
 
 
 

 الطبية العلوم كلية

 ية قسم العلوم الطبية التطبيق
 

 الطبيعي  بكالوريوس العالجبرنامج 
 (م2020/2021اجلامعي) للعام األولالدراسي  االول الفصلجدول احملاضرات   املستوى 

12-2 10-12 8-10 
 

 
 اليوم

نظري   ثقافة اسالمية Anatomy1 
Biology نظري 

 
 المادة

 

 المدرس  د/مها اآلنسي د/علي حيدرة    د/ الهام عبد القوي  السبت

 القاعة 508 508 508

Biology 

 عملي 
Physics عملي Physics المادة نظري 

كفى العريقيد/  األحد صادق خريم  د/ هالل الجوهري    المدرس د/

4-2معمل الكيمياء   القاعة معمل الفيزياء معمل الفيزياء 

 المادة English English لغة عربية

اجحعلي ر د/ علي راجح  د/ محمد العواضي االثنين  المدرس د/ 

 القاعة   

 المادة   

 المدرس    الثالثاء

 القاعة   

 المادة   

 

 األربعاء
 المدرس   

 القاعة   

 Physiology1  عمليAnatomy1 المادة 

 المدرس د/وفاء عتيق د/ ندى الهمداني   الخميس

 القاعة معمل التخدير  

 

 مالحظات هامة 
 لتزام بالقاعة المحددة لكل محاضرة علي جميع الطالب اال .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

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

 الحرمان بخصوص ذلك.

 

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

 

 



 
 
 

 الطبية العلوم كلية

 ية قسم العلوم الطبية التطبيق
 

 

 العالج الطبيعي  برنامج بكالوريوس 
 (م2020/2021الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي)  الثانيجدول احملاضرات   املستوى 

12-2 10-12 8-10 
 

 
 اليوم

 
Exercises 

therapy1 عملي 
 Exercises therapy1  المادة نظري 

 

 المدرس د/ أسامة عز الدين د/ نبيل القدسي   السبت

 القاعة 508 معمل العالج الطبيعي 

 Pharmacology  General surgery  المادة 

 المدرس د/ وفاء عتيق د/ نبيل البصير  األحد

 القاعة 302 508 

General medicine   3ساعات Biomechanics  المادة 

الثنينا  المدرس د/ أسامة عزالدين د/ عبدالناصر األثوري 

 القاعة معمل العالج الطبيعي 506

Pathology  
Electrotherapy1 

 المادة عملي   Electrotherapy1 نظري 

حفظ هللاد/محمد  الثالثاء  المدرس د/ نبيل القدسي د/ محمد عبد الحليم 

 القاعة معمل العالج الطبيعي  507

 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

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

 تعارض 

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

 الحرمان بخصوص ذلك.

 

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



 
 
 

 الطبية العلوم كلية

 ية قسم العلوم الطبية التطبيق

 
 العالج الطبيعي  برنامج بكالوريوس 

 (م2020/2021الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي) ثالث الجدول احملاضرات   املستوى 
12-2 10-12 8-10 

 

 
 اليوم

 Microbiology نظري 
ساعات 3  Neurology  

 
 المادة

 

ايناس العمراني د/ د/ امين االصبحي السبت  المدرس 

 القاعة 509 509

Musculoskeletal 

physiotherapy1 

ساعات 3  Orthopedic & 
traumatology 

 (2-4 ) Microbiology المادة عملي 

 المدرس د/ قاسم الشاوش  د/ وفاء عتيق د/ محمد عبد الحليم  األحد

 القاعة  معمل العالج الطبيعي 601

ساعات3   Physiotherapy for pediatrics  Neurophysiotherapy1 المادة 

 المدرس د/ احمد السقاف د/ احمد السقاف االثنين

اعةالق 502 501  

 تدريب ميداني
 

 المادة

 المدرس الثالثاء

 القاعة

 تدريب ميداني
 

 المادة

 

 األربعاء
 المدرس

 القاعة

      تدريب ميداني

 

 المادة

 المدرس الخميس

 القاعة

 

 مالحظات هامة 
 علي جميع الطالب االلتزام بالقاعة المحددة لكل محاضرة  .5

 المادة  %من إجمالي محاضرات25االمتحان إذا تجاوزت نسبه الغياب سيتم حرمان الطالب من دخول .6

لم يحصل  الطالب الذين عليهم مواد من مستويات أخرى عليهم حضور المحاضرات النظرية والعملية لهذه المواد ما .7

 تعارض 

تطبق الئحة  على الطالب المعيدين في نفس المستوى حضور المحاضرات النظرية والعملية للمواد المتبقية وسوف .8

 الحرمان بخصوص ذلك.

 

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

 



 
 
 

 الطبية العلوم كلية

 ية قسم العلوم الطبية التطبيق

 
 الطبيعي  برنامج بكالوريوس العالج

 (م2020/2021للعام اجلامعي) األولالفصل الدراسي  الرابعجدول احملاضرات   املستوى 
12-2 10-12 8-10 

 

 
 اليوم

Psychology Orthotics and Prosthetics Public Health المادة 

 

 السبت
يممحمد عبد الحل  منصور عون د/ عبد هللا محرم   د/  المدرس د/

 القاعة 601 601 601

 
Professional ethics and 

legislations 
Research methodology المادة 

 المدرس د/ جميل الربيعي  مختار اليوسفي د/  األحد

 القاعة 601 601 

 تدريب ميداني تدريب ميداني تدريب ميداني

 المادة

 المدرس االثنين

 القاعة

 تدريب ميداني تدريب ميداني تدريب ميداني

 المادة

 المدرس الثالثاء

 القاعة

 تدريب ميداني تدريب ميداني تدريب ميداني

 المادة

 

 األربعاء
 المدرس

 القاعة

 
Cardiopulmonary 

Physiotherapy I  عملي  

Cardiopulmonary 

Physiotherapy I  نظري  
 المادة

نبيل القدسيد/   الخميس  المدرس د/ أسامة عزالدين 

 القاعة 506 معمل العالج الطبيعي 

 

 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

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

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

 الحرمان بخصوص ذلك.

 

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


