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

 ادارة  + اطفال ( A) مجموعة

 الساعة   8-9 9-11 11-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5

 اليوم

 تمريض اطفال معمل تمريض اطفال اكلينيكى  

 

 السبت

(ج)نظرى مدرج 1ادارة     

 

 ألحدا تمريض اطفال اكلينيكى 

 االثنين تمريض صحة اسرة اكلينيكى   

تمريض   

صحة اسرة 

نظرى 

 (ا)مدرج

علم نفس 

النمو فى 

مراحل 

الحياة 

 (أ)م

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

 ادارة  + اطفال ( B)مجموعة 

 الساعة      8-9 9-11 11-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5

 اليوم

 السبت    

 األحد تمريض صحة اسرة اكلينيكى  

(أ)مدرج نظرى 1ادارة    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)مريض اطفال نظرى مدرج ت

 األربعاء تمريض اطفال اكلينيكى  

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

  ادارة + نساء( C)جدول المستوى الثالث مجموعة 

4-5 3-4 2-3 1-2 12-1 11-12 11-11 9-11 8-9 
 الساعة

 اليوم

 السبت تمريض االمومة وأمراض النسا اكلينيكى 

  
نظرى 1ادارة   

 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)تمريض االمومة وأمراض النسا نظرى مدرج 

 األربعاء ادارة اكلينيكى   

      
 (ج)مهنة التوليد 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 م عبدالواحدأحمد ابراهي/أ
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 (االولالفصل الدراسي ) 8102/ 8102جدول محاضرات المستوي الثالث  للعام الجامعي 

 ةادار نساء، صحة اسرة، ( D)مجموعة 

 الساعة      8-9 9-11 11-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5

 اليوم

 السبت    

 األحد تمريض صحة اسرة اكلينيكى  

(أ)مدرج نظرى 1ادارة    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 ومة وأمراض النسا اكلينيكىتمريض االم 

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  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد ابراهيم عبدالواحدأحمد /أ

 


