
         

    شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات

 (االولالفصل الدراسي )8102/ 8102( أ)المدرجات جدول  
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 الساعة

مهارات التعامل  القيادة  تمريض مسنين متقدم 

 مع الثقافات 

مهارات التواصل 

 (a,b,c,d)االنسانى

 تغذية تطبيقية

(a,b,c,d) 

 امراض باطنه عامة

(a,b,c,d) 

 السبت (a,b,c,d) علم االدوية

  لغة انجليزية    

0(a,b,c,d) 

 كيمياء حيوى

(a,b,c,d) 

 طفيليات

(a,b,c,d

) 

 فيزياء حيوي

(a,b,c,d) 

 ميكروبيولوجى

(a,b,c,d) 

 االحد (a,b,c,d) تشريح

 (0)اساسيات تمريض     B+D نظرى 0ادارة    

(a,b) 

 االثنين 

تمريض صحة     

 (a,b,c,d)اسرة 

نفس  علم

  a,b,c,d)النمو

 طب اطفال

(a,b,c,d  

 جراحة اطفال

(a,b,c,d) 

  

 الثالثاء A+Bتمريض اطفال نظرى 

 C1+2طب نفسى      

D1+2             

 االربعاء   (c,d) (0)اساسيات تمريض 

 الخميس          

    

 عميد الكلية لطالبيم واوكيل الكلية لشئون التعل 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 ) 2812/ 2810(ب)جدول المدرجات   

6-7 5-6 4-5 3-4 8-3 0-8 08-0 00-08 01-

00 

 الساعة/ اليوم 2-2 2-01

 السبت          يل طب بد          

تطبيقات تكنولوجيا      

المعلومات 

D1+D2 

 تمريض العناية الحرجة والطوارئ

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  

C+D 

تمريض نفسى وصحة نفسية 

D1+2 

 الثالثاء

 استراتجية تعليم التمريض 8اساسيات     

A+B 

تمريض نفسى وصحة 

 C1+2نفسية

 االربعاء

 الخميس        القياده  

 ليةعميد الك 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

 (ولالفصل الدراسي اال)8102/ 8012 (ج)جدول المدرجات 

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

 السبت       A1+2تمريض صحه مجتمع نظرى 

مبادئ االحصاء  0A+C ادارة  

 A1+2 الحيوى

التمريض 

المرتكز على 

 الدالئل

A1+2 

 االحد A1+2تمريض مسنين   A1+2 وبائيات

مبادئ االحصاء     

 B1+ 2 الحيوى

 وبائيات

B1+ 2 

التمريض 

المرتكز على 

  B1+ 2الدالئل

 االثنين B1+2تمريض مسنين 

 ساتمريض االمومة وأمراض الن  B1+2تمريض صحة مجتمع   

C+D 

 الثالثاء

 طب مسنين    

A1+2 

تمريض  انجليزية  لغة

 مسنين 

 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  ل محمد علىوفاء جمي/ د.أ   أمل إبراهيم /أد ابراهيم عبدالواحد أحمد/أ

 


