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 عدد الطالب المجموعة المستوى التخصص الدرجة العلمیة
  2 خطة قدیمة -الخامس تقنیة األجھزة الطبیة البكالوریوس

 
 
 
 
 
 

 من إلى عضو ھیئة التدریس مالحظات رمز المقرر اسم المقرر عدد الطالب رقم الشعبة عدد الوحدات نوع النشاط الیوم وقتال القاعة 
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 عدد الطالب المجموعة المستوى التخصص الدرجة العلمیة
  1 خطة قدیمة – السادس الطبیة األجھزةیة تقن البكالوریوس

 
 

 من إلى عضو ھیئة التدریس مالحظات رمز المقرر اسم المقرر عدد الطالب رقم الشعبة عدد الوحدات نوع النشاط الیوم الوقت القاعة 
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 عدد الطالب المجموعة المستوى التخصص الدرجة العلمیة
  2 خطة قدیمة –السادس  تقنیة األجھزة الطبیة البكالوریوس
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 )ھـ1436 – 1435( األوللفصل الدراسي /االجدول الدراسي
 عدد الطالب المجموعة المستوى التخصص الدرجة العلمیة
  1 خطة قدیمة – السابع الطبیة األجھزةتقنیة  البكالوریوس

 
 
 
 
 
 

 من إلى عضو ھیئة التدریس مالحظات رمز المقرر اسم المقرر عدد الطالب رقم الشعبة عدد الوحدات نوع النشاط الیوم الوقت القاعة 
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 من إلى عضو ھیئة التدریس مالحظات رمز المقرر اسم المقرر عدد الطالب رقم الشعبة عدد الوحدات نوع النشاط الیوم الوقت القاعة 
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 عدد الطالب المجموعة المستوى التخصص الدرجة العلمیة
  3 خطة قدیمة –السابع  تقنیة األجھزة الطبیة البكالوریوس

 
 
 
 
 
 

 من إلى عضو ھیئة التدریس مالحظات رمز المقرر اسم المقرر عدد الطالب رقم الشعبة عدد الوحدات نوع النشاط الیوم الوقت القاعة 
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 من إلى عضو ھیئة التدریس مالحظات رمز المقرر اسم المقرر عدد الطالب رقم الشعبة عدد الوحدات نوع النشاط الیوم الوقت القاعة 
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 )ھـ1436 – 1435األول (لفصل الدراسي /االجدول الدراسي
 عدد الطالب المجموعة المستوى التخصص الدرجة العلمیة
  5 خطة قدیمة –السابع  تقنیة األجھزة الطبیة البكالوریوس

 
 
 
 
 
 

 من إلى عضو ھیئة التدریس مالحظات رمز المقرر اسم المقرر عدد الطالب رقم الشعبة عدد الوحدات نوع النشاط ومالی الوقت القاعة 
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3)2+1+0( 
1064 73 

 تكنو 472 1-أجھزة التصویر الطبیة 
 1065 عملي 4 01:00 02:50 1-د-1

 د. خالد الجار هللا 
 محاضرة    7-ب-2

3)2+1+0( 
 66 

 تكنو 473 السالمة في المستشفى
  عملي    6-د-1

 د.طارق القحطاني 
 محاضرة    7-ب-2

2)1+1+0(  55 
 تكنو 474 األجھزة الطبیة إدارة و صیانة

  عملي    3-د-1

 أ.جمال صمیدة 
 محاضرة    8-ب-2

2)1+1+0( 
 38 

 تكنو 475 تصمیم األجھزة الطبیة الحیویة
  عملي    5-د-1

 د/ طارق حویل 
 محاضرة    7-ب-2

3)2+1+0( 
 48 

 تكنو 476 معالجة إشارات رقمیة طبیة
  عملي    5-د-1

 
 
 
 

 
 8:00-8:50 9:00-9:50 10:00-10:50 11:00-11:50 12 - 1 1:00-1:50 2:00-2:50 3:00-3:50 4:00-4:50 5:00-5:50 

    )1األحد (

 

   
     تكنو 472 )2اإلثنین (
        )3الثالثاء (
    ـ عملي تكنو 472   )4األربعاء (
         )5(الخمیس   
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 )ھـ1436 – 1435األول (دراسي لفصل ال/االجدول الدراسي
 عدد الطالب المجموعة المستوى التخصص الدرجة العلمیة
  6 خطة قدیمة –السابع  تقنیة األجھزة الطبیة البكالوریوس

 
 
 
 
 
 

 من لىإ عضو ھیئة التدریس مالحظات رمز المقرر اسم المقرر عدد الطالب رقم الشعبة عدد الوحدات نوع النشاط الیوم الوقت القاعة 

 د/ خمیس سعادة 
 محاضرة    7-ب-2

3)2+1+0( 
 49 

 تكنو 471 1-األجھزة الطبیة اإللكترونیة 
  عملي    2-د-1

 د. عید عبد المنعم 
 محاضرة 5مشتركة مع مجموعة  7-ب-2

3)2+1+0( 
1064 73 

 تكنو 472 1-أجھزة التصویر الطبیة 
 1066 عملي 4 03:00 04:50 1-د-1

 د. خالد الجار هللا 
 محاضرة    7-ب-2

3)2+1+0( 
 66 

 تكنو 473 السالمة في المستشفى
  عملي    6-د-1

 د.طارق القحطاني 
 محاضرة    7-ب-2

2)1+1+0(  55 
 تكنو 474 إدارة و صیانة األجھزة الطبیة

  عملي    3-د-1

 أ.جمال صمیدة 
 محاضرة    8-ب-2

2)1+1+0( 
 38 

 تكنو 475 میم األجھزة الطبیة الحیویةتص
  عملي    5-د-1

 د/ طارق حویل 
 محاضرة    7-ب-2

3)2+1+0( 
 48 

 تكنو 476 معالجة إشارات رقمیة طبیة
  عملي    5-د-1

 
 
 
 

 
 8:00-8:50 9:00-9:50 10:00-10:50 11:00-11:50 12 - 1 1:00-1:50 2:00-2:50 3:00-3:50 4:00-4:50 5:00-5:50 

    )1األحد (

 

   
     تكنو 472 )2اإلثنین (
        )3الثالثاء (
  ـ عملي تكنو 472    )4األربعاء (
         )5(الخمیس   
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 )ھـ1436 – 1435( األوللفصل الدراسي /االجدول الدراسي

 عدد الطالب المجموعة المستوى التخصص الدرجة العلمیة
  االولى خطة قدیمة – الثامن ة الألجھزة الطبیةتقنی البكالوریوس

 
 
 

 عدد الوحدات نوع النشاط الیوم الوقت القاعة 
عدد 

 من إلى عضو ھیئة التدریس مالحظات رمز المقرر اسم المقرر رقم الشعبة الطالب

 سنترناجد.  
 محاضرة 2 03:00 04:50 2-ب-2

3)2+1+0( 
3 1067 

 تكنو 482 تقدمةأنظمة التصویر الطبي الم
 1068 عملي 1 03:00 04:50 6-د-1

 
 أ.أریمردان

 محاضرة 2 10:00 11:50 2-ب-2
3)2+1+0( 

3 1069 
 تكنو 483 أجھزة طبیة بصریة و مخبریھ

 1070 عملي 3 03:00 04:50 4-د-1 

 أ.أناند 
 محاضرة 4 01:00 02:50 2-ب-2

3)2+1+0( 
6 1071 

 تكنو 484 2یة حیویة األجھزة اإللكترونیة لطب
 1072 عملي 4 03:00 04:50 6-د-1

 د. بخیت الرشیدي 
 محاضرة 5 01:00 02:50 2-ب-2

3)2+1+0( 
14 1073 

 تكنو 486 الحساسات الجزئیة وأجھزة الناتو
 1074 عملي 5 03:00 04:50 4-د-1
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  جھز ـ عملي  482  
  جھز 482   جھز 483  )2اإلثنین (
  جھز ـ عملي 483     )3الثالثاء (
  جھز ـ عملي 484 جھز 484   )4األربعاء (
  جھز ـ عملي  486 جھز 486    )5(الخمیس   
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 )ھـ1436 – 1435( األوللفصل الدراسي /ادول الدراسيالج

 عدد الطالب المجموعة المستوى التخصص الدرجة العلمیة
  1 خطة قدیمة -التاسع الطبیة األجھزةتقنیة  البكالوریوس

 
 
 

 عدد الوحدات نوع النشاط الیوم الوقت القاعة 
 عدد الطالب

 رمز المقرر اسم المقرر رقم الشعبة
 من إلى ھیئة التدریس عضو مالحظات

 د/ سنتنراج بلكشان 
 محاضرة 1 10:00 10:50 8-ب-2

3)2+1+0( 19 
1075 

 تكنو 491 التحكم في النظم الطبیة الحیویة
 1076 عملي 1 01:00 02:50 8-د-1

 أ.أناند 
 محاضرة 2 08:00 09:50 3-ب-2

3)2+1+0( 20 
1078 

 تكنو 492 معالجة الصور الرقمیة
 1079 عملي 2 08:00 01:50 2-ج-1

 تكنو 499 مشروع التخرج 1081 17 )0+3+0(3 عملي 5 01:00 06:50 5-د-1 أ/ جمال صمیدة 

 د/ طارق حویل 
 محاضرة 3 09:00 10:50 3-ب-2

 1084 عملي 4 08:00 09:50 2-ج-1 تكنو 594 التعرف على األنماط 1083 22 )2+1+0(3

 د.خمیس سعادة 
 08:00 08:50 8-ب-2

1 
3 
 

 محاضرة
3)2+1+0( 21 

1086 
 تكنو 595   مدخل في الطب عن بعد

 1087 عملي 4 10:00 11:50 1-د-1
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   عملي -تكنو  491
   عملي -تكنو  492  تكنو 492 )2اإلثنین (
     تكنو 594 تكنو 595   )3الثالثاء (
 عملي -تكنو 499 عملي -تكنو  495 عملي –تكنو  494 )4األربعاء (
    عملي -تكنو 499 )5(الخمیس   
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 )ھـ1436 – 1435ل (األولفصل الدراسي /االجدول الدراسي

 عدد الطالب المجموعة المستوى التخصص الدرجة العلمیة
  2 خطة قدیمة -التاسع تقنیة األجھزة الطبیة البكالوریوس

 
 
 

 عدد الوحدات نوع النشاط الیوم الوقت القاعة 
 عدد الطالب

 رمز المقرر اسم المقرر رقم الشعبة
 من إلى عضو ھیئة التدریس مالحظات

 د/ سنتنراج بلكشان 
  1مشتركة مع مجموعة 

3)2+1+0( 
19 1075 

 تكنو 491 التحكم في النظم الطبیة الحیویة
 1077 عملي 2 01:00 02:50 5-د-1

 أ.أناند 
  1مشتركة مع مجموعة 

3)2+1+0( 
20 1078 

 تكنو 492 معالجة الصور الرقمیة
 1080 عملي 1 01:00 02:50 2-ج-1

 تكنو 499 مشروع التخرج 1082 17 )0+3+0(3 عملي 4 01:00 06:50  صمیدة أ/ جمال 

 د/ طارق حویل 
  1مشتركة مع مجموعة 

3)2+1+0( 
 1085 عملي 4 10:00 11:50 2-ج-1 تكنو 594 التعرف على األنماط 1083 22

  1مشتركة مع مجموعة  د.خمیس سعادة 
3)2+1+0( 

21 1086 
 تكنو 595   مدخل في الطب عن بعد

 1088 عملي 4 08:00 09:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8:00-8:50 9:00-9:50 10:00-10:50 11:00-11:50 12 - 1 1:00-1:50 2:00-2:50 3:00-3:50 4:00-4:50 5:00-6:50 
  تكنو 491 تكنو 595   )1األحد (

ھر
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ة ا
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   عملي -تكنو  492

   عملي -كنو ت 491  تكنو 492 )2اإلثنین (
     تكنو 594 تكنو 595   )3الثالثاء (
 عملي -تكنو 499 عملي -تكنو  494 عملي –تكنو  595 )4األربعاء (
      )5(الخمیس   

  


