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 (االول الفصل الدراسي )1029/ 1028 جدول محاضرات المستوي االول  للعام الجامعي 

 طالب  A 210))   مجموعة

 الساعة       8-9 9-20 20-22 22-21 21-2 2-1 1-3 3-4 4-5

 اليوم

 السبت معمل 2اساسيات تمريض  

 حيوي كيمياء (أ)مدرج 2لغة انجليزية  

 (أ)مدرج

 زياء نظرىيف 

 (أ)مدرج

يكروبيولوجى م

 نظرى

 (أ)مدرج

 األحد (أ)تشريح نظرى  مدرج

 أألتنين  (أ)مدرج نظرى 2اساسيات تمريض  حيوي عملي كيمياء ميكروبيولوجى عملى تشريح عملى

 طفيليات نظرى لياقة بدنية عملى   

 (أ)مدرج

 الثالثاء 

 األربعاء      

 الخميس    

 

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا الجداولرئيس 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
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 (االول الفصل الدراسي )1029/ 1028جدول محاضرات المستوي االول  للعام الجامعي 

 طالب B 210))مجموعة   

 الساعة      8-9 9-20 20-22 22-21 21-2 2-1 1-3 3-4 4-5

 اليوم

 السبت  

 حيوي كيمياء (أ)مدرج 2لغة انجليزية  

 (أ)مدرج

 زياء نظرىيف (

 (أ)مدرج

ميكروبيولوجى 

 (أ)مدرج نظرى

 األحد (أ)تشريح نظرى  مدرج

 أألتنين  (أ)مدرج نظرى 2اساسيات تمريض  حيوي عملي كيمياء ميكروبيولوجى عملى تشريح عملى

أ طفيليات )مدرج لياقة بدنية عملى   

 نظرى

 الثالثاء 

 األربعاء معمل 2اساسيات تمريض  

 الخميس    

 

 

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

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  يل محمد علىوفاء جم/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ
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 ( االول الدراسي الفصل)1029/ 1028 الجامعي للعام  االول المستوي محاضرات جدول

  c))مجموعة   

 الساعة        8-9 9-20 20-22 22-21 21-2 2-1 1-3 3-4 4-5

 اليوم

 السبت  

كمياء  (أ)مدرج 2لغة انجليزية  

 حيوي

 (أ)مدرج

 زياء نظرىيف 

 (أ)مدرج

 ميكروبيولوجى نظرى

 (أ)مدرج

 األحد (أ)تشريح نظرى  مدرج

 األثنين لياقة بدنية عملى كمياء حيوي عملي   

 الثالثاء معمل 2اساسيات تمريض  

 نظرى 2اساسيات تمريض  تشريح عملي ميكروبيولوجي عملي 

 (أ)مدرج

طفيليات 

 نظرى

 (أ)مدرج

 األربعاء 

 الخميس    

 

 

 عميد الكلية لطالبوكيل الكلية لشئون التعليم وا رئيس لجنة الجداول ر شئون التعليم والطالبمدي

 

 أمينة محمد رشاد النمر/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ
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 ( ولاال الدراسي الفصل)1029/ 1028 الجامعي للعام  االول المستوي محاضرات جدول

 (D)مجموعة   

 الساعة        8-9 9-20 20-22 22-21 21-2 2-1 1-3 3-4 4-5

 اليوم

 السبت  

 كمياء حيوي (أ)مدرج 2لغة انجليزية  

 (أ)مدرج

 زياء نظرىيف 

 (أ)مدرج

 ميكروبيولوجى نظرى

 (أ)مدرج

 األحد (أ)تشريح نظرى  مدرج

 األثنين معمل 2اساسيات تمريض  

طفيليات  ىلياقة بدنية عمل  

 نظرى

 (أ)مدرج

 الثالثاء 

 نظرى 2اساسيات 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   ل إبراهيمأم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ
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