
3 - 2 من2 - 1 من1 - 12 من12 - 11 من11 - 10 من10 - 9 من9 - 8 منالكليهاليوم

يالعربي الصراع فيسيولوجياسالمية ثقافةالطب ز انجلي 

محمد خشافه/ دعلي عبدالسالم/ دالمريسي بهيج/ دمرزح مجيب/ داالستاذ

الرازيالرازيالرازيالرازيالقاعه

ات يثقافة اسالمية اللغة العربية المختير ز انجلي 
محمد خشافه/ دفهد الهتار/ دمحمد ادريس/ داالستاذ
ابن سيناءالزهراويالحارثالقاعه
يثقافه اسالميه1اسس تمريضالتمريض الرصاع العربر
ي/ داالستاذ محمد القادري/ دفهد الهتار/ دعبدالوهاب السمي 
الزهراويالزهراويالزهراويالقاعه
اسس قبالة العربي الصراعثقافه اسالميهالقباله
سمية المليكي/ دالقادري محمد/ دمجيب مرزح/ داالستاذ
ابن سيناءسيناء ابن النفيس ابنالقاعه

ي101لغه عربيه العربي الصراعحيوية كيمياءالطب ز انجلي 

محمد خشافه/ دفضل زيد/ دعبدالسالم علي/ دالنود ابراهيم/ ااالستاذ

الرازيالرازيالرازيالرازيالقاعه

ات ياللغة العربية المختير يالرصاع العربر ز انجلي 
محمد خشافه/ دعبدالسالم علي/ دمحمد ادريس/ داالستاذ
الزهراويالرازيابن النفيسالقاعه
يالتمريض ز 101لغه عربيه انجلي 
محمد ادريس/ دصالح خشافه/ ااالستاذ
الرازيالزهراويالقاعه
يالقباله ز اللغة العربية العربي الصراعانجلي 
فضل زيد/ دالقادري محمد/ دصالح خشافه/ داالستاذ

ابن سيناءسيناء ابنالزهراويالقاعه

الفقيه هبة/ د

1كيمياء عامه عملي مج
محمد الحاج- سلىم فارع / أ

هاجر فارع/ أ- ايمان الشويب / أ
2احياء عامة عملي مج 

هاجر فارع/ أ- ايمان الشويب / أ

م االول من العام الجامعي  ات االسبوعيه للمستوى األول للتر م2021/2020جدول المحاضر

2 مج عملي حيوية كيمياء

السبت

االحد

1احياء عامة عملي مج 

3 مج عملي تشريح

الحجري صالح/ أ - 2 مج عملي حاسوب

1 مج عملي تشريح

كلية المختبرات الطبية كلية الطب البشري

كلية القبالةكلية التمريض



3 - 2 من2 - 1 من1 - 12 من12 - 11 من11 - 10 من10 - 9 من9 - 8 منالكليهاليوم

101لغه عربيه الطب

فضل زيد/ داالستاذ

الرازيالقاعه

ات ياء طبيةاحياء عامةحاسوبالمختير ز كيمياء عامةفي 
وائل المقطري/ افؤاد شانع/ اسنية القرمطي/ دصالح الحجري/ ااالستاذ
الحارثالحارثالرازيابن النفيس القاعه
ياللغة العربيةكيمياء عامهالتمريض الرصاع العربر
محمد القادري/ دمحمد ادريس/ دوائل المقطري/ ااالستاذ
الزهراويالزهراويابن سيناءالقاعه
اللغة العربية كيمياء عامةالقباله
فضل زيد/ دوائل المقطري/ ااالستاذ

ابن سيناءابن سيناءالقاعه

الطب

االستاذ

القاعه

ات يثقافة اسالمية المختير الرصاع العربر

عبدالسالم علي/ دفهد الهتار/ داالستاذ

الحارثالحارثالقاعه

ثقافه اسالميهالتمريض

فهد الهتار/ داالستاذ

ابن سيناءالقاعه

حاسوباسس قبالة القباله

صالح الحجري/ اسمية المليكي/ داالستاذ

الزهراويابن سيناءالقاعه

1 مج عملي حيوية كيمياء

2 مج عملي فيسيولوجي

هبه/ د - 3مج عملي تشريح

2كيمياء عامة عملي مج 

محمد الحاج- سلىم فارع / ا

الثالثاء

انسجة

وردة كيدمة/ د

الرازي

2احياء عامة عملي مج 
سارة الفالحي/ ا- ايمان الشويب / ا

الرحمن امة/ ا-  زهور/ أ - 3 مج عملي انسجة

محمد الحاج- سلىم فارع / ا

1حاسوب عملي مج 

1حاسوب عملي مج 
صالح الحجري/ ا

معمل الحاسوب

صالح الحجري/ ا محمد - سلىم / أ  - 1كيمياء عامة عملي مج 

يح عملي مج
1تشر

صالح الحجري/ ا - 2حاسوب عملي مج 

هنية جوهر/ د

2اسس تمريض عملي مج 1اسس تمريض عملي مج

هنية جوهر/ د

معمل الحاسوب

االثنين

2 مج عملي تشريح

3 مج عملي حيوية كيمياء

1 تشريح

المشرقي نعمان/ د

الرازي

2كيمياء عامة عملي مج 

يح عملي مج
مروان/ د - 2تشر

كلية المختبرات الطبيةكلية الطب البشري

كلية القبالةكلية التمريض

2021/2020جدول المحاضرات االسبوعية للمستوى االول للترم االول من العام الجامعي 



3 - 2 من2 - 1 من1 - 12 من12 - 11 من11 - 10 من10 - 9 من9 - 8 منالكليهاليوم

اسالمية ثقافةالطب

مرزح مجيب/ داالستاذ

الرازيالقاعه

ات ياء طبيةاحياء عامةكيمياء عامةالمختير ز في 
فؤاد شانع/ اسنية القرمطي/ دوائل المقطري/ ااالستاذ
الحارثالحارثالرازيالقاعه
ي2حاسوب مج1حاسوب مجحاسوبالتمريض ز احياء عامه كيمياء عامهانجلي 
ي/ دوائل المقطري/ اصالح خشافه/ دانور الوحش/ داالستاذ

فادية الدمينز
الزهراويالزهراويالزهراويابن سيناءالقاعه
يثقافه اسالميهالقباله ز احياء عامةكيمياء عامةانجلي 
ي/ دوائل المقطري/ اصالح خشافه/ دمجيب مرزح/ داالستاذ

فادية الدمينز
ابن سيناءابن سيناءابن سيناءالرازيالقاعه

2مج حاسوبالطب

الحجري صالح/ ااالستاذ

الرازيالقاعه

ات المختير
االستاذ

القاعه
احياء عامه 1اسس تمريضالتمريض
ي/ داالستاذ ي/ دعبدالوهاب السمي 

فادية الدمينز
الزهراويالزهراويالقاعه
احياء عامةالقباله
ي/ داالستاذ

فادية الدمينز

الحارثالقاعه

سكرتارية

مريم بشر 

محمد الحاج- سلىم فارع / أ

انور الوحش/ د

1أحياء عامة عملي مج

امة الرحمن عمر/ أ+ سارة الفالحي / ا

1كيمياء عامة عملي مج 

2حاسوب عملي مج 

هاجر/ ا- ايمان / ا - 1احياء عامة عملي مج 

سلىم فارع/ أ - 2كيمياء عامة عملي مج 

2أحياء عملي مج

هاجر فارع/ أ+ سارة الفالحي / ا

عمر الرحمن أمة+  العزي زهور/ ا

3 مج عملي حاسوب

2مج عملي انسجة

1 مج عملي فيسيولوجي

عمر الرحمن امة/ ا-  البرطي احمد/ ا

1 مج عملي حاسوب

3 مج عملي فيسيولوجي

 الرحمن امة/ ا-  احمد/ ا

الخميس

الرازي

ياء طبية عملي مج 
ز 1في 

نهلة الجعور / ا- هديل دماج / ا
ياء طبية عملي مج 

ز 2في 
نهلة الجعور / ا- هديل دماج / ا

معمل الحاسوب

حيويه كيمياء

غزال ايمان/ ا

االربعاء

1مج عملي انسجة

الفالحي سارة+  العزي زهور/ ا

فيسيولوجي

الحميدي مختار/ د-  المريسي بهيج/ د

الرازي

كلية الطب البشري

كلية التمريض

كلية المختبرات الطبية

كلية القبالة

منسق جدول

وائل المقطري/ أ
/ تـ

عفاف الشريف/ د

/ تـ

صادق المحني/ د

/ تـ

بهيج المريسي/ د

2021/2020جدول المحاضرات االسبوعية للمستوى االول للترم االول من العام الجامعي 


