
         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (االول الفصل الدراسي )7102/ 7102 جدول محاضرات المستوي االول  للعام الجامعي 

 طالب  A 071))   مجموعة

 الساعة       2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5

 اليوم

 السبت معمل 0اساسيات تمريض  

 حيوي كيمياء (أ)مدرج 0لغة انجليزية  

 (أ)مدرج

طفيليات 

 نظرى

 (أ)مدرج

 زياء نظرىيف

 (أ)مدرج

ميكروبيولوجى 

 نظرى

 (أ)مدرج

 األحد (أ)تشريح نظرى  مدرج

 أألتنين  (أ)مدرج نظرى 0اساسيات تمريض  حيوي عملي كيمياء ميكروبيولوجى عملى 

 الثالثاء تشريح عملى لياقة بدنية عملى   

 األربعاء      

 الخميس    

 

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا لجداولرئيس لجنة ا مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (االول الفصل الدراسي )7102/ 7102جدول محاضرات المستوي االول  للعام الجامعي 

 طالب B 071))مجموعة   

 الساعة      2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5

 اليوم

 السبت  

 حيوي كيمياء (أ)مدرج 0لغة انجليزية  

 (أ)مدرج

طفيليات 

 نظرى

 (أ)مدرج

 زياء نظرىيف

 (أ)مدرج

ميكروبيولوجى 

 (أ)مدرج نظرى

 األحد (أ)تشريح نظرى  مدرج

 أألتنين  (أ)مدرج ىنظر 0اساسيات تمريض  حيوي عملي كيمياء ميكروبيولوجى عملى 

 الثالثاء تشريح عملى لياقة بدنية عملى   

 األربعاء معمل 0اساسيات تمريض  

 الخميس    

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  محمد على وفاء جميل/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (االول الفصل الدراسي )7102/ 7102جدول محاضرات المستوي االول  للعام الجامعي 

  c))مجموعة   

 الساعة        2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5

 اليوم

 السبت  

كمياء  (أ)مدرج 0لغة انجليزية  

 حيوي

 (أ)مدرج

طفيليات 

 نظرى

 (أ)مدرج

 زياء نظرىيف

 (أ)مدرج

 ميكروبيولوجى نظرى

 (أ)مدرج

 األحد (أ)تشريح نظرى  مدرج

 األثنين لياقة بدنية عملى    

 الثالثاء معمل 0اساسيات تمريض  

 نظرى 0اساسيات تمريض  تشريح عملي ميكروبيولوجي عملي 

 (أ)مدرج

 األربعاء كمياء حيوي عملي

 الخميس    

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول عليم والطالبمدير شئون الت

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ

 



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (االول الفصل الدراسي )7102/ 7102جدول محاضرات المستوي االول  للعام الجامعي 

 (D)عة   مجمو

 الساعة        2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5

 اليوم

 السبت  

كمياء  (أ)مدرج 0لغة انجليزية  

 حيوي

 (أ)مدرج

طفيليات 

 نظرى

 (أ)مدرج

 زياء نظرىيف

 (أ)مدرج

 ميكروبيولوجى نظرى

 (أ)مدرج

 األحد (أ)تشريح نظرى  مدرج

 األثنين معمل 0اساسيات تمريض  

 الثالثاء  بدنية عملى لياقة  

 نظرى 0اساسيات تمريض  تشريح عملي ميكروبيولوجي عملي 

 (أ)مدرج

 األربعاء كمياء حيوي عملي

 الخميس    

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ

 

 

 



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (االول الفصل الدراسي )7102/ 7102جدول محاضرات المستوي االول  للعام الجامعي 

 (E)مجموعة   

 الساعة        2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5

 اليوم

 السبت  

 األحد       

 األثنين  

تقييم صحه   

رى م نظ

 (ب)

 الثالثاء تقيم صحة اكلينكى  تقييم صحه معمل  

نظرى  7اسياسيات تمريض   

 (ب)م 

 األربعاء   

 الخميس اكلينكى  7اساسيات تمريض  معمل  7اساسيات تمريض  

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد راهيم عبدالواحدأحمد اب/أ

 

 

 

 



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (االولالفصل الدراسي )7102/ 7102 جدول محاضرات المستوي الثاني  للعام الجامعي 

  A))مجموعة   

 الساعة     2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5

 اليوم

 مهارات التعامل 

مع الثقافات 

المختلفة  مدرج 

 (أ)

مهارات 

التواصل 

 األنسانى 

 (أ)مدرج

تغذية تطبيقية 

 (أ)مدرج

امراض باطنة عامة 

 (أ)مدرج

 السبت (أ)علم ادوية مدرج

 0تمريض باطنى و جراحى   

 معمل

تمريض باطنى و جراحى  

 (ب)نظرى مدرج ( 0)

 األحد

 أألتنين  

 الثالثاء اكلينيكى 0تمريض باطنى و جراحى    

استراتيجيات تعليم التمريض   مبادىء حقوق انسان مدرج  حقوق 

و التثقيف الصحى نظرى 

 (أ)مدرج

استراتيجيات تعليم التمريض و التثقيف 

 الصحى اكلينيكى

 األربعاء

 الخميس   

 

 

 

 لكليةعميد ا لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم/ أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (االولالفصل الدراسي )7102/ 7102 جدول محاضرات المستوي الثاني  للعام الجامعي 

 B))مجموعة   

 الساعة    2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5
 اليوم

ارات التعامل مه 
مع الثقافات 

المختلفة  مدرج 
 (أ)

مهارات 
التواصل 
 األنسانى 

 (أ)مدرج

تغذية تطبيقية 
 (أ)مدرج

امراض باطنة عامة 
 (أ)مدرج

 السبت (أ)علم ادوية مدرج

 0تمريض باطنى و جراحى    
 معمل

( 0)تمريض باطنى و جراحى 
 (ب)نظرى مدرج 

 األحد

 األثنين اكلينيكى 0تمريض باطنى و جراحى   

 الثالثاء  

مبادىء حقوق انسان مدرج   
 حقوق

استراتيجيات تعليم  
التمريض و التثقيف 
 (ب)الصحى نظرى مدرج

استراتيجيات تعليم التمريض و التثقيف الصحى 
 اكلينيكى

 األربعاء

 الخميس  

 

 عميد الكلية بلطالوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ

 



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (االولالفصل الدراسي )7102/ 7102 جدول محاضرات المستوي الثاني  للعام الجامعي 

 C))مجموعة   

 الساعة     2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5

 يومال

مهارات التعامل  

مع الثقافات 

المختلفة  مدرج 

 (أ)

مهارات 

التواصل 

 األنسانى 

 (أ)مدرج

تغذية تطبيقية 

 (أ)مدرج

امراض باطنة عامة 

 (أ)مدرج

 السبت (أ)علم ادوية مدرج

 األحد اكلينيكى 0تمريض باطنى و جراحى   

 0تمريض باطنى و جراحى    

 معمل

 نظرى( 0)تمريض باطنى و جراحى  

 (ب)مدرج 

 األثنين

جراحه عامه    

 (ب)م

مريض استراتيجيات تعليم الت

و التثقيف الصحى نظرى 

 (ب)مدرج

استراتيجيات تعليم التمريض و التثقيف الصحى 

 اكلينيكى

 الثالثاء

 األربعاء    مبادىء حقوق انسان مدرج  حقوق 

 الخميس      

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ

 



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (االولالفصل الدراسي )7102/ 7102 جدول محاضرات المستوي الثاني  للعام الجامعي 

  D))مجموعة   

 الساعة     2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5
 اليوم

مهارات التعامل  
مع الثقافات 

المختلفة  مدرج 
 (أ)

مهارات 
التواصل 
 األنسانى 

 (أ)مدرج

تغذية تطبيقية 
 (أ)مدرج

امراض باطنه عامة 
 (أ)مدرج

 السبت (أ)علم ادوية مدرج

 األحد  

 0تمريض باطنى و جراحى     
 معمل

 (0)تمريض باطنى و جراحى 
 (ب)نظرى مدرج 

 ينأألث

جراحه عامه    

 (ب)م 

استراتيجيات تعليم التمريض 
و التثقيف الصحى نظرى 

 (ب)مدرج

استراتيجيات تعليم التمريض و التثقيف الصحى 
 اكلينيكى

 الثالثاء

 األربعاء اكلينيكى 0تمريض باطنى و جراحى  مبادئ حقوق انسان مدرج  حقوق 

 الخميس  

 

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول ليم والطالبمدير شئون التع

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ

 



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (االولالفصل الدراسي ) 7102/  7102جدول محاضرات المستوي الثالث  للعام الجامعي 

 ادارة  + اطفال ( A) عةمجمو

 الساعة   2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5

 اليوم

 تمريض اطفال معمل تمريض اطفال اكلينيكى  

 

 السبت

(ج)نظرى مدرج 0ادارة  (ب)طرق بحث م   

 

 األحد تمريض اطفال اكلينيكى 

 االثنين تمريض صحة اسرة اكلينيكى   

تمريض   

صحة 

اسرة 

نظرى 

 (ا)مدرج

علم نفس 

النمو فى 

مراحل 

الحياة 

 (أ)مدرج

 طب اطفال

 (أ)مدرج

جراحة اطفال 

 (أ)مدرج

 الثالثاء (أ)تمريض اطفال نظرى مدرج 

 األربعاء ادارة اكلينيكى   

 الخميس  

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد راهيم عبدالواحدأحمد اب/أ



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (االولالفصل الدراسي )7102/ 7102جدول محاضرات المستوي الثالث  للعام الجامعي 

 ادارة  + اطفال ( B)مجموعة 

 الساعة      2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5

 اليوم

 لسبتا    

 األحد تمريض صحة اسرة اكلينيكى  (ب)طرق بحث م 

(أ)مدرج نظرى 0ادارة    االثنين ادارة اكلينيكى 

تمريض صحة   

اسرة نظرى 

 (ا)مدرج

علم نفس النمو 

فى مراحل الحياة 

 (أ)مدرج

 طب اطفال

 (أ)مدرج

جراحة اطفال 

 (أ)مدرج

 الثالثاء (أ)تمريض اطفال نظرى مدرج 

 األربعاء ينيكىتمريض اطفال اكل  

  تمريض اطفال معمل  

 تمريض اطفال اكلينيكى

 الخميس

 

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (االولالفصل الدراسي )7102/  7102جدول محاضرات المستوي الثالث  للعام الجامعي 

  ادارة + نساء( C)جدول المستوى الثالث مجموعة 

4-5 3-4 7-3 0-7 07-0 00-07 01-00 9-01 2-9 
 الساعة

 اليوم

 السبت تمريض االمومة وأمراض النسا اكلينيكى 

 (ب)طرق بحث م 
نظرى 0ادارة   

 تمريض االمومة وأمراض النسا معمل  (ج)مدرج
 مهنة التوليد عملى 

 األحد

 مهنه التوليد اكلينكى    
 

 االثنين تمريض صحة اسرة اكلينيكى   

  

تمريض 

صحة اسرة 

نظرى 

 (ا)مدرج

علم نفس 

النمو فى 

مراحل 

الحياة 

 (أ)مدرج

 طب اطفال

 (أ)مدرج

جراحة اطفال 

 (أ)مدرج
 الثالثاء (ج)نظرى مدرج تمريض االمومة وأمراض النسا 

 األربعاء ادارة اكلينيكى   

      
 (ج)مهنة التوليد م 

 الخميس

 

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 نة محمد رشاد النمرأمي/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ

 



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (االولالفصل الدراسي ) 7102 /  7102جدول محاضرات المستوي الثالث  للعام الجامعي 

 ةادار نساء، صحة اسرة، ( D)مجموعة 

 الساعة      2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5

 اليوم

 السبت    

 األحد تمريض صحة اسرة اكلينيكى  (ب)طرق بحث م 

(أ)مدرج نظرى 0ة ادار   االثنين ادارة اكلينيكى 

تمريض صحة   

اسرة نظرى 

 (ا)مدرج

علم نفس النمو 

فى مراحل 

 (أ)الحياة مدرج

 طب اطفال

 (أ)مدرج

جراحة اطفال 

 (أ)مدرج

تمريض االمومة وأمراض النسا نظرى مدرج 

 (ج)

 الثالثاء

 األربعاء تمريض االمومة وأمراض النسا اكلينيكى 

تمريض االمومة وأمراض النسا  مهنة التوليد معمل  مهنه التوليد اكلينكى                 

 معمل

 الخميس (ج)مهنة التوليد نظرى م

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  ميل محمد علىوفاء ج/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (االولالفصل الدراسي ) 7102/  7102للعام الجامعي   الرابعجدول محاضرات المستوي 

 تمريض مسنين + مجتمع تمريض صحة ( 0A)مجموعة 

/ اليوم 2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5 5-6

 الساعة

 السبت تمريض صحة مجتمع ميدانى مريض صحة مجتمع معملت (ج)مدرج  نظريتمريض صحة مجتمع  

تمريض مرتكز على الدالئل  احصاء حيوى معمل 

 معمل

احصاء نظرى 

 (ج)مدرج 

تمريض 

مرتكز على 

الدالئل نظرى 

 (ج)مدرج 

وبائيات نظرى 

 (ج)مدرج 

تمريض مسنين 

 (ج)نظرى مدرج 

 األحد

 نيناالث تمريض مسنين اكلينيكى تمريض مسنين ميدانى   

 الثالثاء تمريض صحة مجتمع اكلينيكى تمريض مرتكز على الدالئل ميدانى

طب مسنين  

نظرى مدرج 

 (ج)

 األربعاء   

 الخميس     

 

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 

 

 (الفصل الدراسي االول)7102/  7102جدول محاضرات المستوي الرابع  للعام الجامعي  

      تمريض مسنين    + تمريض صحة مجتمع ( 7A)مجموعة 

/ اليوم 2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5 5-6
 الساعة

 السبت تمريض صحة مجتمع ميدانى تمريض صحة مجتمع معمل (ج)ة مجتمع نظرى مدرج تمريض صح 
احصاء نظرى    

 (ج)مدرج 

تمريض مرتكز 

على الدالئل 

 (ج)نظرى مدرج 

وبائيات 

نظرى مدرج 

 (ج)

تمريض مسنين نظرى 

 (ج)مدرج 

 األحد

 االثنين كىتمريض مسنين اكليني تمريض مسنين ميدانى تمريض مرتكز على الدالئل معمل 

 الثالثاء تمريض صحة مجتمع اكلينيكى تمريض مرتكز على الدالئل ميدانى

احصاء حيوي   

 معمل

طب مسنين 
 (ج)نظرى مدرج 

 األربعاء   

 الخميس  

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد احدأحمد ابراهيم عبدالو/أ



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (الفصل الدراسي االول)7102/  7102جدول محاضرات المستوي الرابع  للعام الجامعي  

      تمريض مسنين    + تمريض صحة مجتمع ( 3A)مجموعة 

 /اليوم 2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5 5-6
 الساعة

 السبت تمريض صحة مجتمع ميدانى تمريض صحة مجتمع معمل (ج)تمريض صحة مجتمع نظرى مدرج  
احصاء نظرى    

 (ج)مدرج 

تمريض مرتكز 

على الدالئل 

 (ج)نظرى مدرج 

وبائيات 

نظرى مدرج 

 (ج)

تمريض مسنين نظرى 

 (ج)مدرج 

 األحد

 ناالثني تمريض مسنين اكلينيكى تمريض مسنين ميدانى   

 الثالثاء تمريض صحة مجتمع اكلينيكى تمريض مرتكز على الدالئل ميدانى

طب مسنين    
نظرى مدرج 

 (ج)

تمريض مرتكز على الدالئل  احصاء حيوى معمل
 معمل

 األربعاء

 الخميس  

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد حمد ابراهيم عبدالواحدأ/أ



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (الفصل الدراسى األول) 7102/ 7106جدول محاضرات المستوي الرابع  للعام الجامعي 

      تمريض مسنين    +  تمريض صحة مجتمع( 1B)مجموعة

/ اليوم 2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5 5-6

 الساعة

 السبت   

 األحد  تمريض صحة مجتمع ميدانى تمريض صحة مجتمع معمل  

 االثنين تمريض مسنين اكلينيكى تمريض مسنين ميدانى 

تمريض صحة مجتمع  احصاء حيوى معمل

 (ج)نظرى مدرج 

مبادئ 

االحصاء 

الحيوى 

نظرى 

 (ج)مدرج 

تمريض مرتكز 

على الدالئل 

نظرى مدرج 

 (ج)

وبائيات نظرى 

 (ج)مدرج 

تمريض مرتكز على الدالئل  

 معمل

 الثالثاء

 األربعاء تمريض صحة مجتمع اكلينيكى تمريض مرتكز على الدالئل ميدانى

طب مسنين  

نظرى مدرج 

 (ب)

 صحة تمريض

 نظرى مجتمع

 (ب) مدرج

تمريض مسنين نظرى مدرج 

 (ب)

 الخميس 

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا الجداول رئيس لجنة مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (الفصل الدراسى األول) 7102/ 7106جدول محاضرات المستوي الرابع  للعام الجامعي 

      تمريض مسنين    +  تمريض صحة مجتمع( B2)مجموعة

/ اليوم 2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5 5-6

 الساعة

 السبت   

 األحد اكلينيكى مسنين تمريض تمريض مسنين ميدانى 

 االثنين تمريض صحة مجتمع اكلينيكى تمريض مرتكز على الدالئل ميدانى

تمريض صحة مجتمع   

 (ج)نظرى مدرج 

مبادئ 

االحصاء 

حيوى ال

نظرى 

 (ج)مدرج 

تمريض مرتكز 

على الدالئل 

 (ج)نظرى مدرج 

وبائيات نظرى 

 (ج)مدرج 

 الثالثاء  

 األربعاء تمريض صحة مجتمع ميدانى تمريض صحة مجتمع معمل 

طب مسنين  احصاء حيوى معمل تمريض مرتكز على الدالئل معمل 

 (ب)نظرى مدرج 

 صحة تمريض

 نظرى مجتمع

 (ب) مدرج

نظرى  تمريض مسنين

 (ب)مدرج 

 الخميس 

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

       (            الفصل الدراسى األول) 7102/ 7102اضرات المستوي الرابع  للعام الجامعيجدول مح                                  

 تمريض مسنين + تمريض صحة مجتمع( (B3مجموعة          

 الساعة/ اليوم 2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5 5-6

 السبت 

 األحد تمريض مسنين اكلينيكى تمريض مسنين ميدانى  

 أألتنين تمريض صحة مجتمع اكلينيكى  مريض مرتكز على الدالئل ميدانىت

تمريض صحة مجتمع نظرى مدرج  

 (ج)

احصاء نظرى 

 (ج)مدرج 

تمريض 

مرتكز على 

الدالئل 

نظرى 

 (ج)مدرج 

وبائيات 

نظري مدرج 

 (ج)

 الثالثاء 

 األربعاء يدانىتمريض صحة مجتمع م تمريض صحة مجتمع معمل تمريض مرتكز على الدالئل معمل  

طب مسنين     احصاء حيوى معمل

نظرى 

 (ب)مدرج 

 تمريض

 صحة

 مجتمع

 مدرج نظرى

 (ب)

تمريض مسنين نظرى مدرج 

 (ب)

 الخميس 

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   مأمل إبراهي /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ

 



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (الفصل الدراسى األول) 7102/ 7102جدول محاضرات المستوي الرابع  للعام الجامعي 

      تمريض حاالت حرجة    + تمريض نفسى ( c1)مجموعة

5-6 4-5 3-4 7-3 0-7 07-0 00-07 01-00 9-01 2-9 
اليوم 

 الساعة/

 
 ناية الحرجة اكلينيكىتمريض الع 

 السبت

 
 

 األحد

  
تمريض العناية الحرجة 

 معمل

تطبيقات تكنولوجيا 

المعلومات فى 

مجال الصحة مدرج 

 (ب)

  (ب)مدرج تمريض  العناية الحرجة نظرى 
 االثنين

 
 الثالثاء تمريض نفسى و صحة نفسية اكلينيكى

 
تطبيقات تكنولوجيا 

المعلومات فى مجال 

 الصحة عملى

 (ب)تمريض نفسي نظرى مدرج   (ا)نفسى نظرى مدرج طب 
 األربعاء

 
 الخميس 

 
 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 

 (الفصل الدراسى األول) 7102/ 7102دول محاضرات المستوي الرابع  للعام الجامعي ج

      تمريض حاالت حرجة    + تمريض نفسى ( c7)مجموعة

 الساعة/اليوم  2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5 5-6

 
 تمريض نفسى و صحة نفسية اكلينيكى

 السبت

 
 األحد

   

تطبيقات تكنولوجيا 

لمعلومات فى ا

مجال الصحة مدرج 

 (ب)

 (ب)مدرج تمريض  العناية الحرجة نظرى 
تمريض العناية 

 االثنين الحرجة معمل

 
 الثالثاء تمريض العناية الحرجة اكلينيكى

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات  

 فى مجال الصحة عملى

طب نفسى نظرى مدرج 

 (ا)
 (ب)تمريض نفسي نظرى مدرج  

 األربعاء

 سالخمي 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 

 (الدراسى األولالفصل ) 7102/  7102جدول محاضرات المستوي الرابع  للعام الجامعي 

          تمريض حاالت حرجة+ تمريض نفسى ( D1)مجموعة

5-6 4-5 3-4 7-3 0-7 07-0 00-07 01-00 9-01 2-9 
/ اليوم

 الساعة

 
  

 السبت

 

تطبيقات تكنولوجيا 

المعلومات فى مجال 

 (ب)الصحة مدرج 

مدرج تمريض  العناية الحرجة نظرى 

 (ب)
 تمريض العناية الحرجة معمل

 األحد

 تمريض العناية الحرجة اكلينيكى 
 االثنين

 
 

تطبيقات تكنولوجيا 

المعلومات فى مجال 

 الصحة عملى

 (ب)تمريض نفسي نظرى مدرج 
 الثالثاء

 
  (ا)طب نفسى نظرى مدرج 

 األربعاء

 تمريض نفسى و صحة نفسية اكلينيكى 
 الخميس

 

 عميد الكلية لطالبلشئون التعليم وا وكيل الكلية رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (الفصل الدراسى األول) 7102/ 7102جدول محاضرات المستوي الرابع  للعام الجامعي 

          حاالت حرجةتمريض + نفسى تمريض ( 2D)مجموعة

5-6 4-5 3-4 7-3 0-7 07-0 00-07 01-00 9-01 2-9 
/ اليوم

 الساعة

 
 

 السبت

 
تمريض العناية الحرجة 

 معمل

تطبيقات تكنولوجيا 

المعلومات فى مجال 

 (ب)الصحة مدرج 

  (ب)مدرج تمريض  العناية الحرجة نظرى 
 األحد

 تمريض نفسى و صحة نفسية اكلينيكى 
 االثنين

 
المعلومات تطبيقات تكنولوجيا 

 فى مجال الصحة عملى
 (ب)تمريض نفسي نظرى مدرج 

 الثالثاء

  (ا)طب نفسى نظرى مدرج  
 األربعاء

 
 الخميس تمريض العناية الحرجة اكلينيكى

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /دأ أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ

 

 



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 

  7102/7102جدول المقررات االختياريه الفصل الدراسى االول 

 

/ اليوم 2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5 5-6 6-2

 الساعة

 السبت      ( ا)القيادة م (ا)تمريض مسنين متقدم م

       (ب)طب بديل م 

 االحد         

 االثنين         

 الثالثاء         

 االربعاء         

 الخميس        (ا)القياده م  

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  اء جميل محمد علىوف/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ

 

 



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (االولالفصل الدراسي )7102/ 7012( أ)المدرجات جدول 

/ اليوم 2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5 5-6 6-2

 الساعة

مهارات  القيادة  تمريض مسنين متقدم 

التعامل مع 

 الثقافات 

مهارات 

التواصل 

 االنسانى

تغذية 

 تطبيقية

 السبت علم االدوية امراض باطنه عامة

كيمياء  0لغة انجليزية    

 حيوى

فيزياء  طفيليات

 حيوي

 االحد تشريح ميكروبيولوجى

 االثنين  (0)اساسيات تمريض     B+D نظرى 0ادارة    

تمريض     

 صحة اسرة 

علم نفس 

النمو فى 

مراحل 

 الحياة

جراحة  طب اطفال 

 اطفال

 الثالثاء A+Bتمريض اطفال نظرى 

 C1+2طب نفسى      

D1+2             

 االربعاء   (0)اساسيات تمريض 

 الخميس       القياده   

    

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  محمد على وفاء جميل/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

    

(االولالفصل الدراسي )7102/ 7012 (ب)جدول المدرجات   

6-2 5-6 4-5 3-4 7-3 0-7 07-0 00-07 01-

00 

 الساعة/ اليوم 2-9 9-01

 السبت          طب بديل           

تطبيقات تكنولوجيا   طرق بحث   

المعلومات 

D1+D2 

 حرجة والطوارئتمريض العناية ال

D1+D2 

تمريض باطنى وجراحى 

(0)A+B 

 االحد

تطبيقات تكنولوجيا      

المعلومات 

C1+C2 

 تمريض العناية الحرجة والطوارئ

C1+C2 

تمريض باطنى وجراحى 

C+D 

 االثنين

تقييم     

 صحة 

استراتيجية تعليم التمريض  جراحة عامه 

C+D 

تمريض نفسى وصحة نفسية 

D1+2 

 الثالثاء

 استراتجية تعليم التمريض 7اساسيات     

A+B 

تمريض نفسى وصحة 

 C1+2نفسية

 االربعاء

 طب مسنين      

B1+2+3 

تمريض 

صحة 

مجتمع 

B1+2+3 

 تمريض مسنين
B1+2+3 

 الخميس 

 رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد عبدالواحد أحمد ابراهيم/أ



         

     شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (الولاالفصل الدراسي )7102/ 7012 (ج)جدول المدرجات 

 الساعة/ اليوم 2-9 9-01 01-00 00-07 07-0 0-7 7-3 3-4 4-5

 السبت       الئحة قديمة+ تمريض صحه مجتمع نظرى 

ئ مباد  0A+Cادارة   

االحصاء 

 الحيوى

التمريض 

المرتكز 

على 

 الدالئل

 االحد A1+2تمريض مسنين  

تمريض مسنين     الئحة قديمة احصاء  

B1+2+3 

 االثنين

تمريض صحة مجتمع  

A1+2+3 

مبادى 

االحصاء 

 الحيوى

التمريض 

المرتكز 

على 

 الدالئل

 تمريض االمومة وأمراض النسا وبائيات

C+D 

 الثالثاء

 طب مسنين حة قديمةالئ انجليزى  

A1+2+3 

تمريض  الئحة قديمة وبائيات

 مسنين

الئحة 

  قديمة

 االربعاء 

 الخميس مهنة التوليد نظرى        

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول مدير شئون التعليم والطالب

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  فاء جميل محمد علىو/ د.أ   أمل إبراهيم /أد ابراهيم عبدالواحد أحمد/أ

 


