
1/28/2023الجدول الدراسي للكورس االعدادي              جامعة المشرق

        أمانة الشئون العلمية

الكليات1 --- 122 --- 111 ---1012 --- 911 ---810 --- 9المجموعةاليوم

ياسر. أعبدهللا الطيب: قاّمال.أعبدهللا الطيب:ق

اّمال.أعون الشريف: قياسر. أعون الشريف: ق

ياسر. أالفحل:  قعماد.أالفحل:  قنورالدين.أمعامل حاسوب 

نورالدين.أمعامل حاسوب داليا.داسماعيل:قعماد.أاسماعيل:ق

عماد.أشداد: قنورالدين.أمعامل حاسوب شيماء.أشداد: ق

هند االصم.دLT-1: قاّمال.أLT-1:ق

السبت

رياضيات

لغة انجليزية

G1

G2

G3
رياضياتلغة انجليزيةحاسوب

G4
لغة انجليزية

G5

رياضيات

المنهج الدراسي لكلية المختبرات 

(04/02/2023)
حاسوب

العالج الطبيعي+ المختبرات 

الطب

دبلوم + االدارة واالقتصاد واالعالم 

الوسائط
G6

حاسوب رياضيات

لغة انجليزية
المنهج الدراسي لكلية االقتصاد 

(04/02/2023)واالدارة

لغة انجليزية
التمريض

2023 -2022الكورس اإلعدادي للطالب الجدد 

لغة انجليزية

(دبلوم + بكالريوس )الهندسة 

(دبلوم+ بكالريوس ) الحاسوب 

                              



1/28/2023الجدول الدراسي للكورس االعدادي              جامعة المشرق

        أمانة الشئون العلمية

جهاد.دعون الشريف: قمحمدعون.دشداد:قنورالدين.أمعامل حاسوب 

نورالدين.أمعامل حاسوب محمدعون.دشداد:ق

وائل.دعون الشريف: ق

اشتياق.د+أبوبكر.أشداد: قشيماء.أعون الشريف:  ق

اشتياق.د+أبوبكر.أشداد: قفائزة.دشداد: ق

نورالدين.أمعامل حاسوب شيماء.أعون الشريف: ق
G6

االحد

G4

رياضيات

G2

G3

المنهج الدراسي لكلية الطب 

(29/01/2023)

حاسوب

الشؤون العلمية
G5

المنهج الدراسي لكلية التمريض 

(05/02/2023)

G1 (دبلوم + بكالريوس )الهندسة

(دبلوم+ بكالريوس ) الحاسوب 

الطب

العالج الطبيعي+ المختبرات 

التمريض

دبلوم + االدارة واالقتصاد واالعالم 

الوسائط

(29/01/2023)اخالقيات المهنة 

(29/01/2023)اخالقيات المهنة 

رياضيات

حاسوب

حاسوب

المنهج الدراسي لكلية الهندسة 

(29/01/2023)

الشؤون العلمية

                              



1/28/2023الجدول الدراسي للكورس االعدادي              جامعة المشرق
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اّمال.أعبدهللا الطيب:ق

اّمال.أعون الشريف: قياسر. أعون الشريف: ق

ياسر. أالفحل:  قعماد.أالفحل:  قنورالدين.أمعامل حاسوب 

نورالدين.أمعامل حاسوب شيماء.أاسماعيل: قعماد.أاسماعيل:ق

عماد.أشداد: قنورالدين.أمعامل حاسوب شيماء.أشداد: ق

ياسر. أعون الشريف: قاّمال.أعبدهللا الطيب:ق

االثنين

G1
لغة انجليزية

(دبلوم + بكالريوس )الهندسة 

G2
لغة انجليزيةرياضيات

(دبلوم+ بكالريوس ) الحاسوب 

G3
رياضياتلغة انجليزيةحاسوب

الطب

G4
حاسوبرياضياتلغة انجليزية

العالج الطبيعي+ المختبرات 

G5
لغة انجليزيةحاسوبرياضيات

التمريض

G6
دبلوم + االدارة واالقتصاد واالعالم رياضياتلغة انجليزية

الوسائط
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        أمانة الشئون العلمية

نورالدين.أمعامل حاسوب شيماء.أعبدهللا الطيب: ق

نورالدين.أمعامل حاسوب محمدبدوي.دعون الشريف: ق

اشتياق.د+أبوبكر.أشداد: قالنورجادين.دشداد:ق

النورجادين.دشداد:ق

النورجادين.دشداد:ق

اشتياق.د+أبوبكر.أشداد: قالنورجادين.دشداد:قنورالدين.أمعامل حاسوب 

الثالثاء

G1
حاسوبرياضيات

(دبلوم + بكالريوس )الهندسة 

G2

المنهج الدراسي لكلية 

(31/01/2023)الحاسوب
حاسوب

(دبلوم+ بكالريوس ) الحاسوب 

G3

المطلوب من الطالب الجامعي 

(31/01/2023)
الشؤون العلمية

الطب

G4
المطلوب من الطالب الجامعي

العالج الطبيعي+ المختبرات 

G5

المطلوب من الطالب الجامعي 

التمريض(31/01/2023)

G6
حاسوب

المطلوب من الطالب الجامعي 

(31/01/2023)
دبلوم + االدارة واالقتصاد واالعالم الشؤون العلمية

الوسائط
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اشتياق.د+أبوبكر.أشداد: قياسر. أعبدهللا الطيب:قاّمال.أعبدهللا الطيب:ق

اشتياق.د+أبوبكر.أشداد: قاّمال.أعون الشريف:ق

ياسر. أالفحل:  قعماد.أالفحل: قنورالدين.أمعامل حاسوب 

نورالدين.أمعامل حاسوب شيماء.أاسماعيل: قعماد.أاسماعيل:ق

عماد.أخميس كجو:  قنورالدين.أمعامل حاسوب شيماء.أشداد: ق

اّمال.أعون الشريف: قياسر. أعون الشريف: ق

االربعاء

G1
الشؤون العلميةرياضياتلغة انجليزية

(دبلوم + بكالريوس )الهندسة 

G2

الشؤون العلميةلغة انجليزية

(دبلوم+ بكالريوس ) الحاسوب 

G3
رياضياتلغة انجليزيةحاسوب

الطب

G4

حاسوبرياضياتلغة انجليزية

العالج الطبيعي+ المختبرات 

G5

لغة انجليزيةحاسوبرياضيات

التمريض

G6

لغة انجليزيةرياضيات
دبلوم + االدارة واالقتصاد واالعالم 

الوسائط

                              



1/28/2023الجدول الدراسي للكورس االعدادي              جامعة المشرق
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النورجادين.دشداد:قنورالدين.أمعامل حاسوب 

النورجادين.دشداد:قنورالدين.أمعامل حاسوب شيماء.أعون الشريف: ق

محمدعون.دشداد:ق

محمدعون.دشداد:ق

محمدعون.دشداد:ق

نورالدين.أمعامل حاسوب محمدعون.دشداد:قالنورجادين.دعبدهللا الطيب: ق

الخميس

G1
حاسوب

المطلوب من الطالب الجامعي 

(02/02/2023)

العالج الطبيعي+ المختبرات 

(دبلوم + بكالريوس )الهندسة 

G2
حاسوبرياضيات

المطلوب من الطالب الجامعي 

(دبلوم+ بكالريوس ) الحاسوب (02/02/2023)

G6

المنهج الدراسي لكلية االعالم 

(02/02/2023)
دبلوم + االدارة واالقتصاد واالعالم حاسوب(02/02/2023)اخالقيات المهنة 

الوسائط

G3
(02/02/2023)اخالقيات المهنة 

الطب

G5
(02/02/2023)اخالقيات المهنة 

التمريض

G4
(02/02/2023)اخالقيات المهنة 

                              


