
         

    شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

[1] 

 

 (االولالفصل الدراسي )1029/ 1028 جدول محاضرات المستوي الثاني  للعام الجامعي  

 A 21))مجموعة   

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

 اليوم

مهارات التعامل  

مع الثقافات 

 (أ)المختلفة  م 

مهارات التواصل 

 (أ) م اإلنساني

 تغذية تطبيقية م

 (أ)

 نة عامة مامراض باط

 (أ)

 السبت (أ) علم ادوية م

 2تمريض باطنى و جراحى  

 معمل

تمريض باطنى و جراحى  

 (ب)نظرى م ( 2)

 األحد

 أألتنين  

 الثالثاء اكلينيكى 2تمريض باطنى و جراحى    

استراتيجيات تعليم   مبادىء حقوق انسان مدرج  حقوق 

التمريض و التثقيف 

 (ب) م ن الصحي

تعليم التمريض و التثقيف استراتيجيات 

 الصحى اكلينيكى

 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

[2] 

 

 (االولالفصل الدراسي ) 8102/ 8102حاضرات المستوي الثاني  للعام الجامعي جدول م

 B))مجموعة   

 الساعة    2-2 2-01 01-00 00-08 08-0 0-8 8-3 3-4 4-5
 اليوم

مهارات التعامل  

مع الثقافات 

 (أ)المختلفة  م 

مهارات 

التواصل 

 م اإلنساني

 (أ)

تغذية تطبيقية 

 (أ) م

 السبت (أ) علم ادوية م (أ) امراض باطنة عامة م

 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

يم التمريض و التثقيف الصحى استراتيجيات تعل
 اكلينيكى

 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

[3] 

 

 (االولالفصل الدراسي ) 8102/ 8102 ت المستوي الثاني  للعام الجامعي جدول محاضرا

 C))مجموعة   

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

 اليوم

مهارات التعامل  

مع الثقافات 

 (أ)المختلفة  م 

مهارات 

التواصل 

 م اإلنساني

 (أ)

تغذية تطبيقية 

 (أ) م

 السبت (أ) علم ادوية م (أ) امراض باطنة عامة م

 األحد اكلينيكى 2تمريض باطنى و جراحى   

 2تمريض باطنى و جراحى    

 معمل

نظرى ( 2)تمريض باطنى و جراحى  

 (ب)مدرج 

 األثنين

استراتيجيات تعليم   حقوق  مدرج انسان حقوق مبادىء 

مريض و التثقيف الت

 (ب)الصحى نظرى مدرج

لتثقيف الصحى استراتيجيات تعليم التمريض و ا

 اكلينيكى

 الثالثاء

 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

[4] 

 

 

 (االولالفصل الدراسي ) 8102/ 8102 محاضرات المستوي الثاني  للعام الجامعي  جدول

  D))مجموعة   

 الساعة     2-2 2-01 01-00 00-08 08-0 0-8 8-3 3-4 4-5
 اليوم

مهارات التعامل  

مع الثقافات 

 (أ)المختلفة  م 

مهارات 

التواصل 

 م اإلنساني

 (أ)

تغذية تطبيقية 

 (أ) م

 السبت (أ) علم ادوية م (أ) ة مامراض باطنة عام

 األحد  

 0تمريض باطنى و جراحى     
 معمل

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

 ينأألث

استراتيجيات تعليم التمريض     
و التثقيف الصحى نظرى 

 (ب)مدرج

استراتيجيات تعليم التمريض و التثقيف الصحى 
 اكلينيكى

 الثالثاء

 األربعاء اكلينيكى 0تمريض باطنى و جراحى  درج  حقوقمبادئ حقوق انسان م 

 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

 


