
اليوم 

الساعة

09:30 - 08:30

10:30 - 09:30

قاعة 1   م.م.يقضانقاعة 1م.م.كريمقسم الكهروالمراسمقاعة 1أ.م.د.وسام كاظم

11:30 - 10:30

12:30 - 11:30

قاعة 1   م.م.تقوىقاعة 2م.د.حسينقاعة 2,1مناقشةقاعة 2   م.د.مروان

01:30 - 12:30

02:30 - 01:30

group A1group A2قاعة 2م.د.علي ناصرgroup A2group A1مناقشة

اليوم 

الساعة

09:30 - 08:30

10:30 - 09:30

قاعة 2   م.م.تقوىقاعة 2   م.د.حسينقاعة 2,1مناقشةقاعة 2   م.د.مروان

11:30 - 10:30

12:30 - 11:30

قاعة 2م.م.يقضانقاعة 1   م.م.كريمقسم الكهروالمراسمقاعة 1   أ.م.د.وسام كاظم

01:30 - 12:30

02:30 - 01:30

group B2group B1قاعة 1م.م.اوسgroup B1group B2قاعة 2م.د.علي ناصر

اليوم 

الساعة

09:30 - 08:30

10:30 - 09:30

قاعة 3      م.د.علي  قاعة 3  م.د.حسينقاعة 3  م.د.جمال
مختبر التشريح     أ.م.د.اوفى  

مختبر الكيمياء    م.م.داليا
group 1group 2

11:30 - 10:30

12:30 - 11:30

قاعة 3  م.د.سعدقاعة 3     م.د.وليدمختبر التشريح     م.د.مثنى قاعة 1 م.د.مروان قاعة 3  أ.م.د.جنانgroup 2مختبر الكهرو

01:30 - 12:30

02:30 - 01:30

قاعة 3  م.د.حسين
مختبر التشريح     أ.م.د.اوفى   

مختبر الكيمياء    م.م.داليا
group 2group 1

II اللغة االنكليزية

الخميس

II حاسبات

مناقشة

II دوائر كهربائية

II معاملII رياضيات
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مختبر حاسبات 

مختبر كهرباءمختبر حاسبات 

II معاملII دوائر كهربائية
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II هندسة وصفية

II ميكانيك هندسيII معامل II رسم هندسي
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مختبر كهرباءمختبر حاسبات 

II ميكانيك هندسيII رسم هندسي

2016-3-5الفصل الدراسي الثانيجدول الدروس االسبوعي قسم هندسة الطب الحياتي 2017-2016
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II ميكانيك هندسي

الخميس
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group 2

تقنيات منطق IIفسلجة وتشريح IIتطبيقات حاسوبمبادئ المواد الطبيةمختبر منطق IIموائع حيوية

group 1group 1

الخميس

II مقاومة موادII مختبر مقاومة موادIV مختبرتطبيقات حاسوبمختبر مواد طبيةكيمياء طبيةموائع حياتيةرياضيات

عمليات تصنيع

IV رياضيات
II مختبرتطبيقات حاسوبمختبر مواد طبيةكيمياء طبيةمختبر فسلجة وتشريحمختبر مقاومة مواد

----


