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

ات يةالمختبر ز اللغة انجلب 

محمد خشافة/ دالحارث

التمريض

الزهراوي

يح القباله يتشر احصاء طبر

فهد مقران/ أنجيب الباشا/ دابن سيناء

ات يح المختبر يةكيمياء حيوية احياء مجهريةتشر ز اخالقيات مهنةاللغة انجلب 

ي الشيخ/ دمحمد خشافة/ دابراهيم النود/ أخديجة الهتار / دنجيب الباشا/ دالحارث
عبدالغبز

كيمياء حيوية احياء مجهريةالتمريض

ابراهيم النود/ أخديجة / دالزهراوي

يح عملي مج كيمياء حيوية اسس تمريضالقباله
2تشر

ي/ دابن سيناء هبه الفقية /      دابراهيم النود/ أعبدالوهاب السمب 

ات يالمختبر يح اولويات طبيةفيسولوجر تشر

نجيب الباشا/ دسنية القرمطي/ دبهيج المريسي/ دالحارث

يح التمريض يتشر تغذية عالجيةفيسولوجر

عبدهللا القدسي/ دبهيج المريسي/ دمحمد مرعي/ دالزهراوي

يالقباله تغذية عالجيةاحصاء طبر

عبدهللا القدسي/ دفهد مقران/ أابن سيناء

عمر الدعيس/ د

يح عملي مج احياء مجهرية
1تشر

هبه الفقيه/ د

 2احياء مجهرية عملي مج 

ايمان الشويب / أ- عبدالرحمن المطري / د

1احياء مجهرية عملي مج 

2كيمياء حيوية عملي مج 

سلىم فارع- سارة المجاهد / أ

يح عملي مج 
عمر الدعيس/ د - 1تشر

ف أ/ ا- 1اجياء مجهرية عملي مج  ايمان/ احمد شر

2كيمياء حيوية عملي مج 

سلىم فارع- محمد الحاج / أ

 1كيمياء حيوية عملي مج

سلىم فارع- محمد الحاج / أ

السبت

االحد

االثنين

يح عملي مج 
2تشر

 1احياء مجهرية عملي مج 

م االول من العام الجامعي 
ي للبر

ز
ات االسبوعبه للمستوى الثان م2021/2020جدول المحاضز

ي عملي مج  سارة / ا- امة الرحمن / أ - 1فيسولوجر

ي عملي مج  سارة الفالجي/ ا- امة الرحمن / أ - 2فيسولوجر

ف أ/ ا- 2اجياء مجهرية عملي مج  ايمان / احمد شر

2احياء مجهرية عملي مج 

طي / أ طي / أسالي / ا- احمد البر سالي/ ا- احمد البر

ايمان الشويب / أ- عبدالرحمن المطري / د

ي/ أ
ايناس العواضز

كلية المختبرات الطبية 

كلية التمريض

كلية القبالة



3 - 2 من2 - 1 من1 - 12 من12 - 11 من11 - 10 من10 - 9 من9 - 8 منالكليهاليوم
ي عملي مج اخالقيات مهنة سارة الفالجي- زهور العزي / أ- 2فيسولوجر أمة الرحمن/ا- زهور العزي / أ

ي الشيخ/ دالحارث
عبدالغبز

يح التمريض تثقيف صحيتشر

هنية / دمحمد مرعي/ دالزهراوي

القباله

ابن سيناء

ات ياحياء مجهريةالمختبر اوليات طبيةفيسولوجر

سنية القرمطي/ دبهيج المريسي/ دخديجة الهتار/ دالحارث

يالتمريض تثقيف صحياحياء مجهريةفيسولوجر

هنية / دخديجة / دبهيج المريسي/ دالزهراوي

تنظيم اشةالقباله

سمية المليكي/ دابن سيناء

ات كيمياء حيوية المختبر

ايراهيم النود/ أالحارث

يكيمياء حيوية التمريض احصاء طبر

فهد مقران/ أايراهيم النود/ أالزهراوي

يح القباله كيمياء حيوية علم االجنةتشر

ابراهيم النود/ أسمية المليكي/ دنجيب الياشا/ دابن سيناء

يح عملي مج 
1تشر

ي / ا - 1اوليات طبية عملي مج
سارة الفالجي/ ا- بشب  اليمبز

سلىم فارع- سارة المجاهد / أ

2كيمياء حيوية عملي مج 

السكرتارية
مريم بشر

1كيمياء حيوية عملي مج 

الثالثاء

االريعاء

الخميس

سلىم فارع- سارة المجاهد / أ

ي عملي مج  امة الرحمن -زهور  / أ- 1فيسولوجر

سارة - بشب   / ا - 2اوليات طبية عملي مج

هنية/ د

1اسس تمريض عملي مج 

هنية / د

2اسس تمريض عملي مج 

عمر الدعيس/ د

يح عملي مج 
2تشر

عمر الدعيس/ د

ات المختبر

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

كلية المختبرات الطبية 

كلية التمريض

كلية القبالة

/ تـ

الشريفعفاف/ د
/ تـ

صادق المحنى/ د

منسق جدول
/ تـ

وائل المقطري/ أ


