
 هللا الرحمن الرحيم           بسم                                                       

   

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كليت الحلت الجامعت االهليت

 قسم هندست تقنياث االجهسة الطبيت

 

 

والعوليت  االسبىعي الورحلت الثانيت الدراست الصباحيت / قسن هندست حقنياث االجهزة  جدول  الوحاضراث النظريت

 (2021/  2022الطبيت  للعام الدراسي )

اليىم و  8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-2:30

 الخاريخ

اجهزة كيوياء سريريتم.      6اجهزة طبيت  ق  طبيت     السبج م. قياساث و هحىالث

5حقنياث رقويت ق  االحد م. حقنياث رقويت.  

هكىناث ودوائر 

 الكخرونيت 

12ق  

اجهزة كيوياء سريريت 

 15ق

قياساث وهحىالث طبيت 

15ق  

 االثنين

 م. اجهزة طبيت

(2330-12330  )  

دوائر م. هكىناث و  

 الكخرونيت

 الثالثاء

ات النظرية قسم هندسة تقنيات  /  مسائيةدراسة الال المرحلة الثانية  والعملية  االسبوع   جدول  المحاضر

 (2222/  2222للعام الدراس  ) االجهزة الطبية 

اليوم و  2:30-4:30 4:30-6:30 6:30-8:30
 التاريخ

 تقنيات رقمية 

    6ق  
 

 GB1م. تقنيات رقمية

 م. قياسات و محوالت طبية 
GB2 

 م. قياسات و محوالت طبية   
GB1 

 GB2م. تقنيات رقمية

 السبت

اجهزة كيمياء 
 سريرية

5ق  

 م. مكونات و دوائر الكترونية
GB1 

 م. اجهزة كيمياء سريرية
GB2 

 GB1 م. اجهزة كيمياء سريرية
 م. مكونات و دوائر الكترونية

GB2 

 

 االحد

 اجهزة طبية 

25ق  
مكونات ودوائر الكترونية 

25ق  
25قياسات ومحوالت طبية ق  االثنين 

 GB2 م. اجهزة طبية 

(83:2-53:2)  
 GB1 م. اجهزة طبية

(53:2-23:2) 
 الثالثاء
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كليت الحلت الجامعت االهليت

 قسم هندست تقنياث االجهسة الطبيت

 
 

 

ات النظريةجدول   قسم هندسة تقنيات / مسائيةلدراسة الا المرحلة الثالثة  والعملية االسبوع   المحاضر
 (2222/  2222للعام الدراس  ) االجهزة الطبية

 اليوم و التاريخ 2:30-4:30 4:30-6:30 6:30-8:30

GA1 م. تكنلوجيا الكهرباء   
(5::0-7::0) 

 GA2 م. اجهزة طبية
(4:30-6::0) 

    GA1م. اجهزة طبية 
(5::2-2:3:) 

 GA2م. تكنلوجيا الكهرباء 
   2:30-4:30 

 السبت

 م. الكترونيات قدرة
GA1 

م. معالج اشارة  م.

 GA2 رقمية

 GA1 معالجة اشارة

 رقمية 
 م. الكترونيات قدرة

GA2 

:2قالكترونيات القدرة   االحد 

  طبية م. نظم اتصاالت

GA1        
م .نظم  الكترونية 

 2GAطبية 

 م .نظم  الكترونية طبية

GA2 

 م. معالج وحاسبة دقيقة
GA2 

ةدقيقوحاسبة  معالج م.  
GA1 

طبية م.  نظم اتصاالت  
GA2 

 االثنين

 تكنلوجيا الكهرباء

25ق  
 نطم الكترونية طبية

 15ق
معالجة اشارة رقمية 

25ق  
 الثالثاء 

 معالج وحاسبة دقيقة

6ق  
 اجهزة طبية

 ق6
 نظم اتصاالت طبية

6ق  
 االربعاء 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كليت الحلت الجامعت االهليت

 قسم هندست تقنياث االجهسة الطبيت

 
 

 

 

 

 

ات النظرية قسم هندسة  / صباحيةدراسة الال المرحلة الثالثة  والعملية   االسبوع   جدول  المحاضر

 (2222/  2222للعام الدراس  ) تقنيات االجهزة الطبية 

 اليوم و التاريخ 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-2:30

م .نظم  الكترونية  

 GA1طبية

 GA2 م. اجهزة طبية

 GA1م. اجهزة طبية 

 GA2 م. الكترونيات طبية

 

 السبت

 م. الكترونيات قدرة

GA1 

 م. تكنلوجيا الكهرباء

GA2 

م. تكنلوجيا الكهرباء 

GA1 

 م. الكترونيات قدرة

GA2 

 نظم الكترونية طبية

:2ق  

 االحد

  م. نظم اتصاالت

 GA1   طبية

رقمية  م. معالج اشارة

  GA2 

 م. معالج اشارة رقمية

GA1 

معالج وحاسبة دقيقة م.  

GA2 

 م. معالج وحاسبة دقيقة

GA1 

 م.  نظم اتصاالت طبية

GA2 

 االثنين

 تكنلوجيا الكهرباء

 25ق

نظم اتصاالت طبية 

25ق  

 الكترونيات القدرة

 15ق 

 الثالثاء 

 اجهزة طبية

6ق  

 معالج وحاسبة دقيقة

 ق6

 معالجة اشارة رقمية

 ق6

 االربعاء 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كليت الحلت الجامعت االهليت

 قسم هندست تقنياث االجهسة الطبيت

 
 

 

ات النظريةجدول   قسم  / صباحيةدراسة الال Aالشعبة المرحلة الرابعة   والعملية االسبوع   المحاضر

 (2222/  2222للعام الدراس  ) هندسة تقنيات االجهزة الطبية 

 

 اليوم و التاريخ 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-2:30

  GA2م. اجهزة طبية 
(83:2-223:2) 

   GA1م. اجهزة طبية
(83:2-223:2) 

 االحد

 هندسة اجهزة اشعاع 
 ق10

 تصميم رقمي متقدم 
 ق10

 سيطرة نظم  
22ق   

 االثنين

 نظم   الليزر الطبية 
24ق   

 

م. هندسة  اجهزة اشعاع 
GA1 

 GA2م. نظم الليزر الطبية 

24قاجهزة طبية   الثالثاء 

 GA1نظم الليزر الطبية 
 هندسة اجهزة اشعاع 

GA2 

 GA1 .نظم سيطرة م
  GA2 م. تصميم رقمي متقدم 

 

  GA1 م. تصميم رقمي متقدم

   GA2 .نظم سيطرة م
 االربعاء

ات النظرية قسم  / صباحيةدراسة الال Bالشعبة المرحلة الرابعة   والعملية  االسبوع   جدول  المحاضر

 (2222/  2222للعام الدراس  ) هندسة تقنيات االجهزة الطبية 

 

 اليوم و التاريخ 8:30-10:30 10:30-12:30 12:30-2:30

 هندسة اجهزة اشعاع 
6ق  

 نظم سيطرة 
 6ق

 تصميم رقمي متقدم
6ق   

 االحد

(223:2-23:2م. اجهزة طبية  ) (223:2-83:2م. اجهزة طبية  )   االثنين 

 GB1متقدم م. تصميم رقمي

 GB2  م .نظم سيطرة 
 اجهزة طبية 

24ق  
 نظم الليزر الطبية

22ق   
 الثالثاء 

 GB1  م .نظم سيطرة 
 GB2متقدم م. تصميم رقمي

 
 

م. نظم الليزر الطبية 
GB2 

 م. هندسة اجهزة
 GB1اشعاع

 

 م. هندسة اجهزة
 GB1اشعاع

 GB2م. نظم الليزر الطبية 

 االربعاء 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كليت الحلت الجامعت االهليت

 قسم هندست تقنياث االجهسة الطبيت

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ات النظرية قسم هندسة تقنيات  المسائية / دراسة المرحلة الرابعة  ال والعملية  االسبوع   جدول  المحاضر

 (2222/  2222للعام الدراس  ) االجهزة الطبية 

 اليوم و التاريخ 2:30-4:30 4:30-6:30 6:30-8:30

 6ق اجهزة طبية 

 

 نظم الليزر الطبية

 6ق

 هندسة اجهزة اشعاع  

 6ق

 االحد

 .اجهزة طبية  م

 )  4 :30-7:30( 

   م .نظم سيطرة 

 

 االثنين

 متقدم م. تصميم رقمي

 

تصميم رقمي متقدم 

  22ق

 22ق نظم سيطرة 

 

 الثالثاء 

 

 

 م. هندسة اجهزة اشعاع

 

 االربعاء  م. نظم الليزر الطبية


