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12-4 12-2 10-12 8-10 
 

 
 اليوم

 المادة Anatomy & histology I ح علي /د اإلسالمية الثقافة اللغة العربية 
 

 السبت
العواضي محمد/د  خالد الجرادي /د   المدرس د/على حيدرة 

 القاعة الندوات الندوات الندوات 

Computer skills   مج(A ) Computer skills  مج)  D( Fundamental of 

Nursing (2) (B) 

Computer skills  

 (C   (مج ِ
Computer skills  ِ مج )B) 

Fundamental of 

Nursing (2) (  A) 
 المادة

علي  /ا
 مفتاح

 األحد
 معمل الحاسوب

  
علي مفتاح /ا علي مفتاح /ا      

الحاسوبمعمل  معمل الحاسوب  المدرس 

 
 معمل التمريض

 
 القاعة

 Biology 

 
fundamental nursing نظري  

امين االصبحي /د  االثنين   د. طالل القلعة 

 602 602  

 
Fundamental of Nursing (2)                   (  C ) Fundamental of Nursing (2) (D) المادة 

 الثالثاء
عثماند/فاطمة      المدرس 

 القاعة معمل التمريض معمل التمريض 

Anatomy  
D عملي( ) مج    

Biology      مج

)C)     عملي  Biology      مج) C )   عملي  
Anatomy 
 (  C مج )

Biology      مج     عملي 

 )A) 
Anatomy مج عملي )

 (Bمج( 
Biology      عملي مج

)B) 

Anatomy عملي 

 (A) مج
 المادة

الظاهري فهد /د األربعاء الظاهري فهد /د د/دعاء د/دعاء  الظاهري فهد /د د/دعاء  الظاهري فهد /د د/دعاء   المدرس 

الحياء الدقيقةا معمل التمريض الحياء الدقيقةا  الحياء الدقيقةا معمل التمريض  الحياء الدقيقةا معمل التمريض   القاعة معمل التمريض 

 Physiology English المادة 

 الخميس
 المدرس راجح علي /د د/ندى الهمداني 

 القاعة 503 503 



 
 
 

 الطبية العلوم كلية

 قسم العلوم الطبية التطبيقية 

1 
 

 تمريضالبرنامج بكالوريوس 
 (م2020/2021الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي)  الثانيجدول احملاضرات املستوى 

 (110عدد الطالب)
12-2 10-12 8-10 

 

 
 اليوم

 تدريب ميداني
 

 المادة

 

 المدرس السبت

 القاعة

 المادة

 المدرس األحد

 القاعة

 المادة

 المدرس االثنين

لقاعةا  

Communication skills الصباري منصر /د  Basic pharmacology 
 طفيليات طفيليات طفيليات

 المادة

نبيل البصير/د د/منصر الصباري الثالثاء  
 د/ايمان رزاز

د/ اماني 

 المضواحي
سماح جيد د/  

 المدرس

االحياء معمل 507 303 االحياء معمل  االحياء معمل   
 القاعة

Parasitology 
Psychology 

 
Health education المادة 

 

اسامة عبدالحليم /د األربعاء الخوالني حنان /د   المدرس العميري ابتسام /د 

 القاعة 507 507 507

Obstetrics and gynecology  medicine 
 

Maternal   health nursing 3hrs 
 المادة

عبدالسالم دالق /د د/روزا احمد الخميس  المدرس 

واتالند  القاعة الندوات 

 مالحظات هامة
 علي جميع الطالب االلتزام بالقاعة المحددة لكل محاضرة .1

 المادة %من إجمالي محاضرات25سيتم حرمان الطالب من دخول االمتحان إذا تجاوزت نسبه الغياب .2

 مواد ما لم يحصل تعارضالطالب الذين عليهم مواد من مستويات أخرى عليهم حضور المحاضرات النظرية والعملية لهذه ال .3

على الطالب المعيدين في نفس المستوى حضور المحاضرات النظرية والعملية للمواد المتبقية وسوف تطبق الئحة الحرمان  .4

 بخصوص ذلك.

 ليةعميد الك                                     الشؤون األكادميية                                        رئيس القسم    
 أ. د  نبيل الربيعي                                   طالل القلعة /د                                                      مكيه  /د 

 



 
 
 

 الطبية العلوم كلية

 قسم العلوم الطبية التطبيقية 

2 
 

 تمريضال برنامج بكالوريوس
 (م2020/2021الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي) الثالثجدول احملاضرات املستوى 

 (59)عدد الطالب
12-2 10-12 8-10 

 

 
 اليوم

Applied nutrition صادق /د 

 
M/S Nursing 4hrs المادة 

 

 المدرس د/ طالل القلعة د/صادق الشراجي السبت

 القاعة المبنى الجديد المبنى الجديد

Applied Pharmacology  Pathology المادة 

 األحد
نبيل البصير/د  

 
صادق محمد /د   المدرس 

 القاعة 503  504

Surgery I 
Medicine I Nursing education 

 
 المادة

خالد غوث /د االثنين  المدرس د/ ابتسام العميري االثوري عبدالناصر/د 

 القاعة 502 601 502

 تدريب ميداني

 المادة

 المدرس الثالثاء

 القاعة

 المادة

 

 األربعاء
 المدرس

 القاعة

 المادة

 المدرس الخميس

 القاعة

 مالحظات هامة
 علي جميع الطالب االلتزام بالقاعة المحددة لكل محاضرة .1

 المادة %من إجمالي محاضرات25سيتم حرمان الطالب من دخول االمتحان إذا تجاوزت نسبه الغياب .2

 حصل تعارضالطالب الذين عليهم مواد من مستويات أخرى عليهم حضور المحاضرات النظرية والعملية لهذه المواد ما لم ي .3

على الطالب المعيدين في نفس المستوى حضور المحاضرات النظرية والعملية للمواد المتبقية وسوف تطبق الئحة الحرمان  .4

 .بخصوص ذلك

 عميد الكلية                                     الشؤون األكادميية                                        رئيس القسم    
 أ. د  نبيل الربيعي                                   طالل القلعة /د                                                      همكي  /د 

 



 
 
 

 الطبية العلوم كلية

 قسم العلوم الطبية التطبيقية 

3 
 

 تمريضال برنامج بكالوريوس
 (م2020/2021الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي) الرابع جدول احملاضرات  املستوى 

 (45عدد الطالب )
12-2 10-12 8-10 

 

 
 اليوم

 تدريب ميداني

 المادة

 

 المدرس السبت

 القاعة

 المادة

 المدرس األحد

 القاعة

Research methodology Forensic medicine Critical care nursing المادة 

 
 االثنين

فوز ابوالغيث /د  المدرس عبدالناصر القاضي /د د/ نبيل الربيعي 

لجديدالمبنى ا المبنى الجديد  القاعة المبنى الجديد 

Mental health nursing 

3hrs 

critical emergency 
medicine 

Psychiatric medicine المادة /د 

الذبحاني افراح /د الثالثاء الجرادي عبدالفتاح /د   المدرس د/ معمر الفهد 

 القاعة 402 504 602

 تدريب ميداني

 المادة

 

 األربعاء
 المدرس

 القاعة

 المادة

 المدرس الخميس

 القاعة

 مالحظات هامة
 علي جميع الطالب االلتزام بالقاعة المحددة لكل محاضرة .1

 المادة %من إجمالي محاضرات25سيتم حرمان الطالب من دخول االمتحان إذا تجاوزت نسبه الغياب .2

ة والعملية لهذه المواد ما لم يحصل الطالب الذين عليهم مواد من مستويات أخرى عليهم حضور المحاضرات النظري .3

 تعارض

على الطالب المعيدين في نفس المستوى حضور المحاضرات النظرية والعملية للمواد المتبقية وسوف تطبق الئحة  .4

 الحرمان بخصوص ذلك.

 

 عميد الكلية                                     الشؤون األكادميية                                        رئيس القسم    
 أ. د  نبيل الربيعي                                   طالل القلعة  /د                                                    مكيه  /د 


