
 

 الربنامج قـــــمهس                                                                                                  ات األكادميية                          ــالعملي

  

 
 

 كلية الطــب و العــلوم الصحــية

  ولالمستوي األ –برنامج الطب جدول 

 م8201/9201ام علل الفصل الدراسي الثاني 

 امـــــياأل
 احملاضرة األولي

03:7— 03:7 

 احملاضرة الثانية
03:7 – ::3:7 

 الثالثةاحملاضرة 
::3:7 – :5327 

 احملاضرة الرابعة
::77 – 5:47 

 احملاضرة اخلامسة
5:47 – 4:57 

      السبت

    األحد
English 2 

R-5 
 

 االثهني

Human 
Biology 

 
R-8 

Human Biology - Lab 

   الجالثاء

   األربعاء

Intr. To 

sociology & 

psychology 

 

R-8 

  

      اخلميس

 

 



 

 الربنامج قـــــمهس                                                                                                  ات األكادميية                          ــالعملي

  

 
 

 كلية الطــب و العــلوم الصحــية

  المستوي الثاني –برنامج الطب محاضرات جدول 

 م8201/9201الفصل الدراسي الثاني للعام  

 امـــاألي
 احملاضرة األولي

03:7— 03:7 

 احملاضرة الجانية
03:7 – ::3:7 

 احملاضرة الجالجة
::3:7 – :5327 

 احملاضرة الرابعة
:377 – 5347 

 احملاضرة اخلامسة
5347 – 4357 

      السبت

 األحد
Anatomy2  

 
 املدينة الطبية

   االثهني
Community 

R 8 

Community 

R 5 
 

  الجالثاء
Physiology2 

R 8 

Biochemistry2 
 

R 8 
  

 األربعاء
Anatomy2  

 املدينة الطبية

 اخلميس

General 
Micro 

R 6 

Biochemistry2 
 

R 8 

Physiology2 

R 8 
  

 

 



 

 الربنامج قـــــمهس                                                                                                  ات األكادميية                          ــالعملي

  

 
 

 كلية الطــب و العــلوم الصحــية

  المستوي الثالث –برنامج الطب محاضرات جدول 

 م8201/9201 الفصل الدراسي الثاني للعام 

 امـــاألي
 احملاضرة األولي

03:7– 03:7 

 احملاضرة الثانية
03:7 – ::3:7 

 احملاضرة الثالثة
::3:7 – :5327 

 احملاضرة الرابعة
:377 – 53:7 

 احملاضرة اخلامسة
53:7 – :357 

 السبت
Anatomy3 

  
 املدينة الطبية

 األحد
Biochemistry3 

 
R-6 

 
Physiology3 

R-5 
  

 االثهني
Anatomy3  

 املدينة الطبية

  الجالثاء

General 
Pharmacology 

R-5 

Community 

R-5 
  

 األربعاء
Biochemistry3 

 
R-5 

Physiology3 

R-8 

Mechanisms 
of Disease 

 
R-5 

.  

 اخلميس
Anatomy3  

 
 املدينة الطبية



 

 الربنامج قـــــمهس                                                                                                  ات األكادميية                          ــالعملي

  

 
 

 العــلوم الصحــيةكلية الطــب و 

  المستوي الرابع –برنامج الطب محاضرات جدول 

 م8201/9201 الفصل الدراسي الثاني للعام

 األيـــام
 احملاضرة األوىل

03:7— 03:7 

 احملاضرة الثانية
03:7 – ::3:7 

 احملاضرة الثالثة
::3:7 – :5327 

 احملاضرة الرابعة
:377 – 53:7 

 احملاضرة اخلامسة
53:7 – :357 

 السبت
Clinical Pharmacology 2 

 

 املديهة الطبية

 األحد
Clinical Micro Bio 2 

R- 5 

Clinical Micro Bio 2 

(Lab) 

 االثهني
Medicine 

infectious disease 

 املديهة الطبية

Clinical 

 Pathology 2 

 املديهة الطبية

   

 الجالثاء
Surgery 

 املديهة الطبية

Comm. Med 4 

 املديهة الطبية

Clinical Round Medicine 

 (B+C( مستشفى كرمية )Aالطبية )املديهة 
 

 األربعاء
Medicine 

Cardiology 

 املديهة الطبية

Clinical Round Surgery 

 ( A+Bالطبية )املديهة 
 (C+Dمستشفى كرمية )

  

 اخلميس
Surgery 

 املديهة الطبية

Clinical Round Medicine 

 (E( مستشفى كرمية )Dمروي العام )
 (Fالطبية )املديهة 

  

 


