
 كلية المنصور الجامعة 2020-2019لعام الدراسي لجدول الدروس االسبوعي 

 االولى أالقسم : هندسة تقنيات األجهزة الطبية     المرحلة: 

  

 القــــــاعــــــة التـــــدريـــســي المـــــــــــادة الســــاعــــة األيـــــــــام

ت
سبـــــــ

ال
 

 مختبر االسس الكهربائية م.م. نهرين نجم الهندسة الكهربائية ءمبادىمختبر  8:300

 M1 عادل م.د. عال 1رياضيات  10:25

 M2 دينا سعدي م.د. 1 اللغة االنكليزية 12:15

حــــــــد
أل
ا

 

 M1 عادل م.د. عال 1رياضيات  8:300

 A201 نواف حازم م.م. 1 مبادىء حاسوب 10:25

M م.د.عمانوئيل سليم فيزياء 12:15 01  

ن
ألثنيـــــ

ا
 

 A201 م.د. تبارك رياضة 8:300

 M2 م.د.عادل عباس مبادى الهندسة الكهربائية 10:25

 ساعة حرة  12:15

ء
الثـــــا

الث
 مختبر الرسم الهندسي  عادلم.د. عال  رسم هندسي 8:300 

M12 

 M2 دينا سعدي م.د. كيمياء طبية 10:25

 مختبر تطبيقات الحاسوب نواف حازم م.م. 1مختبر مبادىء حاسوب  12:15

M11 

ء
ألربعــــا

ا
 

 مختبر الفيزياء الطبية لبنى عبد الجبار م.م. مختبر فيزياء 8:300

 Workshops أ.م.د. مصطفى صباح ورشة كهربائية 10:25

الحياتية مختبر الكيمياء  م.م. لقاء حازم مختبر كيمياء طبية 12:15

 والسريرية

 



 

 كلية المنصور الجامعة 2020-2019لعام الدراسي لجدول الدروس االسبوعي 

 االولى بالقسم : هندسة تقنيات األجهزة الطبية     المرحلة: 

  

 القــــــاعــــــة التـــــدريـــســي المـــــــــــادة الســــاعــــة األيـــــــــام

ت
سبـــــــ

ال
 

 M2 دينا سعدي م.د. كيمياء طبية 8:300

 مختبر االسس الكهربائية م.م. نهرين نجم الهندسة الكهربائية ءمبادىمختبر  10:25

 M1 عادل م.د. عال 1رياضيات  12:15

حــــــــد
أل
ا

 

 ساعة حرة 8:300

 M1 عادل م.د. عال 1رياضيات  10:25

1 مبادىء حاسوب 12:15 نواف حازم م.م.   M2 

ن
ألثنيـــــ

ا
 

 M1 م.د.عمانوئيل سليم فيزياء 8:300

 A201 م.د. تبارك رياضة 10:25

 M2 م.د.عادل عباس مبادى الهندسة الكهربائية 12:15

ء
الثـــــا

الث
 مختبر تطبيقات الحاسوب نواف حازم م.م. 1مختبر مبادىء حاسوب  8:300 

M11 

 مختبر الرسم الهندسي  عادلعال  م.د. رسم هندسي 10:25

M12 

 Workshops أ.م.د. مصطفى صباح ورشة كهربائية 12:15

ء
ألربعــــا

ا
 

مختبر الكيمياء الحياتية  م.م. لقاء حازم مختبر كيمياء طبية 8:300

 والسريرية

 مختبر الفيزياء الطبية لبنى عبد الجبار م.م. مختبر فيزياء 10:25

1 االنكليزيةاللغة  12:15 دينا سعدي م.د.   M2 
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 االولى جالمرحلة: القسم : هندسة تقنيات األجهزة الطبية     

  

 القــــــاعــــــة التـــــدريـــســي المـــــــــــادة الســــاعــــة األيـــــــــام

ت
سبـــــــ

ال
 

 M1 عادل م.د. عال 1رياضيات  8:300

 M2 دينا سعدي م.د. 1 اللغة االنكليزية 10:25

 مختبر االسس الكهربائية م.م. نهرين نجم الهندسة الكهربائية ءمبادىمختبر  12:15

حــــــــد
أل
ا

 

 M2 نواف حازم م.م. 1 مبادىء حاسوب 8:300

 M2 دينا سعدي م.د. كيمياء طبية 10:25

1رياضيات  12:15 عادل م.د. عال   M1 

ن
ألثنيـــــ

ا
 

 M2 م.د.عادل عباس مبادى الهندسة الكهربائية 8:300

 M1 م.د.عمانوئيل سليم فيزياء 10:25

 A201 م.د. تبارك رياضة 12:15

ء
الثـــــا

الث
 

مختبر الكيمياء الحياتية  م.م. لقاء حازم مختبر كيمياء طبية 8:300

 والسريرية

 مختبر تطبيقات الحاسوب م.م.نواف حازم 1مختبر مبادىء حاسوب  10:25

M11 

عادلم.د. عال  رسم هندسي 12:15  مختبر الرسم الهندسي  

M12 

ء
ألربعــــا

ا
 

 Workshops أ.م.د. مصطفى صباح ورشة كهربائية 8:300

 ساعة حرة 10:25

لبنى عبد الجبار م.م. مختبر فيزياء 12:15  مختبر الفيزياء الطبية 

 


