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محمد سلمان

لؤي. م.م10دوائر رقميةحنين.د2فسلجة 

اياد+ محمد جواد + عالء مختبر دوائر

ميس+ سارة صباح + سناء + مهند .م.ممختبر حاسوبالرسم الهندسي والكهربائي
2حقوقلؤي. م.م10دوائر رقمية

ميس+ خضر+ ياسر . م.ممختبر

س
خمي

ال

محمد سلمان2حقوقاسراء  علي+ سناء + لؤي . م.ممختبر حاسبات دقيقةدوائر رقمية عملي
دوائر وقياسات كهربائية  

عملي

اسراء  علي+ سناء + لؤي . م.ممختبر حاسبات دقيقةدوائر رقمية عملي

  عملي1حاسوب اسراء  علي+ سناء + لؤي . م.ممختبر حاسبات دقيقةدوائر رقمية عمليسارة  زيد+ اياد + ثناء + انس . م.ممختبر الكترونيكالكترونيك عملي

سارة  زيد+ اياد + ثناء + انس . م.ممختبر الكترونيكالكترونيك عمليايمان. م.م

سارة  زيد+ اياد + ثناء + انس . م.ممختبر الكترونيكالكترونيك عمليميس+ خضر+ ياسر . م.ممختبر  عملي1حاسوب 

عاء
ألرب

ا

10رياضياتمحمد سلمان2حقوق

حنين.د

حنين.د2فسلجة 
دوائر وقياسات كهربائية  

عملي
اياد+ محمد جواد + عالء مختبر دوائر

2فسلجة ميس+ خضر+ ياسر . م.ممختبر  عملي1حاسوب ايمان. م.م

انس. م.م

ثاء
لثال

ا

دوائر وقياسات كهربائية  
عملي

ايمان. م.م10رياضياتاياد+ محمد جواد + عالء مختبر دوائر

10رياضيات

ورش الميكانيك
+ بشرى+زينب+سالم+ندى+ساجد.د

يسرى+مهند+ابتسام+باسمة

فصل - معامل ميكانيك 
األول

ورش الميكانيك
+ بشرى+زينب+سالم+ندى+ساجد.د

يسرى+مهند+ابتسام+باسمة
قاعة مختبر الكترونيكالكترونيكياسر+ ثناء + حيدر فتحي .م.ممعامل الكترونيكمعامل 

ياسر+ ثناء + حيدر فتحي .م.ممعامل الكترونيكمعامل 

انس. م.مقاعة مختبر الكترونيكالكترونيكياسر+ ثناء + حيدر فتحي .م.ممعامل الكترونيكمعامل 
فصل - معامل ميكانيك 
األول

علي عبد الحافظ. م.م10الدوائر والقياسات الكهربائية

نين
االث

انس. م.مقاعة مختبر الكترونيكالكترونيك
فصل - معامل ميكانيك 
األول

ورش الميكانيك
+ بشرى+زينب+سالم+ندى+ساجد.د

يسرى+مهند+ابتسام+باسمة

علي عبد الحافظ. م.م

علي عبد الحافظ. م.م10الدوائر والقياسات الكهربائية

ميس+ سارة صباح + سناء + مهند .م.ممختبر حاسوبالرسم الهندسي والكهربائي
لؤي. م.م2دوائر رقمية

2023-2022 للعام الدراسة المسائية (االولى)المرحلة - جدول الدروس األسبوعي لقسم تقنيات األجهزة الطبية 
(  C )شعبة (  B )شعبة (A)شعبة 

حد
اال

ميس+ سارة صباح + سناء + مهند .م.ممختبر حاسوبالرسم الهندسي والكهربائي
الدوائر والقياسات الكهربائية


