
0202-0202جايؼح تغذاد نهفصم انذراصي االول نهؼاو انذراصي   -جذاول انذروس االصثوػيح في كهيح انرًزيض   

 المرحلة الرابعة/  فـزع ذًزيـض صحـح انًجرًـغ

 انرذريضـي انوقـد ػـذد انضاػـاخ انًـادج انذراصيـح انيـوو

 األحــذ

 08088 – 0088 2 ًظـري –اإلدارة والقيـادة في التوريـض 
 أ.د. هحوذ فاضل خليفه

 أ.م.د. وسام جبار قاسن

 0088 – 08088 3 ػولـي –اإلدارة والقيـادة في التوريـض 
 أ.د. هحوذ فاضل خليفه

 أ.م.د. وسام جبار قاسن

 تذريسيـى الفـرع 4.88 – 0.88 3 ًظـري –الوجتوـغ توريـض صحـت 

 اإلثٌيــي
 تذريسيـى الفـرع  2088 – 0088 6 ػولـي –توريـض صحـت الوجتوـغ 

 أ.د. هحوذ فاضل خليفه 4088 – 2088 2 تؼزيـز الصحـت

 الثالثـاء

 تذريسيـى الفـرع  2088 – 0088 6 ػولـي –توريـض صحـت الوجتوـغ 

توريـض صحـت  –الٌقاشيـت الحلقـاث 

 الوجتوـغ
 تذريسيـى الفـرع 4088 – 2088 2

 األربؼــاء

 08088 – 0088 2 ػلـن الىبائيـاث
 أ.د. هاله سؼذي ػبذ الىاحذ

 م.د. آيسي كوال هحوذ ًىري

  02038 – 08038 2 هىضىػـاث وقضايـا ههٌيـت في التوريـض
 أ.د. أركاى بهلىل ًاجي

 ػبذػليم.د. هحوذ باقر حبيب 

 الخويـس
 م.م. ورقاء كاظن حرابه 08088 – 0088 2 اللغـت الؼربيـت

 تذريسيـى الفـرع 02038 – 08038  بحـث التخـرج

 

 

 



0202-0202جايؼح تغذاد نهفصم انذراصي االول نهؼاو انذراصي   -جذاول انذروس االصثوػيح في كهيح انرًزيض   

  

انًضــــــــــــائي      0202-0202انفصم انذراصي االول  انجذول االصثوػي نهذراصاخ االونيح  /فزع ذًزيض انصحح انُفضيح وانؼقهيح    

 

 انيوو

 

 انًادج

 

 

 انرذريضي انزياٌ ػذد انضاػاخ

 االحــــــذ

 ذًزيض انصحح انُفضيح/ َظزي

 
صاػاخ 3  

20:22 – 3:22  

 

 ذذريضيو انفزع

صاػح 0 ػهى انُفش انصحي      3:32 – 0:32  

 االثُيــــٍ
 ذًزيض انصحح انُفضيح / يخرثز 

 

صاػاخ 6  

 

20:22 –  6:22  

 
 ذذريضيو انفزع

صاػاخ 6         ذًزيض انحاالخ انحزجح/ يخرثز  انثالثـــــاء  20:22 –6:22  د. ػقيم حثية د. وفاء حطاب د. اياد ياجذ د. يصؼة  

صاػاخ 6       ذًزيض انحاالخ انحزجح/ يخرثز  االرتؼــــاء  20:22 –6:22  د. ػقيم حثية د. وفاء حطاب د. اياد ياجذ د. يصؼة  

 انخًيــــش

2:22 -20:22 صاػح وا حذج ػزتي   - 

0:32 -2:32 صاػح واحذج اَكهيزي   و.و. اتزاهيى ػهي 

صاػح 0 ذًزيض انحاالخ انحزجح / انُظزي  3:22- 0:22  د. هذى تاقز حضٍ د. صؼاد جاصى د. صثاح ػثاس 

6:22 -0:22 صاػح واحذج يشاريغ انرخزج  اشزاف اصاذذج كهيح انرًزيض حضة ذخصص انطانة 

  

 

 


