياء 
ctuf4nt 

 م.زينة طارق
 الثالثاء

 السلوك المهني 
qzapz4y 

 م.م. اسماعيل وعد هللا

 التشريح 
Ybhpbkb 

 م.م. ليث مزهر

 الفسلجة   
bkmbi4p 

 م.م. محمد عبد الحميد
 األربعاء

 حقوق االنسان والديمقراطية   
Sjoltik 

 ا.م.د. عمار سعدون

 اللغة االنكليزية 
Ioln4yz 

ا.م.د.عمار 
 سعدون

 الخميس



 المحاضرات األسبوعي للمرحلة الثانية/ قسم التخدير/ المسائي

 0100 - 0101العام الدراسي 

            03:1              03:1             03:1              1::5               43:1                 3:1:              03:1               03:1            003:1        الوقت 

 )عملي( فسلجة تطبيقية 
 الكتروني

M4u6arf 

 د.حسام كريم )محاضر خارجي(
 م.م.محمد عبد الحميد

 دوائيات )عملي(
 االلكتروني
Icjflms 

 ا.م.د. حسين ضمد

 دوائيات 
Icjflms 

أ.م.د.حسين 
 ضمد

 األحد

   )عملي(تخدير
 مختبر التخدير

4zohdkq 

 االن صباح

 (مليتقنية اجهزة التخدير )ع
 مختبر التخدير

4ahrmaw 

 ميثم صباح
 م.م. اسماعيل وعد هللا

 (مليطب باطني )ع
  مختبر التخدير

4ee2u64 

 د.وعد عباس )محاضر خارجي(
 م.م. بهاء هادي

 (مليجراحة )ع
 التخديرمختبر 

Hidvevq 

 م.م. ليث مزهر
 االثنين

 

 
  فسلجة

43orxon 

 د.حسام كريم )محاضر خارجي(

  طب باطني

4ee2u64 

 د.وعد عباس )محاضر خارجي(

 تخدير 

4zohdkq 

 د.حسام كريم )محاضر خارجي(
 الثالثاء

 اللغة االنكليزية  
36mpupu 

ا.م.د. عمار 
 سعدون

  جراحة
Mjylgts 

د.سامر صبري 
)محاضر 
 خارجي(

 تقنية اجهزة التخدير   
4ahrmaw 

 األربعاء ميثم صباح



 
 

 ملي(ع)احصاء 
  االلكتروني

qmyd53b 

 م.د. سوزان احمد

 احصاء 
qmyd53b  

م.د. سوزان 
 احمد

مصطلحات 
  طبية

Eonzzsz 

 م.د. جليل نجاح

 الخميس

 

 

 / قسم التخدير النظري+ العملي -جدول المحاضرات األسبوعي للمرحلة  االولى 

 0100 - 0101العام الدراسي 

     03:1              03:1               003:1              003:1            013:1              03:1               03:1  الوقت 

 

 )عملي(البايولوجي
 مختبر البايولوجي

ffb2dyj 
 م.م. اسماعيل وعد هللا ، 

 م.م. ميثم صباح

 )عملي(الكيمياء 
 مختبر الكيمياء

kiiovwq 

 م.د. محمد مزهر
ر.م. شذى عمران    

 التشريح )عملي(  
 مختبر التشريح

tvlioy6 

 م.م. ليث مزهر ،
  ر.م. افراح فرحان  

 )عملي( الفسلجة 
 الفسلجة مختبر 

mgzrfmz 
 م.م. بهاء هادي ،

ر.م. ميثاق عبد الكاظم    

 األحد

 

 
  الكيمياء

ndmetnp  

  م.د. محمد مزهر

 (مليحاسبة  )ع  
   االلكتروني
55vldci    

 

 حاسبة  
55vldci 

 م.م. سارة قحطان

 البايولوجي 
ffb2dyj  

 م.م. اسماعيل وعد هللا 

 االثنين    

:3:1       43:1       



 

 

 / قسم التخدير + العملي النظري -للمرحلة الثانيةالمحاضرات األسبوعي 

 0100 - 0101العام الدراسي 

                        03:1            03:1           013:1              003:1            003:1           03:1          03:1                

  طب باطني 

xv5frgs 

 د. وعد عباس )محاضر خارجي(

 دوائيات )عملي(

 االلكتروني

ckrnd2c 

 دوائيات 

ckrnd2c  

 أ.م.د حسين ضمد 

 األحد

 
 

(مليفيزياء )ع  
 االلكتروني
F4d2hon 

 فيزياء 
F4d2hon 

 م. زينة طارق 

 الثالثاء      

 السلوك المهني 
4nf5nvs 

 م.م. زيان ابراهيم 

 التشريح 
ybhpbkb 

 م.م. ليث مزهر 

 الفسلجة   
mgzrfmz 

 م.م. بهاء هادي

 األربعاء

 حقوق االنسان والديمقراطية   
wqldbik 

 أ.م.د. عمار سعدون

 اللغة االنكليزية 
dxslmsu 

 أ.م.د. عمار سعدون

 الخميس

:3:1               43:1    

4  



 )عملي( تخدير

 مختبر التخدير

dzvgrr4 

 ،)محاضر خارجي(د. حسام كريم 

 ر.م. االن صباح 

 )عملي(تقنية اجهزة التخدير 

 مختبر التخدير

dzvgrr4 

 م. زينة طارق، 

 م.م زيان ابراهيم 

 )عملي(طب باطني 

  مختبر التخدير

xv5frgs 

 )محاضر خارجي(د. وعد عباس 

 م.م. بهاء هادي 

 )عملي(جراحة 

 مختبر التخدير

hidvevq 

 )محاضر خارجي(د. سامر صبري 

 م.م. ليث مزهر 

 االثنين

 

 

  فسلجة

X5rh7c3 

 د. حسام كريم )محاضر خارجي(

 )عملي( فسلجة تطبيقية

 الكتروني

azwc4qj 

 تخدير 

Dzvgrr4 

 د. حسام كريم )محاضر خارجي(

 الثالثاء

 اللغة االنكليزية  

oemhhfa 

 أ.م.د. عمار سعدون

 جراحة
Mjylgts 

د. سامر صبري 
)محاضر 
 خارجي(

 تقنية اجهزة التخدير   

eehvvqk 

 م. زينة طارق 

 األربعاء

 

 

 ( مليع)احصاء  

 االلكتروني

4svyql4 

احصاء 
4svyql4 

 م.د. سوزان احمد 

  مصطلحات طبية

wkquwsj 

 أ.م.د حسين ضمد

 الخميس

 

 / قسم التخدير + العملي النظري -جدول المحاضرات األسبوعي   للمرحلة الثالثة



 العام الدراسي 0100 – 0101

                    03:1             03:1              013:1            00::1              003:1             03:1             03:1                       

 حاسبة )عملي( 
 االلكتروني

7dmesac 

 حاسبة 

7dmesac 
 أ.م.د. سعد صالح 

 

 تخدير 

ejfu6o3 
 د. محمد ماهر )محاضر خارجي(

 األحد

 عناية مركزة  

6py3hos 

 خارجي( د. حسام كريم )محاضر

 تقنية اجهزة 

Rmt6pdm 
 م.م. عادل امين 

 طب باطني 

5mlj2rt 

 د. وعد عباس )محاضر خارجي(

 االثنين

 )عملي(جراحة 

 مختبر التخدير

27y7rlf 

 د. سامر صبري )محاضر خارجي(

 م.م. ليث مزهر 

 )عملي(تقنية اجهزة التخدير 
 مختبر التخدير

q75ilxq 

 م.م. عادل امين ، 

 الهادير.م. وسن عبد 

 )عملي(تخدير 
 مختبر التخدير 

ejfu6o3 

 )محاضر خارجي(د. محمد ماهر

 ، ر.م. االن صباح  

 طب باطني )عملي(
 مختبر التخدير

5mlj2rt 

 )محاضر خارجي(د. وعد عباس 
 م.م. بهاء هادي 

 الثالثاء

  
 

 االربعاء

:3:1             43:1 



 عناية مركزة )عملي(  
 االلكتروني

J77262w 

اللغة االنكليزية 

tvjqcgv 
 م.د. اشواق جاسم 

 جراحة 
Vdauo7g 

د. سامر صبري 
)محاضر 
 خارجي(

 الخميس

 

 / قسم التخدير + العملي النظري -جدول المحاضرات األسبوعي للمرحلة الرابعة

 0100 - 0101العام الدراسي 
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 األحد 

 اللغة االنكليزية  

dxupnh4 

 م.ارشد فيصل 

 تقنية اجهزة 

7xo6pm3 

 م. د. محمد عبد الحميد 

 تخدير 
lscdgw7 

 د.محمد ماهر  )محاضر خارجي(

 االثنين    

 عناية مركزة  

oy3uod7 

 تمريض 
tngu2fi 

 د. بيداء عبد الكريم

الطب الباطني 
الجراحي  

fqhgrqe 

 الثالثاء      

:3:1       43:1       



 د. علي سعد 

 )محاضر خارجي(

 

)محاضر 
  خارجي(

 د. ايمان عباس 
)محاضر 
 خارجي(

 
 عناية مركزة )عملي(

 مختبر التخدير
oy3uod7 

 )محاضر خارجي(د. علي سعد 
 م.د. محمد عبد الحميد 

 
 اجهزة )عملي(تقنية 

 مختبر التخدير
jh5v3wx 

 م.د. محمد عبد الحميد
 م.م. اسماعيل وعد هللا 

 

 
 تمريض )عملي(
 مختبر التخدير

tngu2fi 

 )محاضر خارجي(د. بيداء عبد الكريم 
 

 
 الطب الباطني الجراحي )عملي( 

 مختبر التخدير
fqhgrqe 

 )محاضر خارجي(د. ايمان عباس 
 م.م. ليث مزهر 

 األربعاء

 
 

 الخميس 

 

 0202-0202العام الدراسي :                                 لقسم العلمي: تقنيات العالج الطبيعي                              جدول المحاضرات )نظري + عملي(ا

 المرحلة: االولى
 
 

 

 



 

  اسم رئيس القسم والتوقيع                  اسم المقرر والتوقيع                                                                                                          

 يذكر اسم الماده الدراسية مع اسم التدريسي , المادة نظري او عملي , رقم القاعة الدراسية *        

 

 

 

 

 اليوم
 الـــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــــت

0.:8 – 0.:8 0.:8 – 08.:8 08.:8 – 00.:8 00.:8 – 03.:8 03.:8 – 0.:8 0.:8 – 3.:8  3.30 - 2.30  4.30 – 3.30 

 

 االحد

 

 ميكانيك حيوي وعلم الحركة /نظري 

 م.د. لمياء عبد الرحمن جواد

 فيزياء طبية نظري

 م.د. لمياء عبد الرحمن جواد

 فيزياء طبية عملي

 م.د. لمياء عبد الرحمن جواد
  

 

 االثنين

 اللغة االنكليزية

 د.لمياء عبد الرحمنم.

 فسلجة  نظري 

 م.م. مرتضى صالح

 فسلجة  عملي 

 م.م.مرتضى صالح

  

 

 الثالثاء

 

 حاسوب نظري

 م.م. مهند طه

 حاسوب عملي

 مركز الحاسبة

 كيمياء سريرية نظري

 م.أمنة صبيح جالل

 نظرياسس التمريض 

 ا.م.د. عبد هللا عيادة مجيسر

 

 

 االربعاء

 

 

 حقوق انسان نظري

 م.م. احمد عباس

 بايولوجي نظري

 ا.م.د. عذراء حسن +

 م. أمنة صبيح جالل

 بايولوجي عملي

 ا.م.د. عذراء حسن +

 م. أمنة صبيح + شروق غازي

 عملياسس التمريض 

 ا.م.د. عبد هللا عيادة مجيسر

 

 الخميس

 

 نظري  تشريح 

  م.م. شيماء علي حسين

 عملي  تشريح 

  م.م. شيماء علي حسين

 م.م. صفا ابراهيم

 سلوك مهني نظري

 ا.م.د. عبد الكريم حمزة شنون

 



 

 

 0202-0202العام الدراسي :                                 لقسم العلمي: تقنيات العالج الطبيعي                              جدول المحاضرات )نظري + عملي(ا

 المرحلة: الثانية
 

 

 

 

 

 اليوم
 الـــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــــت

0.:8 – 0.:8 0.:8 – 08.:8 08.:8 – 00.:8 00.:8 – 03.:8 03.:8 – 0.:8 0.:8 – 3.:8  3.30 - 2.30  4.30 – 3.30 

 

 االحد 

 

 تاهيل جراحي عملي 

 ا.م. د.عبد الكريم حمزة

 تاهيل جراحي نظري 

 ا.م.د.عبد الكريم حمزة 

 اللغة االنكليزية

ا.م.د. عبد الكريم 

 حمزة

 باثولوجي  عملي

 م.د. وفاء فاضل حمد

 

 االثنين

 تاهيل باطني نظري 

 عبد العزيز د. حارث

 تاهيل باطني عملي

 عبد العزيز د. حارث

 اجهزة العالج نظري

 م.م. رائد خليل
 

 

 الثالثاء
 دوائيات نظري

 ا.م. حسين ضمد

طرق عالج 

 نظري

 م.م.زينب علي

 نظري/ م.م. شيماء حسين  تشريح 
 اجهزة العالج عملي

 م.م. رائد خليل

 

 

 االربعاء

 

 طرق عالج عملي

 م.م.زينب علي

 عملي تشريح

 م.م. شيماء حسين

 م.م. صفا ابراهيم

 باثولوجي نظري 

 م.د. وفاء فاضل حمد

 

 

 الخميس

                            تاهيل عصبي نظري         

 د. احمد قاسم

 تاهيل عصبي عملي

 د. احمد قاسم+ ر.م. اقدم فاضل مولى 

   



  والتوقيع اسم رئيس القسم                  اسم المقرر والتوقيع                                                                                                          

 يذكر اسم الماده الدراسية مع اسم التدريسي , المادة نظري او عملي , رقم القاعة الدراسية *        

 

 

 

 

 0202-0202العام الدراسي :                                 لقسم العلمي: تقنيات العالج الطبيعي                              جدول المحاضرات )نظري + عملي(ا

 المرحلة: الثالثة
 
 

 

 

 

  اسم رئيس القسم والتوقيع                  اسم المقرر والتوقيع                                                                                                          

 التدريسي , المادة نظري او عملي , رقم القاعة الدراسيةيذكر اسم الماده الدراسية مع اسم  *        

 

 



 0202-0202العام الدراسي :                                 لقسم العلمي: تقنيات العالج الطبيعي                              جدول المحاضرات )نظري + عملي(ا

 المرحلة: الرابعة
 

 

 

 

  اسم رئيس القسم والتوقيع                                                                                                                    اسم المقرر والتوقيع        

 

 اليوم
 الـــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــــت

0.:8 – 0.:8 0.:8 – 08.:8 08.:8 – 00.:8 00.:8 – 03.:8 03.:8 – 0.:8 0.:8 – 3.:8  3.30 - 2.30  4.30 – 3.30 

 

 االحد 

 

 احصاء طبي و طرق بحث نظري

 ا.م.د. نشأت جاسم

 

 نكليزيةاللغة اال

 م.م. علياء معن

 الحاسبة نظري

 ا.م.د.سعد صالح

 

 الحاسبة عملي

 مركز الحاسبة
  

 

 االثنين
 نظري أطراف

 ا.م.د. عالء العبيدي
  خليل عملي/م.م. رائداجهزة العالج  علي /م.م. زينبطرق عالج عملي

 

 الثالثاء

 تاهيل عصبي نظري

 عبد العزيز د. حارث

 تاهيل عصبي عملي

  عبد العزيز حارثد. 

طرق عالج 

 نظري

 م.م. زينب علي

 

 

 االربعاء
 اجهزة العالج نظري

 خليل م.م. رائد

 

 تاهيل باطني نظري

 د. عدنان عبد عنبر

 تاهيل باطني عملي

 د. عدنان عبد عنبر

 

 تاهيل جراحي نظري الخميس

 عبد الرزاق د.بدران

 تاهيل جراحي عملي

 + هيثم هاشمعبد الرزاق د.بدران

 

 أطراف  عملي

 م.م. مرتضى صالح+ شروق غازي



 يذكر اسم الماده الدراسية مع اسم التدريسي , المادة نظري او عملي , رقم القاعة الدراسية *        

 

 

 (0:02-:0:0للعام الدراسي ) )نظري + عملي( المحاضرات جدولالمرحلةاالولى  المختبرات الطبيةقسم تقنيات 

 

 

 اليوم
 الـــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــــت

0.:8 – 0.:8 0.:8 – 08.:8 08.:8 – 00.:8 00.:8 – 03.:8 03.:8 – 0.:8 0.:8 – 3.:8  3.30 - 2.30  4.30 – 3.30 

 

 االحد 

 

 طرق عالج عملي 

 م.م. زينب علي حسين 
 نظريتاهيل جراحي 

 م.د. علي حسين 
 

 

 االثنين

 

 تاهيل نفسي نظري

 د. عبد هللا عيادة

 + د. محمد القريشي 

 تاهيل نفسي عملي

 د. عبد هللا عيادة

 + د. محمد القريشي 

 

 تاهيل باطني نظري

 م.د. علي حسين
  

 

 الثالثاء

 

 تاهيل سمع وتخاطب نظري

 د. ريسان حسن يحيى

 تاهيل سمع وتخاطب عملي

 د. ريسان حسن يحيى

 اللغة االنكليزية

م.م. مرتضى 

 صالح حاتم 

 تاهيل باطني عملي

 م.د. علي حسين
 

 

 االربعاء

 

 تاهيل اطفال نظري

 ا.م.د. عالء العبيدي

 

 تاهيل عصبي عملي 

 م.م. مرتضى صالح حاتم
 

 

 الخميس

 

 تاهيل جراحي/عملي

 م.د. علي حسين

 تاهيل اطفال عملي

 م.م. رائد فاروق خليل

 

 



 

 

 03:1  -  03:1     03:1- 003:1 003:1  - 003:1  003:1 -013:1  013:1  - 03:1       03:1- 03:1 اليوم

 بايولوجي)ن( االحد
group(A+B) 

 

 محمد نادية.د.م.أ
 رشيد فاتن.م.أ&مهدي

 (20قاعة)

 كيمياء)ن(
group(A+B) 

 نبيل سالي.د.م
 حامد شذى.م.أ+

 
 (20قاعة)

 حقوق انسان   
 ويدمقراطية)ن(

  group(A+B) 

 عباس احمد.م.م

 
 (20قاعة)

 حاسبات)ن( االثنين
 

group(A+B) 
 
 محي مصطفى.م.م
   

 حاسبات)ع(     
  
 

group(A+B) 

 
 محي مصطفى.م.م

  

 مختبرية)ن(اجهزة  الثالثاء
 
 عصام.د.م.أ،

 عبدالرزاق. د.م،جمعة
 نعمة

 اللغة االنكليزية (20ق)
 

 فاروق سمية.م.م

group(A+B) 

 

  

 مختبر بايولوجي      االربعاء
       

 سالي.د.ممختبركيمياء
 شذى.م.أ+  نبيل
 ابتهال.م.م&حامد
 هاشم

group(A)نادية.د.م.أ 

 فاتن.م.أ&مهدي محمد
 كامل امال.م رشيد

group(B) 

 مختبركيمياء            
 مختبر بايولوجي        
  نبيل سالي.د.م

 شذى.م.أ+
 هاشم ابتهال.م.م&حامد

group(A) 

group(B)نادية.د.م.أ 

 فاتن.م.أ&مهدي محمد
 كامل امال.م رشيد

 عصام.د.م.أ,اجهزة)ع(    
 نعمة عبدالرزاق. د.م,جمعة

 

 لمى.د.م.أ)group انسجة    

  امال.م,&سمير رنا.يوسفم
 (A+B.   كامل

 مختبر البايولوجي

group(A 
=B) 

 مختبر المناعة

 انسجة)ن(       الخميس
 

group(A+B) 

 

 حسن سهاد.د..م.أ&
 يوسف لمى.د.م.أ

 

 (20قاعة)

سلوك مهني  
 والمصطلحاتوامان

 

group(A+B) 

 

 االميرجاسم عبد.د.مأ.
 حسن سهاد.د..م.أ.&

 فاروق سمية.م.م
 

 (20قاعة)

  



 

 (0:02-:0:0للعام الدراسي ) )نظري + عملي( المحاضرات جدولالمرحلة الثانية  قسم تقنيات المختبرات الطبية

 03:1  -  03:1     03:1- 003:1 003:1  - 003:1  003:1 -013:1  013:1  - 03:1       03:1- 03:1 اليوم

  االحد
 علم االحياء الجزيئي)ن(

group(A+B) 

 احمد.د.م.أ&عزت ريا.د.م.أ
  حسن رغد.د.م, سالم

 
 

 (20ق)

 
 طفيليات )ن(          

group(A+B) 

 

 

 جاسم محمد اماني.د..أ (20ق)

 شياع نزار.د .أ&

  

  االثنين
 االحصاء الحيوي )ن+ع(

 مسعود مليحة. د.م.أ   
 
 

 

  (20ق)
group(A+B) 

 )ن(    علم  االنسجة 

group(A+B) 

 داشواق.م&رشيد فاتن.م.أ
 جاسم 

 

  (22ق)

 

 group(A) انسجة)ع(

 فاتن.م.أ&كامل امال.م.سعد ورود.م
 &رشيد

 group(B) انسجة)ع(

 امال.م.سعد ورود.م
 &رشيد فاتن.م.أ&كامل

  الثالثاء

مختبر  group(A)بكتريا)ع(

 االحياء المجهرية
 مختبرالمناعة

 علم االحياء الجزيئي )ع(

group(B) 

 مصطفى.م&سامي   تقى. م
 محمود

 

 group(B)بكتريا)ع(

 مختبر االحياء المجهرية
 

 مختبرالمناعة
 علم االحياء الجزيئي )ع(

group(A) تقى. م   

 محمود مصطفى.م&سامي

 group( A ) فسلجة)ع(    

 دنيا.د.م.& ,منصور هبة.د.م.أ
 زهراء..م.م,& الرزاق عبد

 نعمة
 

 group(B كيمياء)ع(

 ابتهال.م.م+ محسن عباس.م
   سمير منى& هاشم

 مختبرالمناعة

  group(B فسلجة)ع(    

.& منصور هبة.د.مأ. (

,& الرزاق عبد دنيا.د.م,
 نعمة زهراء..م.م
 
 

 مختبر الكيمياء

 group(A كيمياء)ع(
 ابتهال.م.م+ محسن عباس.م

   سمير منى& هاشم

 group(A) طفيليات)ع(

 عبد كامل امال.م.م انور زينة.م
 طه والء,سمير رنا.م   السادة

 م.عامر عبد الحميد
 مختبر االحياء المجهرية
 م.عامر م.م.امال كامل  

 
 

 group(B) طفيليات)ع(

 عبد كامل امال.م.م انور زينة.م
 والء,سمير رنا.م   السادة

مختبر م.عامر عبد الحميدطه
 االحياء المجهرية

 م.عامر م.م.امال كامل  
 
 

  االربعاء

group(A+B)            

 ن الكيمياء
 جاسم اسماعيل والء. د.أ

 
 

 (22ق)

 اللغة االنكليزية
 

 نعمة عبدالرزاق.د.م

   (20قاعة )



  الخميس

 22ق بكتريا)ن(

group(A+B) 

 

 
&  فليح محمد.د. أ
 عصام.د.م.أ

  علي استبرق.د.م&جمعة

 )ن(فسلجة

) 

 دنيا.د.م.& ،منصور هبة.د.م.أ
 ،،الرزاق عبد

 

 (20قاعة )
  

 

 (0:02-:0:0للعام الدراسي ) )نظري + عملي( المحاضرات جدولالمرحلة الثالثة  الطبيةقسم تقنيات المختبرات 

 03:1       03:1- 03:1 اليوم

 -  013:1 

 013:1- 003:1  003:1 -  003:1 003:1 -03:1     03:1  -  03:1-:.:1 

  االحد

group(A+B) 

 امراض الدم )ن(     

 ( 22ق)

 

 
 أ.د.لمياء يعقوب 

 داود.د.أ سلمان داود.د.م.أ
 صالح.د.م.أ&داود سلمان
 زيدان عذراء.د.م.أ مهدي
 فايروسات)ن(وفطريات       

group(A+B) 

 

 جاسم االمير عبد.د.م.ا .
 عبد علي.د.م.ا&محمد

 صادق عمر.د.م+الحسين
 

 (22ق)

 

 (وفطريات)ع(22فايروسات ق)

group(A+B) سلمان داود.د.أ 

 مهدي صالح.د.م.أ&داود
 زيدان عذراء.د.م.أ

 
 
 جاسم االمير عبد.د.م.ا

 عبد علي.د.م.ا&محمد
 صادق عمر.د.م+الحسين

  االثنين

 محسن عباس.مg كيمياء)ع(  

   خالد صهيب.م.م+ كاطع

roup(A) 

 

                          group(B تقنيات)ع(

 

 
 
 مختبر الكيمياء 

 مختبر البايولوجي
 
 هائل. م.م&  طه والء.م.م

 عباس صبحي

 

 group(B) كيمياء)ع(     

 مختبر الكيمياء
 المناعةمختبر 

 group(A) تقنيات)ع(    

 هائل. م.م&  طه والء.م.م
 عباس صبحي

 

 group(A+B وراثة )ع(

 هبة.د.م.أمختبر المناعة
 رنا.م.ناصر منصور

 زهراء. م.م&  & سمير
 نعمة

 الدراسات العليا
 

 

 (مختبر المناعة ( (المناعة     

 عملي
 م.د.هند جابر >م.م.والء طه

 

group(A+B) 

 

  الثالثاء
 حاسبات)ع+ن(    

 group(A امراض الدم    

 رنا.م+ محمد يعقوب لمياء.د.أ
 زيدان ناجي.ا.ف.م.ر+سمير

 

group(B) 

 البايولوجيمختبر 

 
 حاسبات)ع+ن(

 group(B)امراض الدم 

+ محمد يعقوب لمياء.د.أ
 ناجي.ا.ف.م.ر+سمير رنا.م

 زيدان

 

group(A) 

 البايولوجيمختبر 

 
 باثولوجي )ن(      

 

group(A+B) 

 

 

  (22ق)

 
 أ.م.د.ميسرة سمير



  االربعاء
 فرحان هدى.د.م& كيمياء )ن(

group(A+B)     

 

 

  احمدغازي.د.م. أ (22ق)

 
 م.د.احمدعبدالحسين

 
 الناعة)ن( 

ميادة  .د& د.نهاد خالوي
 نوري

) group(A+B) 

    

 

 (22ق)

  

  الخميس
 وراثة وراثة )ن(            

&   منصور هبة.د.أم&ناجي هناء.د..ا

       نعمة الرزاق عبد.د.م

 
 مختبر االحياء المجهرية

 
 تقنيات مختبرية)ن(

 ميادة.د& جاسم االمير عبد.د
           نهادخالوي.د
 

 

group(A+B) 
 

 

 (22اللغة االنكليزية ) 2ق)

 صادق عمر.د.م (2

 

 

 (0:02-:0:0للعام الدراسي ) )نظري + عملي( المحاضرات جدولقسم تقنيات المختبرات الطبية المرحلة الرابعة 

 03:1  -  03:1     03:1- 003:1 003:1  - 003:1  003:1 -013:1  013:1  - 03:1       03:1- 03:1 اليوم

 االحد
                   

 عزيز امال.د.م.أ بكتريا)ع(
 قاسم بشرى.ف.م& كريم

     

   group(A) طفيليات)ع(

 

group(B 

 
& جعفر انور زينة. م.م

 طه والء.,م.م&

 
 عزيز امال.د.م.أ بكتريا)ع(

 قاسم بشرى.ف.م& كريم

 group(B) طفيليات)ع(  

 

 

group(A) 

 
 
& جعفر انور زينة. م.م

 طه والء.،م.م&

 

 group(B)الكيمياء 

 صهيب.م.م+ كاطع محسن عباس.م
 هاشم ابتهال.م.م+خالد
    

 group(A) مناعة)ع(

  صدام اخالص.د.م.أ
 هندجابر.د.م+

 
الكيمياء 

group(A) محسن عباس.م 

 صهيب.م.م+ كاطع
 هاشم ابتهال.م.م+خالد

 مناعة)ع(
group(B) اخالص.د.م.أ 

 هندجابر.د.م+  صدام

  االثنين
 group(A+B بكتريا)ن(

 22ق(

 

 
 
 

 
 طفيليات)ن(     

group(A+B) 

 

 
 خير الرسول عبد.د.أ

 هللا
 نزارشياع.د.أ&سعيد

 جاسم محمد اماني.د.أ

 
 باثولوجي)ن(              

group(A+B)      

 

 
 زينب عون& فاضل وفاء.د.م

 (22ق)



 شمخي محمد د.ا
 احمدسالم.د.م.أ+جبر

 عزيز امال.د.م.أ+محمد

 (20ق)

 الثالثاء
 مناعة )ن(           

group(A+B فرحان .د.أ

عزة عبد .د .أ&عبود
         الستار

 

 (22ق)

 كيمياء )ن(

group(A+B) 

 م.د.احمد عبدالحسين

 حسن سعدي احمد.د.م.أ

 (22ق)

 
ادارة مختبرات +طرق بحث )ن(      

 20أ.م.د.ريا عزت ق

 
 

 االربعاء
 

 باثولوجي)مستشفى(       

group(A)                 

 
 )تدريب منهجي(

group(B) 

 اللغة االنكليزية  
 
 الرزاق عبد دنيا.د.م

  مشروع بحث   

  سالخمي
 

     ) 

 نقل الدم )ن(

 group(A+B أ.م.د.صالح

 (مهدي

 
  

 (20ق)

 مصرف دم مصرف دم

   group(A) نقل دم)ع(   

 
 

 

 group(B نقل دم )ع(

 (22ق)

 
 )مختبر الدراسات العليا( 
 

 

 

 

 مدرس المادة العمليالمادة  الوقت اليوم المرحلة

 م.م.مصطفى محي تطبيقات الحاسبة االلكترونية 12.30-10.30 االثنين االولى

    12.30-2.30     

 د.عصام جمعة+د.عبد الرزاق نعمة اجهزة المختبرات 2.30-4.30    

 ا.م.فاتن رشيد+م.امال كامل علم االحياء البشري 10.30-8.30 االربعاء  

    10.30-12.30     

   الكيمياء العامة 12.30-2.30    

    12.30-2.30     

          



          

 د.مليحة مسعود االحصاء الحيوي 12.30-10.30 االثنين الثانية

 د.اماني محمد+د.نزار شياع علم الطفيليات      

          

   االحصاء الحيوي 8.30-10.30    

 د.اشواق جاسم +ا.م.فاتن رشيد علم االنسجة 10.30-12.30    

 م.مصطفى محمود +تقى سامي علم االحياء الجزيئي 12.30-2.30    

 د.استبرق علي+د.جليل نجاح االحياء المجهرية 10.30-8.30 الثالثاء  

 د.هبه منصور+د.دنيا عبد الرزاق علم الفسلجة 10.30-12.30    

 هاشم +م.ف.منى سمير م.م.ابتهال الكيمياء الحياتية 12.30-2.30    

 م.عامر عبد الحميد+م.امال كامل الطفيليات  2.30-4.30    

          

          

 م.عباس محسن+م.م.صهيب خالد الكيمياء السريرية 10.30-8.30 االثنين الثالثة

 م.م.هائل صبحي +والء طه تقنيات المختبرات الطبية 10.30-12.30    

 د.داود سلمان+د.عذراء زيدان الفايروسات والفطرياتعلم  12.30-1.30    

 د.اخالص صدام+د.هند جابر المناعة 1.30-3.30    

 ا.م.اسماء تطبيقات الحاسوب 10.30-8.30 الثالثاء  

 د.لمياء يعقوب+م.ف.ناجي زيدان علم امراض الدم 10.30-12.30    

 نعمهد.هبة منصور+م.م.زهراء  وراثة بشرية 12.30-2.30    

 د.ميسرة علم االمراض النسيجية 2.30-4.30    

          

          

 د.امال عزيز+م.م.بشرى قاسم البكتريا التشخيصية 10.30-8.30 االحد الرابعة

 م.م.والء طه+م.امال كامل الطفيليات الطبية 10.30-12.30    

 د.اخالص صدام+د.هند جابر المناعة السريرية 12.30-2.30    

 م.عباس محسن+م.م.صهيب خالد الكيمياء السريرية المتقدمة 2.30-4.30    

          



          

 د.صالح مهدي حسن نقل الدم 10.30-8.30 الخميس  

 د.وفاء فاضل+د.زينب عون علم االمراض النسيجية 10.30-12.30    

          

 المجتمع صحة تقنيات قسم/ العملي/  االولى المرحلة جدول

 اليوم التوقيت  المادة  مدرس المادة 

 االحد  8.30 -9.30 فسلجة عملي  ا.م. امل مصطفى 

 9.30 -10.30 فسلجة عملي  ا.م. امل مصطفى 

   10.30 - 11.30 البايولوجي العملي  ا.م. خديجة شعبان

    30 -11 - 12.30 البايولوجي العملي  ا.م. خديجة شعبان

    12.30 - 1.30 الكيمياء الحياتية العملي  ا.م. هبا عبد الحسين 

   1.30- 2.30 الكيمياء الحياتية العملي  ا.م. هبا عبد الحسين 

 االثنين  9.30 -8.30    

    9.30- 10.30 

    10.30 - 11.30   

    11.30 - 12- 30    

    12.30 - 1.30 تقنيات اجهزة عملي ا.م. امل مصطفى 

   1.30- 2.30 تقنيات اجهزة عملي ا.م. امل مصطفى 

 الثالثاء 9.30 -8.30    

    9.30- 10.30   

    10.30 - 11.30 

    11.30 - 12- 30  

    12.30 - 1.30  

    1.30 -2.30 

 االربعاء  9.30 -8.30    



    9.30- 10.30   

 10.30 - 11.30 تفتيش ورقابة صحية عملي   ا.م. بثينه عطية راشد

  30 -11 - 12.30 تفتيش ورقابة صحية عملي   ا.م. بثينه عطية راشد

    12.30 - 1.30  

    1.30 -2.30 

 الخميس  9.30 -8.30    

   10.30 -9.30 الحاسبات العملي  م.م. سارة قحطان

 11.30 - 10.30 الحاسبات العملي  م.م. سارة قحطان

    11.30 - 12- 30  

    12.30 - 1.30  

    1.30 -2.30 

        

 

 االحد  9.30 -8.30    

    9.30- 10.30 

    10.30 - 11.30   

    11.30 - 12- 30    

    12.30 - 1.30    

    1.30 -2.30   

 االثنين  9.30 -8.30    

    9.30- 10.30 

    10.30 - 11.30   

    30 -12 - 11.30 دوائيات عملي  م.م. نور صباح

    1.30 - 12.30 وبائيات عملي  م.م. نور الهدى انور

   2.30- 1.30 وبائيات عملي  م.م. نور الهدى انور

 الثالثاء 9.30 -8.30 احياء مجهرية عملي  ا.م. اشراق احمد + ا.م. خديجة شعبان



   10.30 -9.30 احياء مجهرية عملي  خديجة شعبانا.م. اشراق احمد + ا.م. 

 11.30 - 10.30 طفيليات عملي م.د. قحطان عدنان رشيد

  30 -12 - 11.30 طفيليات عملي م.د. قحطان عدنان رشيد

  1.30 - 12.30 طفيليات عملي م.د. قحطان عدنان رشيد

 2.30- 1.30 طفيليات عملي م.د. قحطان عدنان رشيد

 االربعاء  9.30 -8.30    

    9.30- 10.30   

 11.30 - 10.30 خدمات صحة مجتمع ا.م.منى عبدالكاظم زيدان

  30 -12 - 11.30 خدمات صحة مجتمع ا.م.منى عبدالكاظم زيدان

    12.30 - 1.30  

    1.30 -2.30 

 الخميس  9.30 -8.30 تغذية  عملي  م.م. بان يوسف

   10.30 -9.30 تغذية  عملي  م.م. بان يوسف

    10.30 - 11.30 

  30 -12 - 11.30 احصاء عملي  م.د.جنان عبد هللا

  1.30 - 12.30 احصاء عملي  م.د.جنان عبد هللا

    1.30 -2.30 

 

 

 اليوم التوقيت  المادة  مدرس المادة 

    8.30- 9.30 

 10.30 -9.30     االحد 



   11.30 - 10.30 خدمات صحة المجتمع  العملي  الكاظما.م. منى عبد 

    30 -12 - 11.30 خدمات صحة المجتمع  العملي  ا.م. منى عبد الكاظم

    1.30 - 12.30 خدمات صحة المجتمع  العملي  ا.م. منى عبد الكاظم

    1.30 -2.30   

    8.30- 9.30 

 10.30 -9.30     االثنين 

   11.30 - 10.30 امراض مزمنة عملي  الحسينا.د. عطا عبد 

    30 -12 - 11.30 امراض مزمنة عملي  ا.د. عطا عبد الحسين

    12.30 - 1.30    

    1.30 -2.30   

 الثالثاء 9.30 -8.30    

 10.30 -9.30 حاسبات عملي  م.اسماء عبدالستار

  

 11.30 - 10.30 حاسبات عملي  م.اسماء عبدالستار

    11.30 - 12- 30  

    12.30 - 1.30  

 2.30- 1.30 احصاء عملي  م.د. جنان عبد هللا عنبر 



 االربعاء  9.30 -8.30    

    9.30- 10.30 

  

 11.30 - 10.30 تفتيش ورقابة صحية عملي   ا.م. بثينه عطية راشد

  30 -12 - 11.30 تفتيش ورقابة صحية عملي   ا.م. بثينه عطية راشد

    12.30 - 1.30  

    1.30 -2.30 

 الخميس  9.30 -8.30    

    9.30- 10.30 

  

 11.30 - 10.30 حشرات العملي  ا.م.د. لمى حسين علي

  30 -12 - 11.30 حشرات العملي  ا.م.د. لمى حسين علي

اوس  .م. سهى عطية+ م.م.

  1.30 - 12.30 انتقالية عملي  عزمي

اوس  .م. سهى عطية+ م.م.

 2.30- 1.30 انتقالية عملي  عزمي

 

 اليوم التوقيت  المادة  مدرس المادة 

 االحد  9.30 -8.30    

    9.30- 10.30 



   11.30 - 10.30 صحة البيئة العملي  ا.م.د. لمى حسين علي

    30 -12 - 11.30 صحة البيئة العملي  ا.م.د. لمى حسين علي

    12.30 - 1.30    

    1.30 -2.30   

 االثنين  9.30 -8.30    

 10.30 -9.30 خدمات صحة مجتمع العملي  ا.م. سهير محمد حسون

   11.30 - 10.30 خدمات صحة مجتمع العملي  ا.م. سهير محمد حسون

    30 -12 - 11.30 خدمات صحة مجتمع العملي  ا.م. سهير محمد حسون

    1.30 - 12.30 خدمات صحة مجتمع العملي  حسون ا.م. سهير محمد

    1.30 -2.30   

 الثالثاء 9.30 -8.30    

    9.30- 10.30   

    10.30 - 11.30 

    11.30 - 12- 30  

ا.م. سهى عطية + م.م. اوس 
 عزمي

  1.30 - 12.30 انتقالية عملي 

ا.م. سهى عطية + م.م. اوس 
 عزمي

 2.30- 1.30 انتقالية عملي 

 االربعاء  9.30 -8.30    

    9.30- 10.30   

 11.30 - 10.30  العملي  صحة وسالمة مهنية* ا.م. سهير محمد حسون

  30 -12 - 11.30  العملي  صحة وسالمة مهنية* ا.م. سهير محمد حسون

  1.30 - 12.30  العملي  صحة وسالمة مهنية* ا.م. سهير محمد حسون

      

 الخميس  9.30 -8.30 مشروع بحث  

   10.30 -9.30 مشروع بحث  



 11.30 - 10.30 مشروع بحث  

  30 -12 - 11.30 مشروع بحث  

  1.30 - 12.30 مشروع بحث  

 2.30- 1.30 مشروع بحث  

 االسنان تقنيات قسم

 وقت المحاضرة المادة الدراسية التدريسي اليوم

 2:30-12:30 المادة السنية م.م. مها كريم االحد

   عملي في مختبرات القسم   االثنين

 2:30-12:30 تقنيات اجهزة االسنان أ.م. ايهاب نافع الثالثاء

 3:30-1:30 العلوم االساسية أ.م. د. اياد ابراهيم االربعاء

 1:30-11:30 الحاسوب م.م. سارة قحطان الخميس

 

 

 المحاضرةوقت  المادة الدراسية التدريسي اليوم

 2:30-12:30 الطقم الجزئي م.م. زيد عزت االحد

 2:30-12:30 انسجة الفم أ.م. أمال كاظم+ م. خالد طالب االثنين

 4:30-2:30 التيجان والجسور م.م. مها كريم + م.م. سارة عبد الباسط االثنين

 2:30-12:30 المادة السنية أ.م. زهراء نزار الثالثاء

   مختبرات القسمعملي في    االربعاء

 12:30-10:30 الطقم الكامل م.م. زيد عزت + م.م. مروة حسين الخميس

 2:30-12:30 تشريح الفم أ.م. حوراء خالد الخميس



 وقت المحاضرة المادة الدراسية التدريسي اليوم

 2:30-12:30 الطقم الكامل م.م. شروق فالح + م.م. فاطمة كاظم االحد

 12:30-10:30 الطقم الجزئي يوسف+م.م. زيد عزتم.م. نجوة  االثنين

 2:30-12:30 التيجان والجسور م.م. مها كريم+م.م. سارة عبد الباسط االثنين

   عملي في مختبرات القسم   الثالثاء

 1:30-11:30 تقويم االسنان  م.م. نجوة يوسف+ م.م. سارة عبد الباسط االربعاء

 4:30-2:30 علوم طبية أ.م. أمال عبد اللطيف االربعاء

 2:30-12:30 تعويضات الوجه والفكين م.م. فاطمة كاظم الخميس

 

 

 

 وقت المحاضرة المادة الدراسية التدريسي اليوم

 3:30-1:30 التيجان والجسور م.م. مها كريم االحد

 12:30-10:30 زراعة االسنان  م. خالد طالب+م.نهاد حسن االثنين

 2:30-12:30 الطقم الكامل م.م. شروق فالح االثنين

 4:20-2:30 تعويضات الوجه والفكين م.م. زيد عزت االثنين

 2:30-12:30 تقويم االسنان  م.م. سارة عبد الباسط الثالثاء

 4:30-1:30 الطقم الجزئي أ.م.د. سجى علي+ أ.م. مكارم عبد الرسول االربعاء

   عملي في مختبرات القسم   الخميس

 


