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 للدراسة الصباحية 

 2020/2019جدول الدروس االسبوعي )الصفوف االلكترونية( للفصل الثاني للعام الدراسي 

 الوقت اليوم
 الصف الثاني   الصف االول

 التدريسي اسم اسم المادة اسم التدريسي اسم المادة

 السبت

9 
واالسعاف  التمريض اساسيات

 االولي
 د.نجاة حمزة حسن  -

 مشروع بحث

12  

 ميثم سالم عطية  - 2صحة المجتمع اسراء عبد الحسين  - 1 الحاسوبتطبيقات  4

 االحد

 احمد علي خصباك - التفتيش والرقابة الصحية طالل مظفر غازي - والديموقراطيةحقوق االنسان  9

 محمد حسنحسين  - 2الحاسوبتطبيقات   12

 االحياء المجهرية 4
 د.بلقيس عبد علي   -

 د.بلقيس سعدون جاسم -
 

 االثنين

 1صحة المجتمع 9
 علي نعمة حسن  -

 علي عبد اللطيف  -

 محمد عبد الباقي عبدالمحسن - الصحة والسالمة المهنية احمد خضير عبد الرضا - االحصاء الحياتي 12

4   

 الثالثاء

 الكيمياء الحياتية 9
 د.حنان عباس مجيد  -

 د. احمد عباس -
 علم الوبائيات

 سالم حسين حسند. -

 جعفر خلف علي  -

12 
 

 ميثم ناصر نعمة - 2اللغة االنكليزية

4  

 االربعاء

 وظائف االعضاءعلم  9
 جعفر خلف علي  -

 د.زينب عبد محسن  -
 الموسوي د. علي - الطب الباطني والجراحي

12   

 صاحب هادي د. صادق - 2اخالقيات المهنة ميثم ناصر نعمة    - 1اللغة االنكليزية  4

 الخميس

  زهرة مكي محمود  - علم التشريح 9

12 
 

 علي عبد اللطيف غالم - علم الدوائيات

4  

 

مساًء ويتم تنسيق وقت المحاضرة مع  الخامسةمالحظة // تبدأ المحاضرات من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة 

 .في حال تغيير وقت المحاضراتمدرس المادة باالتفاق مسبقا مع الطلبة 
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  المسائيةللدراسة 

 2020/2019م الدراسي جدول الدروس االسبوعي )الصفوف االلكترونية( للفصل الثاني للعا

 الوقت اليوم
 الصف الثاني  الصف االول 

 اسم التدريسي اسم المادة اسم التدريسي اسم المادة

 السبت

9 
واالسعاف  التمريض اساسيات

 االولي
 د.نجاة حمزة حسن  -

 مشروع بحث

12  

 ميثم سالم عطية  - 2صحة المجتمع حسين محمد حسن  - 1 الحاسوبتطبيقات  4

 االحد

 احمد خضير عبد الرضا - التفتيش والرقابة الصحية طالل مظفر غازي - والديموقراطيةحقوق االنسان  9

 حسين محمد حسن - 2الحاسوبتطبيقات   12

 االحياء المجهرية 4
 د.بلقيس عبد علي    -

 هدى صاحب عبد الرسول -
 

 االثنين

 1صحة المجتمع 9
 علي نعمة حسن  -

 حنين زهير علي -

 الحياتياالحصاء  12
 احمد خضير عبد الرضا -

 نور عماد يحيى -
 محمد عبد الباقي عبدالمحسن - الصحة والسالمة المهنية

4   

 الثالثاء

 الكيمياء الحياتية 9
 د.حنان عباس مجيد  -

 حسن د. احمد عباس -
 علم الوبائيات

 سالم حسين حسند. -

 جعفر خلف علي  -

12 
 

 ميثم ناصر نعمة - 2اللغة االنكليزية

4  

 االربعاء

 وظائف االعضاءعلم  9
 جعفر خلف علي  -

 بشائر علي صكب  -
 د.علي الموسوي - الطب الباطني والجراحي

12   

 نور عماد يحيى - 2اخالقيات المهنة  محمد صالح عبد الصاحب   - 1اللغة االنكليزية  4

 الخميس

  زهرة مكي محمود  - علم التشريح 9

12 
 

 علي عبد اللطيف غالم - علم الدوائيات

4  

 

مساًء ويتم تنسيق وقت المحاضرة مع  الخامسةمالحظة // تبدأ المحاضرات من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة 

 .في حال تغيير وقت المحاضراتمدرس المادة باالتفاق مسبقا مع الطلبة 

 


