
 
 
 

 الطبية العلوم كلية

 قسم العلوم الطبية التطبيقية 

 القبالة برنامج بكالوريوس
 (م2020/2021) اجلامعي األول للعامالفصل الدراسي  االولجدول احملاضرات املستوى 

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

 
 اليوم

Computer 
skills 

Computer skills Computer skills English المادة 

 

 السبت
وليد المهدي  /ا

(بمجموعة )  
وليد المهدي مجموعة  /ا

(ب)  
(بوليد المهدي مجموعة ) /ا  المدرس د/علي راجح 

 معمل الحاسوب
 

 معمل الحاسوب
 

 معمل الحاسوب
 

 القاعة 603

 
Biology 

 

Anatomy 

 نظري

Fundamental of nursing 
)ا( نظري  

 المادة

 المدرس د/ عبدالفتاح الجرادي د/علي حيدره دعاء العصري  األحد

 القاعة 404 404  

 Islamic culture 
Arabic 

 
Biology المادة 

  االثنين
 

هىد/ن د/محمد العواضي الهام عبدالقوي/د  المدرس 

 القاعة 603 603 603 

 Biology Biology English المادة 

 الثالثاء
 المدرس د/علي راجح دعاء العصري دعاء العصري 

 القاعة 507   

 
Fundamental of 
nursing ا( نظري(  

Physiology I 
Fundamental of nursing 

)ا( نظري  
 المادة

 

 المدرس د/ عبدالفتاح الجرادي د/ندى الهمداني د/ عبدالفتاح الجرادي  األربعاء

 القاعة 603 603 603 

 
Anatomy 

 عملي

Fundam

ental of  

nursing1 

 عملي

Anatomy 
 عملي

Fundame

ntal of  

nursing1 

 عملي

Anatomy 
 عملي

Fundamen

tal of  

nursing1 

 عملي

 المادة

 الخميس

 

فهد 
الظاهري   

   2 

فاطمة /د

    عثمان  
3مجموعة  

فهد الظاهري 
3 

فاطمة /د

    عثمان  
2مجموعة  

فهد الظاهري  
2 

فاطمة /د

    عثمان  
1مجموعة  

 المدرس

 
معمل 

 التمريض
معمل 
 التخدير

معمل 
 التمريض

معمل 
 التخدير

معمل 
 التمريض

 القاعة معمل التخدير

 حظات هامةمال
 علي جميع الطالب االلتزام بالقاعة المحددة لكل محاضرة .1

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

 لم يحصل تعارض عليهم حضور المحاضرات النظرية والعملية لهذه المواد ما أخرىالطالب الذين عليهم مواد من مستويات  .3

 ى الطالب المعيدين في نفس المستوى حضور المحاضرات النظرية والعملية للمواد المتبقية وسوف تطبق الئحة الحرمان بخصوص ذلك.عل .4

 يةعميد الكل                                     رئيس القسم                                            األكادميية الشؤون
 أ. د  نبيل الربيعي                                  طالل القلعة    /د                                                    عفاف الصراري  /د 
 



 
 
 

 الطبية العلوم كلية

 قسم العلوم الطبية التطبيقية 

 
 برنامج بكالوريوس القبالة

 
 (م2020/2021) جدول احملاضرات   املستوى الثاني  الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي

 (طالبه84)

12-2 10-12 8-10 
 

 
ليوما  

Basic nutrition Parasitology عملي Parasitology السبت المادة عملي 

  المدرس د/ايناس العماري د/ايناس العماري عبدالجليل /د

  القاعة   المبنى الجديد

  
 االحد

 

Health education Sociology Parasitology المادة عملي 

ايناس العماريد/ د/كامل العليمي د/ابتسام العميري االثنين  المدرس 

 القاعة  قاعه الندوات قاعه الندوات

 

 المادة

 المدرس الثالثاء

 القاعة

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

 المادة من إجمالي محاضرات %25ب  سيتم حرمان الطالب من دخول االمتحان إذا تجاوزت نسبه الغيا .2

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

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

 .بخصوص ذلك

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

 

 Parasitology المادة  نظري 

 

 األربعاء
عبدالحليم اسامه /د   المدرس  

 القاعة  قاعه الندوات 

Medical esthetics 
Introduction of 

midwifery 
pharmacology المادة 

خميسال  
 المدرس نبيل البصير/د د/عبد السالم دالق د/عبد السالم دالق

507 507 507   

     



 
 
 

 الطبية العلوم كلية

 قسم العلوم الطبية التطبيقية 
 

 القبالة برنامج بكالوريوس
 (م2020/2021لفصل الدراسي األول للعام اجلامعي ا  الثالثجدول احملاضرات   املستوى 

 (طالبه24)
12-2 10-12 8-10 

 

 
 اليوم

 Biostatistics                     تركي /د 
Applied nutrition 

 
 المادة

 

 المدرس د/عبدالجليل درهم د/محمد رزه  السبت

 القاعة قاعه الدراسات العليا 506 

Child health nursing(3hours) pathology المادة 

صادق محمد/د العواضي سبأ /د األحد  المدرس 

 القاعة 503 502

   

    االثنين

   

Midwifery II 
3hour)) 

Pharmacology المادة 

روزا احمد /د الثالثاء  المدرس د/نبيل البصير 

402 085  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

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

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

 .بخصوص ذلك

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

 



 
 
 

 الطبية العلوم كلية

 قسم العلوم الطبية التطبيقية 

 لفصل الدراسي األول للعام اجلامعيا الرابع جدول احملاضرات   املستوى 
 (طالبه13)م2020/2021)

12-2 10-12 8-10 
 

 
 اليوم

 تدريب ميداني

 المادة

 

 السبت
 المدرس

 القاعة

 المادة   

 المدرس    األحد

 القاعة   

Mental health for 

midwifery 
Research methodology 

Introduction to Public 

health 
 المادة

ثنيناال عبدهللا محرم /د د/عبدالناصر القاضي منصور ابو بكر   المدرس 

 القاعة 502 601 505

Neonatal ology Advanced midwifery 3hours المادة 

خالد اللبني /د الثالثاء احمد روزا /د   المدرس 

 القاعة 502 504

 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

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

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

 

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

 


