
 

 منسق البرنامج                                                         اديمية                    العمليات األك

 
 

 كلية الطــب و العــلوم الصحــية

  األولالمستوي  – والجراحة برنامج الطبمحاضرات جدول 

 م9201/2020الدراسي للعام  - األولالفصل  

 األيـــام
 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 

 األحد
 مهارات حاسـوب

G-A 
 : حاسوب معمل

 دمحمأحمد أ. عماد الدين

 مهارات حاسـوب

G-B 
 : حاسوبمعمل  

 دمحمأحمد أ. عماد الدين

 مهارات حاسـوب

G-B 
 : حاسوبمعمل  

 دمحمأحمد أ. عماد الدين

 مهارات حاسـوب

G-A 
 : حاسوبمعمل 

 دمحمأحمد أ. عماد الدين

 

 االثهني
Chemistry 

R - 8  
 حسند. معاوية 

Chemistry 

 (Lab)  

 الثالثاء
Biology 

R - 8 
 د. دمحم أحمد يوسف

Medical Physics 

R - 8 
 أ. هناء جابر

Biology 

Lab)) 

  Physics األربعاء

Lab)) 

    اخلميس
English 1 

R - 8 
 

English 2 

R - 8 
 

 

 

 

 

  التالية:  البىابة االلكترونية مىاد مطلىبات الجامعةبتىجد 

 ( مهارات الدراسة الجامعية+  الدراسات السىدانية+  1+ الثقافة االسالمية  1العربية اللغة )

 /http://e.merowe.edu.sd  على الرابط التالي:

http://e.merowe.edu.sd/


 

 منسق البرنامج                                                         اديمية                    العمليات األك

 
 

 كلية الطــب و العــلوم الصحــية

  ولالمستوي األ – المختبرات الطبيةبرنامج جدول 

 م9201/2020 الدراسي امعلا - األولالفصل  

 امـــــياأل
 احملاضرة األولي

03:7— 03:7 

 احملاضرة الثانية
03:7 – ::3:7 

 احملاضرة الثالثة
::3:7 – :5327 

 احملاضرة الرابعة
::77 – 5::7 

 احملاضرة اخلامسة
5::7 – ::57 

 Chemistry األحد

Lab)) 

 االثهني
Physics 

R-5 
 أ. هناء جابر

 حاسوبمهارات 
G-A 

 : حاسوبمعمل 
 الدين دمحمأحمد عماد أ. 

 

 حاسوب مهارات
G-B 

 : حاسوب معمل
 أ. عماد الدين دمحمأحمد

English 1 

R-5 

 الثالثاء
Chemistry 

R-5 
 أ. آالء عل  

Biology MLS 

R-5 

 د. دمحم أحمد يوسف

  
English 2 

R-5 

 األربعاء
 حاسوب مهارات

G-A  
 : معمل

 الدين دمحمأحمد عماد أ. 

 حاسوبمهارات 
G-B 
 :معمل 

 الدين دمحمأحمد عماد أ. 

Biology 

Lab)) 

  Physics اخلميس

Lab)) 

 

 

 

 

  التالية:  البىابة االلكترونية مىاد مطلىبات الجامعةبتىجد 

 ( مهارات الدراسة الجامعية+  الدراسات السىدانية+  1+ الثقافة االسالمية  1اللغة العربية )

 /http://e.merowe.edu.sd  على الرابط التالي:

http://e.merowe.edu.sd/


 

 منسق البرنامج                                                         اديمية                    العمليات األك

 
 

 كلية الطــب و العــلوم الصحــية

  األولالمستوي  – التمريضبرنامج محاضرات جدول 

 م9201/2020الدراسي العام  –األول الفصل  

 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 

  األحد
Physiology 

R-8 
 أ. وفاء عثمان

   

 االثهني
 ـوبحاســــ مهارات

G-A 

     :حاسوب معمل

 أحمدالدين دمحم عماد أ. 

 

  ـوبحاســـــ مهارات 

G-B   

   :حاسوب معمل

 دمحمأحمدالدين  عماد أ. 

  

 الثالثاء
Anatomy 1 

R-6 
 أ. دمحم عبدالرحمن

  حاســــــوب مهارات 

G-B 

   :حاسوب معمل

 الدين دمحمأحمد عماد أ. 

  ـوبحاســـــ مهارات 

G-A 

   :حاسوب معمل

 الدين دمحمأحمد عماد أ. 

English 1 

R-8 

English 2 

R-8 

 األربعاء
Fundamental(1) 

R-8 
أحمد أ. نهلة  

Lab 

 اخلميس
Fundamental(1)  

R-8 
 أ. نهلة أحمد

Lab 

 

 
  التالية:  البىابة االلكترونية مىاد مطلىبات الجامعةبتىجد 

 ( مهارات الدراسة الجامعية+  الدراسات السىدانية+  1+ الثقافة االسالمية  1اللغة العربية )

 /http://e.merowe.edu.sd  على الرابط التالي:

http://e.merowe.edu.sd/

