
 2021-2020الدراسة المسائية/ قسم تقنيات صحة المجتمع للعام الدراسي  -جدول الدروس االسبوعي النظري )االلكتروني( لطلبة الصف الثاني 

 الشعبة
 الوقت

 مساءا 9:30 –صباحا 8:30

 ايام االسبوع

 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت

شعبة 

(1) 

 /)ع( وبائيات 9:30 - 8:30

أ.م.د.سالم حسين 

 حسن

 

عملي 

 حضوري

مشروع 

بحث 

 طالبي

 

  

9:30 - 10:30    

10:30 - 11:30 
تطبيقات 

 /)ع( 2الحاسوب 

م.م.حيدر 

 محمدعلي

   

11:30 - 12:30    

12:30 – 1:30 

 2صحة مجتمع 

 /(ع)

م.ميثم سالم 

 عطية

 

   

1:30 - 2:30 

صحة وسالمة 

 /مهنية)ع(

عبدالباقي  م.محمد

 عبدالمحسن

   

تفتيش ورقابة  3:30 - 2:30

 /صحية)ع(

م.م.احمد خضير 

 عبدالرضا

صحة وسالمة 

 /)ن( مهنية

م.محمد عبدالباقي 

 عبدالمحسن
 /)ع( دوائيات

 علي عبداللطيف  م.م.

 /)ن( دوائيات

 علي عبداللطيف  م.م.

 2صحة مجتمع  4:30 - 3:30

 /(ن)

  5:30 – 4:30 م.ميثم سالم عطية
صحة وسالمة 

 /مهنية)ع(

م.محمد عبدالباقي 

 عبدالمحسن

طب باطني وجراحي 

علي أ.م.د. (/)مدمج

  6:30 – 5:30 موسى مهدي

تطبيقات الحاسوب 

 (/)ن 2

م.م.حيدر 

 محمدعلي

6:30 – 7:30  

تفتيش ورقابة 

 /صحية)ن(

م.م.احمد خضير 

 عبدالرضا

تفتيش ورقابة 

 /صحية)ع(

م.م.احمد خضير 

 عبدالرضا

 /)ع( 2صحة مجتمع 

 م.ميثم سالم عطية

7:30 – 8:30  

 /)ن( 2انكليزي

محمد صالح عبد 

 الصاحب

8:30 – 9:30  

 /)ن( وبائيات

أ.م.د.سالم حسين 

 حسن

  

شعبة 

(2) 

تطبيقات  9:30 - 8:30

 /)ع( 2الحاسوب 

م.م.حيدر 

 محمدعلي

 

عملي 

 حضوري

مشروع 

بحث 

 طالبي

  

9:30 - 10:30    

10:30 - 11:30 
تفتيش ورقابة 

 /صحية)ع(

م.م.احمد خضير 

 عبدالرضا

   

11:30 - 12:30    

 /)ع( وبائيات 1:30 – 12:30

أ.م.د.سالم حسين 

 حسن

   

1:30 - 2:30    



2:30 - 3:30 

 2صحة مجتمع 

 /)ع(

م.ميثم سالم 

 عطية

 

 /)ن( 2انكليزي

عبد محمد صالح 

 الصاحب
تفتيش ورقابة 

 /صحية)ع(

م.م.احمد خضير 

 عبدالرضا

 /)ن( 2صحة مجتمع 

 م.ميثم سالم عطية

3:30 - 4:30 

صحة وسالمة 

 /مهنية)ع(

م.محمد عبدالباقي 

 عبدالمحسن

 /)ن( وبائيات

أ.م.د.سالم حسين 

 حسن

 

4:30 – 5:30  

تطبيقات الحاسوب 

 (/)ن 2

م.م.حيدر 

 /)ع( دوائيات محمدعلي

 علي عبداللطيف  م.م.

 /)ن( دوائيات

 علي عبداللطيف  م.م.

5:30 – 6:30  

تفتيش ورقابة 

 /صحية)ن(

م.م.احمد خضير 

 عبدالرضا

6:30 – 7:30  

صحة وسالمة 

 /)ن( مهنية

م.محمد عبدالباقي 

 عبدالمحسن

صحة وسالمة 

 /مهنية)ع(

م.محمد عبدالباقي 

 عبدالمحسن

طب باطني وجراحي 

علي أ.م.د. (/)مدمج

 موسى مهدي

 2صحة مجتمع   8:30 – 7:30

 /)ن(

    9:30 – 8:30 م.ميثم سالم عطية

شعبة 

(3) 

8:30 - 9:30 

 2صحة مجتمع 

 /(ع)

م.ميثم سالم 

 عطية

 

عملي 

 حضوري

مشروع 

بحث 

 طالبي

 

  

9:30 - 10:30 

صحة وسالمة 

 /(ع) مهنية

م.محمد عبدالباقي 

 عبدالمحسن

   

 /)ع( وبائيات 11:30 - 10:30

م.م جعفر خلف 

 علي

   

11:30 - 12:30 
 

 
  

12:30 – 1:30 
تفتيش ورقابة 

 /صحية)ع(

م.م.احمد خضير 

 عبدالرضا

   

1:30 - 2:30    

تطبيقات  3:30 - 2:30

 /)ع( 2الحاسوب 

م.م.حيدر 

 محمدعلي

تطبيقات الحاسوب 

 (/)ن 2

م.م.حيدر 

 محمدعلي

صحة وسالمة 

 /مهنية)ع(

م.محمد عبدالباقي 

 عبدالمحسن

طب باطني وجراحي 

علي أ.م.د. (/)مدمج

 موسى مهدي

3:30 - 4:30 

 /)ن( 2انكليزي

محمد صالح عبد 

 الصاحب

4:30 – 5:30  

 /)ن( وبائيات

م.م جعفر خلف 

 علي

تفتيش ورقابة 

 /صحية)ع(

م.م.احمد خضير 

 عبدالرضا

 /)ع( 2صحة مجتمع 

 م.ميثم سالم عطية

 
 2صحة مجتمع   6:30 – 5:30

 /(ن)

  7:30 – 6:30 م.ميثم سالم عطية
 /)ع( دوائيات

 علي عبداللطيف  م.م.

 /)ن( دوائيات

 علي عبداللطيف  م.م.



7:30 – 8:30  

تفتيش ورقابة 

 /صحية)ن(

م.م.احمد خضير 

 عبدالرضا

8:30 – 9:30  

صحة وسالمة 

 /)ن( مهنية

م.محمد عبدالباقي 

 عبدالمحسن

  

 

 2021-2020الدراسة المسائية/ قسم تقنيات صحة المجتمع للعام الدراسي  -جدول الدروس االسبوعي العملي )الحضوري( لطلبة الصف الثاني 

 المجموعة
 الوقت

 مساءا8:30 – صباحا 8:30

 ايام االسبوع

 االثنين

 (12←1مجموعة )
علي موسى مهدي+ سيف عبدالرضا عبد+ وهب أ.م.د. عملي/-طب باطني وجراحي 

 8:30 – 2:30 خضير كاظم

 

 


