
 

   جـق الربنامــمهس                                                                                                          العمليات األكادميية                   
 
 
 
 

 كلية الطــب و العــلوم الصحــية
   املستوى األول -ج التنريض ــبرىامرات ــدول حماضـج 

 و8102-8102للفصل الثاىي للعاو 

 األيام

 احملاضرة األولي
03:7 – 03:7 

 احملاضرة الجانية
03:7 – ::3:7 

 احملاضرة الجالجة
::3:7  -  :5327 

 احملاضرة الرابعة
77 ::  - 53:7 

 احملاضرة اخلامسة
53:7 -  57 :: 

 األحد
Fundamental 2 

 ةـــأ. نهل

 المدينة الطبية

Lab 

 االثهني
Fundamental 2 

 ةـــأ. نهل

 المدينة الطبية

Lab 

 الجالثاء
Anatomy 2 

 أمحد عبدالرمحند. 
R-9 

Physiology 2 

 المشرحة

Physiology 2 

 المشرحة

Community 1 

R-9 
 

  األربعاء
Biochemistry 

 هــأ. وفاء معتص
R-4 

English2 

R-5 

Community 1 

 زائر
 R-8 

 

  اخلميس
Biochemistry 

 أ. وفاء معتصه
R-4 

Physiology 2 

R-5 
  

 

 

 



 

   جـق الربنامــمهس                                                                                                          العمليات األكادميية                   
 
 
 
 

 كلية الطــب و العــلوم الصحــية

  املستوى الثاىي -ج التنريض ــبرىامرات ــدول حماضــج 
 و8102 -8102للفصل الثاىي للعاو 

 األيام
 احملاضرة األولي

03:7 – 03:7 
 احملاضرة الثاىية

03:7 – ::3:7 
 احملاضرة الثالثة

::3:7  -  :5327 
 احملاضرة الرابعة

77 ::  - 53:7 
 احملاضرة اخلامسة

53:7 -  57 :: 

 األحد

Adult nursing 
(medical)2 

 اـــأ. رش
R-9 

Adult nursing 
(medical)2 

 اـــأ. رش
R-9 

   

 Clinical area االثهني

 Clinical area الجالثاء

 األربعاء
Diet therapy 

(Visitor) 

R-9 

Communication 
skills 

 اىتصارأ. 
R-5 

Psychology 

(Visitor) 

R-6 
  

  اخلميس

Adult nursing 
(surgical)2 

 اـــأ. رش
R-6 

Adult nursing 
(surgical)2 

 اـــأ. رش
R-6 

  

 
 
 



 

   جـق الربنامــمهس                                                                                                          العمليات األكادميية                   
 
 
 
 

 كلية الطــب و العــلوم الصحــية
   املستوى الثالث -ض ـج التنريــبرىامرات ــدول حماضــج

 و8102 -8102للفصل الثاىي للعاو 

 األياو
 احملاضرة األولي

03:7 – 03:7 
 احملاضرة الثاىية

03:7 – ::3:7 
 احملاضرة الثالثة

::3:7  -  :5327 
 الرابعةاحملاضرة 

77 ::  - 53:7 
 احملاضرة اخلامسة

53:7 -  57 :: 

 Clinical area  األحد

Gynecological 
Nursing 

 أ. مساهر

R-9 

Psychiatric & 
Mental Health 

Nursing 

(Visitor) 
R-6 

Psychiatric & 
Mental Health 

Nursing 

(Visitor) 
R-6 

 Clinical area االثهني

  الجالثاء

Obstetrical 
Nursing  

 أ. مساهر

R-9 

Obstetrical 
Nursing  

 أ. مساهر

R-9 

  

 األربعاء

 Gynecological 
Nursing 

 أ. مساهر

R-9 

Gynecological 
Nursing 

 أ. مساهر

R-9 

  

 اخلميس
Obstetrical 

Nursing  

 أ. مساهر

R-5 

Health 
economic 

(Visitor) 
R-5 

 

Research 
methodology 

(Visitor) 
R-5 

 

 

 



 

   جـق الربنامــمهس                                                                                                          العمليات األكادميية                   
 
 
 
 

 كلية الطــب و العــلوم الصحــية
  املستوى الرابع -ج التنريض ــبرىامرات  ــدول حماضــج

 و8102 -8102للفصل الثاىي للعاو 

 األيام
 احملاضرة األولي

03:7 – 03:7 
 احملاضرة الثاىية

03:7 – ::3:7 
 احملاضرة الثالثة

::3:7  -  :5327 
 احملاضرة الرابعة

77 ::  - 53:7 
 احملاضرة اخلامسة

53:7 -  57 :: 

  األحد

Consolidation 
practice maternal 

 nursing 

 أ. مساهر
 المدينة الطبية

 

Consolidation 
practice surgical 

nursing 

 ىهلةأ. 

R-9 

 

  االثهني

Consolidation 
practice medical 

nursing 

 رشاأ. 
R-8 

 

Consolidation 
practice 

pediatric nursing 

 أ. اىتصار

R-9 

 

 Clinical area الجالثاء

 Clinical area األربعاء

  اخلميس
Obstetrical 

Nursing  

 أ. مساهر

R-9 

Obstetrical 
Nursing  

 أ. مساهر

R-9 

Nursing 
administration 

(Visitor) 

R-6 

 

 


