
الحضورية / جدول  الدروس النظرية و العملية   

  )A(الشعبة /  الدراسة الصباحية /المرحلة الثانية  قسم الفيزياء الطبية                                      

  2:30- 12:30  12:30- 10:30  10:30- 8:30  اليوم و الوقت 
  تفاضل و تكامل  االثنين

  )دالئل سعد. م.م(
   )4ق( 

  A1بصريات .م  
 )احمد محي حمود. م.م(
  A2 ثرموداينمك 

 )زهراء نجاح. م.م(
  البصريات   الثالثاء

  )فاضل حسن . م.م(
  )1ق(

  A2كيمياء حياتية . م
  )رواء زاهد. م.م(

  A1كيمياء حياتية . م
  )رواء زاهد. م.م(

  A2بصريات .م  االربعاء
 )احمد محي حمود. م.م(

  A1 ثرموداينمك. م
  )زهراء نجاح. م.م(

  كيمياء حياتية  
  )عماد سالم. د.م(

  )1ق(

 

 

 

 

 



الحضورية / دول  الدروس النظرية و العملية ج  

  )B(الشعبة /  الدراسة الصباحية /المرحلة الثانية  قسم الفيزياء الطبية                                       

  2:30- 12:30  12:30- 10:30  10:30- 8:30  اليوم و الوقت 
  B1 كيمياء حياتية. م  االثنين

 )رواء زاهد. م.م(
  B2كيمياء حياتية . م

 )رواء زاهد. م.م(

  كيمياء حياتية 
  ) عماد سالم. د.م(

 )4ق(
  B2 بصريات.م  الثالثاء

 )احمد محي حمود. م.م(
  B1 ثرموداينمك. م
  )زهراء نجاح. م.م(

  البصريات
  )فاضل حسن. م.م(

  )1ق(

  

  تفاضل و تكامل    االربعاء
  )سعددالئل . م.م(

  )6ق(

  B1بصريات .م
 )احمد محي حمود. م.م(

  B2 ثرموداينمك. م
  )زهراء نجاح. م.م(

  

 

 

 

 

 



الحضورية / دول  الدروس النظرية و العملية ج  

  )C(الشعبة /  الدراسة الصباحية /المرحلة الثانية  قسم الفيزياء الطبية                                        

  2:30- 12:30  12:30- 10:30  10:30- 8:30  اليوم و الوقت 
  C1بصريات .م    االثنين

 )احمد محي حمود. م.م(
  C2 ثرموداينمك. م
  )زهراء نجاح. م.م(

  تفاضل و تكامل 
  )دالئل سعد.م.م(

 )13ق(

  كيمياء حياتية  الثالثاء
  )عماد سالم. د.م(

  )2ق( 

  C2بصريات .م
 )احمد محي حمود. م.م(

  C1 ثرموداينمك. م
  )زهراء نجاح. م.م(

  

  البصريات  االربعاء
  )فاضل حسن. م.م(

  )1ق( 

  C1كيمياء حياتية . م
  )رواء زاهد. م.م(

  C2كيمياء حياتية . م
  )رواء زاهد. م.م(

 

 

 

 

 



الحضورية / دول  الدروس النظرية و العملية ج  

  )D(الشعبة /  الدراسة الصباحية /المرحلة الثانية  قسم الفيزياء الطبية                                        

  2:30- 12:30  12:30- 10:30  10:30- 8:30  اليوم و الوقت 
  D1بصريات .م  االثنين

 )احمد محي حمود. م.م(
  D2 ثرموداينمك. م
  )زهراء نجاح. م.م(

  البصريات  
  )فاضل حسن. م.م(

 )7ق(

  D12كيمياء حياتية . م  الثالثاء
  )رواء زاهد. م.م(

  تفاضل و تكامل  
  )1ق(

  D2كيمياء حياتية . م  االربعاء 
  )رواء زاهد. م.م(

  كيمياء حياتية 
  )عماد سالم. د.م(

  )1ق( 

  D2بصريات .م
 )احمد محي حمود. م.م(

  D1ثرموداينمك. م
  )زهراء نجاح. م.م(

 

 

  

  

  



الحضورية / جدول  الدروس النظرية و العملية   

  )E(الشعبة /  الدراسة المسائية  / المرحلة الثانيةقسم الفيزياء الطبية                                          

  6:30-4:30  4:30-2:30  اليوم و الوقت 
  E1بصريات .م  االثنين

 )احمد محي حمود. م.م(
  E2ثرموداينمك . م
  )زهراء نجاح. م.م(

  تفاضل و تكامل
  دالئل سعد. م.م

  )1ق(

  E1ثرموداينمك . م  الثالثاء
 )زهراء نجاح. م.م(
  E2 كيمياء حياتية. م

  )رواء زاهد. م.م(

  البصريات
  )فاضل حسن. م.م(

  )1ق(

  كيمياء حياتية  االربعاء
  )عماد سالم . د.م(

  )1ق(

  E2بصريات .م
 )احمد محي حمود. م.م(

  E1كيمياء حياتية . م
  )رواء زاهد. م.م

  

  

  

  



   جدول الدروس االلكترونية

   المرحلة الثانيةقسم الفيزياء الطبية                                                    

  PM  8:00-10:00 PM 8:00-6:00  اليوم و الوقت 
  تصوير طبي. م  السبت 

  )شيماء احمد. م.م(
 A, ,B) (شعبة 

  مصطلحات طبية 
  )شريف فاضل. د(

  A, B) (شعبة 
  حرية و ديمقراطية 

 (C,E,D)شعبة 
  ثرموداينمك

  )حوراء هادي.د.م(
  (C,E,D)شعبة 

  تصوير طبي  االحد
  )غادة ابراهيم. د.م(

  (C,E,D)شعبة 

  مصطلحات طبية
 )شريف فاضل. د(

  (C,E,D)شعبة 
  ثرموداينمك

  )حوراء هادي.د.م(
  A, ,B) (شعبة 

  تصوير طبي
  )غادة ابراهيم. د.م(

  A, ,B) (شعبة 
  حرية و ديمقراطية   االثنين

  A, ,B) (شعبة 
  تصوير طبي. م
  )شيماء احمد. م.م(

  (C,E,D)شعبة 
  

 



الحضورية / جدول  الدروس النظرية و العملية   

  )A(الشعبة /  الدراسة الصباحية / لثةالمرحلة الثاقسم الفيزياء الطبية                                         

  2:30- 12:30  12:30- 10:30  10:30- 8:30  اليوم و الوقت 
  A2ليزر .م  السبت

 )ايمان حامد. م.م(
  

  A1ليزر . م
  ) ايمان حامد. م.م(

  

  A1 الكترونيك تماثلي. م
  )اسراء حمزة. م.م(

  A2 1تشريح. م
  )حوراء كريم. م.م(

  A1 1تشريح. م  االحد
  )حوراء كريم. م.م(

  
  

  A2تماثلي  الكترونيك. م
  )اسراء حمزة. م.م(

   Iفيزياء طبية
  )العرباوي حسين. د.م(

  )1ق(

  اساسيات ليزر  االثنين
  )قحطان عدنان. د.م(

  )3ق(

  الكترونيك تماثلي
  )3ق( 

  

 

 

 

 

 



الحضورية / دول  الدروس النظرية و العملية ج  

  )(Bالشعبة /  الدراسة الصباحية  / لثةالمرحلة الثاقسم الفيزياء الطبية                                       

  2:30- 12:30  12:30- 10:30  10:30- 8:30  اليوم و الوقت 
  B2 1تشريح. م  السبت

  )حوراء كريم. م.م(
  B1الكترونيك تماثلي . م

 )اسراءحمزة. م.م(
  B1 1تشريح. م

  )حوراء كريم . م.م(

  B1ليزر .م
  )ايمان حامد. م.م(

 

  B2ليزر . م  االحد
 )ايمان حامد. م.م(

  اساسيات ليزر
  )قحطان عدنان. د.م(

  )3ق( 

  B2الكترونيك تماثلي . م
 )اسراء حمزة. م.م(

الكترونيك تماثلي    االثنين
 )12ق(

  Iفيزياء طبية
  )حسين العرباوي. د.م(

  )12ق(

  

  

  

  

  

  



  

الحضورية / جدول  الدروس النظرية و العملية   

  )(Cالشعبة /المسائية الدراسة /  لثةالمرحلة الثاقسم الفيزياء الطبية                                            

  8:30-6:30  6:30-4:30  4:30-2:30  اليوم و الوقت 
  Iفيزياء طبية   السبت

  حسين العرباوي. د.م(
  )3ق( 

  C2ليزر . م
 )ايمان حامد. م.م(

   C1الكترونيك تماثلي . م
  )اسراء حمزة. م.م(

 

  C1 1تشريح. م  االحد
 )حوراء كريم . م.م(
  C2الكترونيك تماثلي . م
 )اسراء حمزة. م.م(

  الكترونيك تماثلي
  )3ق( 

 

  C1ليزر .م   االثنين
  )ايمان حامد. م.م(

  C2 1تشريح. م
 )حوراء كريم. م.م(

  اساسيات ليزر
  )قحطان عدنان. د.م(

  )3ق(

  

  

  

  



  

  جدول الدروس االلكترونية 

   المرحلة الثالثة   قسم الفيزياء الطبية                                               

  PM  8:00-10:00 PM 8:00-6:00  اليوم و الوقت 
  علم النانو  االحد

 ,A) (شعبة ) فاضل حسن . م.م( 
C,B 

  التشريح
  )احمد سالم. د.م(

  A, C,B) (شعبة 
  فوق الصوتية  فيزياء الموجات

  )سيف دمحم. د.م(
  A, C,B) (شعبة 

  االدارة الصحية 
  )زهراء نجاح. م.م(

  A, C,B) (شعبة 
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

الحضورية / جدول  الدروس النظرية و العملية   

  )A(الشعبة /  الدراسة الصباحية  /الرابعةالمرحلة قسم الفيزياء الطبية                                       

  2:30- 12:30  12:30- 10:30  10:30- 8:30  اليوم و الوقت 
  A1 فيزياء االجهزة الطبية .م  السبت 

  III A2فيزياء طبية . م
  )ايمان حامد. م.م(

 فيزياء االجهزة الطبية A1الصور الطبية  معالجة. م
  )سيف دمحم. د.م.أ(

  6ق
  A2فيزياء االجهزة الطبية  .م  االحد

  III A1فيزياء طبية . م
  )ايمان حامد. م.م(

  معالجة صور طبية
  )حوراء هادي. د.م(

  )2ق( 

 A2معالجة الصور الطبية . م

  IIIفيزياء طبية   االثنين
  )حسين العرباوي. د.م(

  )13ق( 

  فيزياء حياتية  
  )احمد سالم. د.م(

  )3ق( 
 

 

 



 

الحضورية / دول  الدروس النظرية و العملية ج  

  )B(الشعبة /  الدراسة الصباحية  /الرابعةالمرحلة قسم الفيزياء الطبية                                        

  2:30- 12:30  12:30- 10:30  10:30- 8:30  اليوم و الوقت 
  فيزياء االجهزة الطبية    السبت 

  )سيف دمحم. د.م.أ(
   6ق

  B1فيزياء االجهزة الطبية  .م
  III B2فيزياء طبية . م

 )ايمان حامد. م.م(
  معالجة صور طبية   االحد

  )حوراء هادي. د.م(
  )1ق(

  B2فيزياء االجهزة الطبية  .م  B1معالجة الصور الطبية . م
  III B1فيزياء طبية . م

 )ايمان حامد. م.م(
  فيزياء حياتية   B2معالجة الصور الطبية . م  االثنين

  )احمد سالم. د.م(
  )2ق(

  IIIفيزياء طبية  
  )حسين العرباوي. د.م(

  )2ق(
  

  

  

  

  



 

الحضورية / جدول  الدروس النظرية و العملية   

  )C(الشعبة /  الدراسة الصباحية  /الرابعةالمرحلة قسم الفيزياء الطبية                                        

  2:30- 12:30  12:30- 10:30  10:30- 8:30  اليوم و الوقت 
  فيزياء االجهزة الطبية  السبت

  )سيف دمحم. د.م.أ(
  4ق

  C2فيزياء االجهزة الطبية  .م
  III C1فيزياء طبية . م

  )ايمان حامد. م.م(

 C1معالجة الصور الطبية . م

  IIIفيزياء طبيه   االحد
 )حسين العرباوي. د.م(

  2ق
  

  فيزياء حياتية 
  )احمد سالم. د.م(

 )1ق (

 

  C1فيزياء االجهزة الطبية  .م  االثنين
  C2 3فيزياء طبية . م

  )ايمان حامد. م.م(

  معالجة صور طبية
 )حوراء هادي. د.م(

  )4ق(

  C2معالجة الصور الطبية . م

 

 

 

 



 

الحضورية / دول  الدروس النظرية و العملية ج  

  )d(الشعبة /  الدراسة الصباحية  /الرابعةالمرحلة قسم الفيزياء الطبية                                        

  2:30- 12:30  12:30- 10:30  10:30- 8:30  اليوم و الوقت 
  فيزياء حياتية   D1معالجة الصور الطبية . م  السبت 

  )احمد سالم. د.م(
  3ق

  IIIفيزياء طبية 
  )حسين العرباوي.د.م(

 3ق
  D1فيزياء االجهزة الطبية  .م D2معالجة الصور الطبية . م  االحد

  III D2فيزياء طبية . م
  )ايمان حامد. م.م(

  فيزياء االجهزة الطبية 
  )سيف دمحم. د.م.أ(

 )2ق(
  معالجة الصور الطبية   االثنين 

  )حوراء هادي. د.م(
  )2ق( 

  D2فيزياء االجهزة الطبية  .م
  III D1فيزياء طبية . م

  )ايمان حامد. م.م(

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

الحضورية / جدول  الدروس النظرية و العملية   

  )E(الشعبة  /المسائيةالدراسة / الرابعةالمرحلة قسم الفيزياء الطبية                                           

  8:30-6:30  6:30-4:30  4:30-2:30  اليوم و الوقت 
فيزياء االجهزة الطبية  .م  االحد

D1  
  III D2فيزياء طبية . م

  )ايمان حامد. م.م(

  فيزياء االجهزة الطبية
  )سيف دمحم. د.م.أ( 

 
  )9ق(

 

 IIIفيزياء طبية   االثنين 
  )حسين العرباوي . د.م(

  )2ق(

  فيزياء حياتية 
  )احمد سالم. د.م(

  )2ق(

  

  معالجة الصور الطبية   ثالثاء
  )حوراء هادي. د.م(

  )2ق(

  E1معالجة صورطبية . م
  

  

 



  

 

  جدول الدروس االلكترونية

   المرحلة الرابعةقسم الفيزياء الطبية                                                    

  PM  8:00-10:00 PM 8:00-6:00  اليوم و الوقت 
  طب نووي  االربعاء

  )غادة ابراهيم. د.م(
 (C,E,D)شعبة  

  مواد احيائية 
  )قحطان عدنان. د.م(

  A, ,B) (شعبة 
  طب نووي.م

  )شيماء احمد. م.م(
  A, B) (شعبة 

  تلوث بيئي
  (C,E,D)شعبة 

  تلوث بيئي  الخميس
  A, ,B) (شعبة 

  مواد احيائية 
  ) قحطان عدنان. د.م(

  (C,E,D)شعبة 
  طب نووي .م

  )شيماء احمد.م.م(
  (C,E,D)شعبة 

  طب نووي
  )غادة ابراهيم.د.م(

  A, B) (شعبة 
  


