
 
 
 

 الطبية العلوم كلية

 قسم العلوم الطبية التطبيقية 

 تغذيةبرنامج بكالوريوس                                                          
 (م/الدراسي األول للعام اجلامعي) املستوى االول  الفصلجدول احملاضرات                     

 

12-2 10-12 8-10 
 

 
 اليوم

  

Biology 
Chemistry 

 عملي
 المادة

 

 السبت
دعاءد/ الحكيمي د/غادة   المدرس 

 القاعة 106 106

 

 المادة  

 المدرس   األحد

 القاعة  

Chemistry  المادة  عربي 

حميد المسوريد/  د/عدلية  االثنين  المدرس  

 القاعة  508 509

 اسالمية ثقافة
Biology  

 نظري

 
Physics المادة عملي 

 الثالثاء
خالد الجرادي /د  

 د/ حسين سقيل

 
                          
 د/شيماء االغبري

 المدرس

 القاعة معمل الفيزياء 501 501

English English Physics المادة 

 

 األربعاء
 المدرس صاق خريمد/ د/حامد المقري د/حامد المقري

 القاعة 506 506 506

 

 المادة

 المدرس الخميس

 القاعة

 

 مالحظات هامة
 اللتزام بالقاعة المحددة لكل محاضرة علي جميع الطالب ا 

 المادة  من إجمالي محاضرات%52سيتم حرمان الطالب من دخول االمتحان إذا تجاوزت نسبه الغياب 

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

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

 ذلك.بخصوص 

 عميد الكلية            رئيس القسم                                                          الشؤون األكادميية                                
 الربيعي نبيل  د. أ                                      درهم اجلليل عبد/     د. ا                                       حامت غفران/  د  
  



 
 
 

 الطبية العلوم كلية

 قسم العلوم الطبية التطبيقية 

 ةتغذيبرنامج بكالوريوس    
 (م/اجلامعي) األول للعامالفصل الدراسي   الثاني جدول احملاضرات   املستوى 

12-2 10-12 8-10 
 

 
 اليوم

phycology 

 
 

Food chemistryعملي Food chemistryعملي 
 المادة

 

ر عونود/ منص السبت منذر/ د   المدرس د/ منذر                                  

 القاعة المعمل الجديد المعمل الجديد 506

Basic epidemiology Medical Biochemistry Medical Microbiology المادة 

حمفتا يونس/ د  األحد  المدرس د/امين االصبحي  د/امال بانافع  

 القاعة 508 808 508

Principles of food sciences Principles of food sciences Medical Biochemistry المادة 

 االثنين
 المدرس د/ ايمان رزاز د/ارزاق شمالن   د/ ارزاق شمالن  

عةالقا كيمياء حيوية معمل التغذية معمل التغذية   

 المادة   

 المدرس    الثالثاء

 القاعة   

 Food chemistry Medical Parasitology المادة 

 

 األربعاء
 المدرس د/اسامة عبدالحليم د/عبدالجليل درهم                

703مبنى الجديد    القاعة 703مبنى الجديد  

Principles of food sciences 

Medical 
Microbiology 

مليع  

Medical 

Parasitology 

    

Medical 
Microbiology 

 عملي

Medical 

Parasitology 

    
 المادة

 الخميس

 المدرس  د/قاسم الشاوش احمد السبئي  د/قاسم الشاوش احمد السبئي د/ محمد السباعي

5يمياءك معمل معمل االحياء 805  القاعة 5معمل كيمياء معمل االحياء 

 ةمالحظات هام      
  علي جميع الطالب االلتزام بالقاعة المحددة لكل محاضرة 

 المادة  من إجمالي محاضرات%52سيتم حرمان الطالب من دخول االمتحان إذا تجاوزت نسبه الغياب 

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

 الب المعيدين في نفس المستوى حضور المحاضرات النظرية والعملية للمواد المتبقية وسوف تطبق الئحة على الط

 الحرمان بخصوص ذلك.

  

 يةعميد الكل                                            رئيس القسم                                              األكادميية الشؤون  
 الربيعي نبيل  د. أ                                      درهم اجلليل عبد/     د. ا                                       امتح غفران/  د  
 



 
 
 

 الطبية العلوم كلية

 قسم العلوم الطبية التطبيقية 

 برنامج بكالوريوس تغذية
 (م/جدول احملاضرات   املستوى الثالث الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي)

 
2-4 

12-2 10-12 8-10 
 

 
 اليوم

 Community nutrition Medical Nutrition Therapy I 
 المادة

 

 ا. تسنيم الدبعي السبت
 ا. بسمة امين

 المدرس ا. غيداء ابراهيم

 القاعة 506

Community nutrition Medical Nutrition Therapy I المادة 

 ا. تسنيم الدبعي األحد
 ا. بسمة امين

 المدرس ا. غيداء ابراهيم

 القاعة معمل التغذية

Nutrition and immunology 
Medical Nutrition 

Therapy 

Pathophysiology 
of chronic 
diseases 

 المادة

 االثنين

 المدرس د. امل حنش د. امل حنش د. صادق الشراجي

 القاعة 507 507 205

Functional 
foods and  

Nutraceعملي
uticals 

Food analysis 
 عملي

Food analysis 
 عملي

 المادة 

 الثالثاء
/ محمد د  

 السباعي 
 المدرس  ا/منذر نعمان ا/منذر نعمان

6مجموعة  6مجموعة   5مجموعة     
 القاعة

  معمل التحاليل معمل التحاليل معمل التحاليل
 

 Community nutrition 

Functional foods 
and  

Nutraceuticعملي
als 

 المادة
 

 األربعاء

 المدرس د/ محمد السباعي  ا.د. نبيل الربيعي 

 القاعة  التحاليل معمل 805 

Pathology Food analysis 

Functional foods 
and 

Nutraceuticals 
 

 المادة

 الخميس

 أ.د. عبدالجليل درهم د. نور عتيق
 د. محمد السباعي

 
 المدرس

المؤتمرات قاعة 107  القاعة قاعة المؤتمرات 

 مالحظات هامة 
 الشؤون األكادميية                                          رئيس القسم                                             عميد الكلية  

  الربيعي نبيل  د. أ                                      درهم اجلليل عبد/     د. ا                                      حامت غفران/  د  

 برنامج بكالوريوس تغذية



 
 
 

 الطبية العلوم كلية

 قسم العلوم الطبية التطبيقية 

 (م/الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي) الرابع جدول احملاضرات   املستوى
12-2 10-12 8-10 

 

 
 اليوم

Drug-nutrient interaction Nutritional for people of 

special demands 

Nutritional education and 

counselling 

 

 المادة

 

 السبت
علي اليحوي /د  المدرس د/هبة عبد الرحمن د/ فوز أبو الغيث 

 القاعة معمل التغذية معمل التغذية 507

Nutritional education and 

counselling 

Research methodology 
Basic pharmacology المادة 

بشرى االهجريد/   األحد سالمدر د/ نبيل البصير د/ نبيل الربيعي   

 القاعة 507 507 205

 

 

Nutritional for people of 

special demands 

 

Professional ethics and 

regulations  

 االثنين
  د/ خالد لجرادي د/ غفران حاتم

  دراسات العليا   دراسات العليا  

Nutritional education and counselling 

 د/هبة عبد الرحمن

Training in Medical Nutrition Therapy 

I 

 د/ طارق السامعي

 المادة

 المدرس الثالثاء

 القاعة

Training in Medical Nutrition Therapy 

I  

 د/ طارق السامعي

Nutritional education and counselling 

 د/هبة عبد الرحمن 

 المادة

 

 األربعاء

 المدرس

 القاعة

 مالحظات هامة 
 لطالب االلتزام بالقاعة المحددة لكل محاضرة علي جميع ا 

 المادة  من إجمالي محاضرات%52سيتم حرمان الطالب من دخول االمتحان إذا تجاوزت نسبه الغياب 

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

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

 .بخصوص ذلك

 الشؤون األكادميية                                          رئيس القسم                                             عميد الكلية  
 أ. د  نبيل الربيعي                                      عبد اجلليل درهم    /د  ا.                                       غفران حامت /د   


