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           د.مسار جبار جري                   المرحلة الثانٌة                                                                    الدٌوانٌة –المعهد التقنً  

             رئٌس القسم                      

 الخامسةالشعبة  الشعبة الرابعة الشعبة الثالثة ةالشعبة الثانٌ الشعبة االولى الساعة  الٌوم 

 
 
 االحد

 حضوري
 

 تمرٌض أطفال رعاٌة صحٌة أولٌة رعاٌة صحٌة أولٌة 0.30-10.30
تمرٌض نفسٌة 

 وعقلٌة
تمرٌض نفسٌة 

 وعقلٌة

10.30-11.30 
  رعاٌة صحٌة أولٌة

 عملً
  رعاٌة صحٌة أولٌة

 عملً

 
 تمرٌض أطفال

 عملً

تمرٌض نفسٌة 
 عملً وعقلٌة

تمرٌض نفسٌة 
 عملً وعقلٌة

 تمرٌض أطفال تمرٌض أطفال 11.30-1.30
تمرٌض نفسٌة 

 وعقلٌة
 دوائٌات دوائٌات

1.30-2.30 
 تمرٌض أطفال

 عملً
 تمرٌض أطفال

 عملً
تمرٌض نفسٌة 

 عملً وعقلٌة
 عملً دوائٌات  عملً دوائٌات 

 
 

 االثنٌن
 حضوري

 

0.30-10.30 
تمرٌض نسائٌة 

 وتولٌد
تمرٌض نسائٌة 

 وتولٌد
تغذٌة ومعالجة 

 غذائٌة
 رعاٌة صحٌة أولٌة رعاٌة صحٌة أولٌة

10.30-11.30 
تمرٌض نسائٌة 

 عملً وتولٌد
تمرٌض نسائٌة 

 عملً وتولٌد
 مشروع بحث

 رعاٌة صحٌة أولٌة
 عملً

 رعاٌة صحٌة أولٌة
 عملً

11.30-1.30 
تغذٌة ومعالجة 

 غذائٌة
تغذٌة ومعالجة 

 غذائٌة
 تمرٌض أطفال تمرٌض أطفال رعاٌة صحٌة أولٌة

 مشروع بحث مشروع بحث 1.30-2.30
 رعاٌة صحٌة أولٌة

 عملً
 تمرٌض أطفال

 عملً
 تمرٌض أطفال

 عملً

 
 

 الثالثاء
 حضوري

 

 دوائٌات دوائٌات 0.30-10.30
تمرٌض نسائٌة 

 وتولٌد
تغذٌة ومعالجة 

 غذائٌة
تغذٌة ومعالجة 

 غذائٌة

 عملً دوائٌات عملً دوائٌات 10.30-11.30
تمرٌض نسائٌة 

 عملً وتولٌد
 مشروع بحث مشروع بحث

11.30-1.30 
تمرٌض نفسٌة 

 وعقلٌة
تمرٌض نفسٌة 

 وعقلٌة
 دوائٌات

تمرٌض نسائٌة 
 وتولٌد

تمرٌض نسائٌة 
 وتولٌد

1.30-2.30 
تمرٌض نفسٌة 

 عملً وعقلٌة
تمرٌض نفسٌة 

 عملً وعقلٌة
 عملًدوائٌات 
 

تمرٌض نسائٌة 
 عملً وتولٌد

تمرٌض نسائٌة 
 عملً وتولٌد

 
 

 االربعاء
 

 2االلكترونً مجموعة                 

 رعاٌة صحٌة أولٌــة عملــً 
             مستشفى النسائٌة واالطفالمرٌض نسائٌة وتولٌد عملـً ت
 تمرٌض اطفــــــال عملــً  

 1مجموعة 

 2تطبٌقات الحاسوب  اللغة اإلنكلٌزٌة 0.30-9.30

 اإلنكلٌزٌة اللغة 2تطبٌقات الحاسوب  9.30-10.30

 تمرٌض نفسٌة وعقلٌة عملً 2تطبٌقات الحاسوب  10.30-12.30
 عملًدوائٌات  1,30 -12,30 عملً

 تمرٌض نفسٌة وعقلٌة 3,30 -1,30
 عملً

 عملً 2تطبٌقات الحاسوب 

 عملًدوائٌات  4,30 -3,30

 
 

 الخمٌس
 

  1االلكترونً مجموعة                 
 رعاٌة صحٌة أولٌــة عملــً 

             مستشفى النسائٌة واالطفالمرٌض نسائٌة وتولٌد عملـً ت
 تمرٌض اطفــــــال عملــً  

  2مجموعة 

 2تطبٌقات الحاسوب  اللغة اإلنكلٌزٌة 0.30-9.30

 اللغة اإلنكلٌزٌة 2تطبٌقات الحاسوب  9.30-10.30

 تمرٌض نفسٌة وعقلٌة عملً 2تطبٌقات الحاسوب  10.30-12.30
 عملًدوائٌات  1,30 -12,30 عملً

 تمرٌض نفسٌة وعقلٌة 3,30 -1,30
 عملً

 عملً 2تطبٌقات الحاسوب 

 عملًدوائٌات  4,30 -3,30

 

 جري جبار مسار.م.د                                                                                                   

 القسم رئٌس                                                                                                     


