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 (االولالفصل الدراسي ) 8102/ 8102للعام الجامعي  الرابعجدول محاضرات المستوي  

 تمريض مسنين + مجتمع تمريض صحة ( 1A)مجموعة 

/ اليوم 2-2 2-01 01-00 00-08 08-0 0-8 8-3 3-4 4-5 5-6

 الساعة

 لسبتا تمريض صحة مجتمع ميدانى تمريض صحة مجتمع معمل (ج)مدرج  نظريتمريض صحة مجتمع  

تمريض مرتكز على الدالئل  احصاء حيوى معمل 

 معمل

احصاء نظرى 

 (ج)م 

تمريض 

مرتكز على 

الدالئل نظرى 

 (ج)مدرج 

وبائيات نظرى 

 (ج)مدرج 

تمريض مسنين 

 (ج)نظرى مدرج 

 األحد

 االثنين تمريض مسنين اكلينيكى تمريض مسنين ميدانى   

 الثالثاء تمريض صحة مجتمع اكلينيكى  

طب مسنين  ض مرتكز على الدالئل ميدانىتمري 

نظرى مدرج 

 (ج)

 األربعاء   

 الخميس     

 

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

 

 د النمرأمينة محمد رشا/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ



         

    شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات
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 (الفصل الدراسي االول) 8102/ 8102جدول محاضرات المستوي الرابع  للعام الجامعي  

      تمريض مسنين    + تمريض صحة مجتمع ( 8A)مجموعة 

/ اليوم 8-9 9-11 11-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6
 الساعة

 السبت صحة مجتمع ميدانىتمريض  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

 االثنين تمريض مسنين اكلينيكى تمريض مسنين ميدانى  

 الثالثاء تمريض صحة مجتمع اكلينيكى  

طب مسنين  انىتمريض مرتكز على الدالئل ميد 
 (ج)نظرى مدرج 

تمريض مرتكز على الدالئل  احصاء حيوي 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 أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ
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 (الفصل الدراسى األول) 2119/ 2118جدول محاضرات المستوي الرابع  للعام الجامعي 

      تمريض مسنين    +  تمريض صحة مجتمع( 1B)مجموعة

/ اليوم 2-2 2-01 01-00 00-08 08-0 0-8 8-3 3-4 4-5 5-6

 الساعة

 السبت     

 األحد تمريض صحة مجتمع ميدانى ىتمريض مرتكز على الدالئل ميدان  

 معمل مبادئ االحصاء الحيوى 
تمريض مرتكز على 

 معمل الدالئل

مبادئ االحصاء 

الحيوى نظرى 

 (ج)مدرج 

وبائيات نظرى 

 (ج)مدرج 

تمريض 

مرتكز على 

الدالئل 

نظرى 

 (ج)مدرج 

تمريض مسنين نظرى مدرج 

 (ج)

 االثنين

 الثالثاء    (ج)نظرى مدرج تمريض صحة مجتمع  تمريض صحة مجتمع معمل 

 األربعاء تمريض صحة مجتمع اكلينيكى  

 الخميس اكلينيكى مسنين تمريض تمريض مسنين ميدانى   

 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
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       (            الفصل الدراسى األول) 8102/ 8102  جدول محاضرات المستوي الرابع  للعام الجامعي                                  

 تمريض مسنين + تمريض صحة مجتمع( (B2مجموعة          

/ اليوم 2-2 2-01 01-00 00-08 08-0 0-8 8-3 3-4 4-5 5-6

 الساعة

 السبت     

 األحد تمريض صحة مجتمع ميدانى تمريض مرتكز على الدالئل ميدانى  

   

مبادئ االحصاء 

الحيوى نظرى 

 (ج)مدرج 

وبائيات نظرى 

 (ج)مدرج 

تمريض 

مرتكز على 

الدالئل 

نظرى 

 (ج)مدرج 

تمريض مسنين نظرى مدرج 

 (ج)

 االثنين

 تمريض مرتكز على الدالئل معمل مبادئ االحصاء الحيوى (ج)تمريض صحة مجتمع نظرى مدرج  مع معملتمريض صحة مجت 

 معمل

 الثالثاء

 األربعاء تمريض صحة مجتمع اكلينيكى  

 الخميس اكلينيكى مسنين تمريض تمريض مسنين ميدانى   

 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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 الجداول واالنتدابات

Page | 5 

 

 (الفصل الدراسى األول) 8102/ 8102جدول محاضرات المستوي الرابع  للعام الجامعي 

      حرجة     تمريض حاالت+ تمريض نفسى ( c1)مجموعة

5-6 4-5 3-4 8-3 0-8 08-0 00-08 01-00 2-01 2-2 
اليوم 

 الساعة/

 
 تمريض العناية الحرجة اكلينيكى 

 السبت

 
 

 األحد

  
تمريض العناية الحرجة 

 معمل

تطبيقات تكنولوجيا 

المعلومات فى 

مجال الصحة مدرج 

 (ب)

  (ب)مدرج تمريض  العناية الحرجة نظرى 
 االثنين

 
 الثالثاء نفسى و صحة نفسية اكلينيكىتمريض 

 
تطبيقات تكنولوجيا 

المعلومات فى مجال 

 الصحة عملى

 (ب)تمريض نفسي نظرى مدرج   (ا)طب نفسى 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 هيم عبدالواحدأحمد ابرا/أ
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 (الفصل الدراسى األول) 8102/ 8102جدول محاضرات المستوي الرابع  للعام الجامعي 

      تمريض حاالت حرجة    + تمريض نفسى ( c8)مجموعة

 الساعة/اليوم  2-2 2-01 01-00 00-08 08-0 0-8 8-3 3-4 4-5 5-6

 
 تمريض نفسى و صحة نفسية اكلينيكى

 السبت

 
 األحد

   

تطبيقات تكنولوجيا 

المعلومات فى 

مجال الصحة مدرج 

 (ب)

 (ب)مدرج تمريض  العناية الحرجة نظرى 
تمريض العناية 

 االثنين الحرجة معمل

 
 الثالثاء تمريض العناية الحرجة اكلينيكى

ات تطبيقات تكنولوجيا المعلوم 

 فى مجال الصحة عملى

طب نفسى نظرى مدرج 

 (ا)
 (ب)تمريض نفسي نظرى مدرج  

 األربعاء

 الخميس 

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

 

 مينة محمد رشاد النمرأ/ أ د  وفاء جميل محمد على/ د.أ   أمل إبراهيم /أد أحمد ابراهيم عبدالواحد/أ



         

    شئون الطالب

 الجداول واالنتدابات
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 (الفصل الدراسى األول) 2119/  2118جدول محاضرات المستوي الرابع  للعام الجامعي 

          تمريض حاالت حرجة+ تمريض نفسى ( D1)مجموعة

5-6 4-5 3-4 8-3 0-8 08-0 00-08 01-00 2-01 2-2 
/ اليوم

 الساعة

 
  

 السبت

 

تطبيقات تكنولوجيا 

ل المعلومات فى مجا

 (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

 و صحة نفسية اكلينيكىتمريض نفسى  
 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
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 (الفصل الدراسى األول) 8102/ 8102امعي جدول محاضرات المستوي الرابع  للعام الج

          حاالت حرجةتمريض + نفسى تمريض ( 2D)مجموعة

5-6 4-5 3-4 2-3 1-2 12-1 11-12 11-11 9-11 8-9 
/ اليوم

 الساعة

 
 

 السبت

 
تمريض العناية الحرجة 

 معمل

تطبيقات تكنولوجيا 

المعلومات فى مجال 

 (ب)الصحة مدرج 

  (ب)مدرج ة نظرى تمريض  العناية الحرج
 األحد

 تمريض نفسى و صحة نفسية اكلينيكى 
 االثنين

 
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات 

 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 نة الجداولرئيس لج مدير شئون التعليم والطالب

 

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

 


