جدول حماضرات قسم التمريض النظري والعملي للمستوى الثالث السمسرت االول 2018 – 2017
8:50-8:00

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

9:50-9:00

10:50-10:00

11:50-11:00

12:50-12:00

1:50-1:00

2:50-2:00

221تمرض5-
أساسيات التمريض (( )1عملي) شعبة (أ)
211تمرض3-
د/منال بالل
تشـــريــح
(نظري)
221تمرض5-
د /هند عبدهللا
أساسيات التمريض (( )1عملي) شعبة (ب)
د/جينفر تام
221تمرض5-
203نجل 1-مهارات االتصال االنجليزية األساسية
أساسيات التمريض (( )1نظري)
د/أميره الحوفي
211تمرض3-
251تمرض1-
212تمرض3-
241تمرض1-
تشـــريــح
مهارات االتصال
علم وظائف األعضاء (عملي) شعبة (أ)
علــم النفـــس د/أميره الحوفي
(نظري)
د/جينفر تام
د /هند عبدهللا
د /هند عبدهللا
213تمرض3-
213تمرض3-
212تمرض3-
كيمياء حيوية (عملي)
كيمياء حيوية (نظري)
علم وظائف األعضاء (عملي) شعبة (ب)
د/ريم الحساني
د/ريم الحساني
د /هند عبدهللا
211تمرض3-
211تمرض3-
212تمرض3-
تشـــريــح (عملي) شعبة (ب)
تشـــريــح (عملي) شعبة (أ)
علم وظائف األعضاء (نظري)
د /هند عبدهللا
د /هند عبدهللا
د /هند عبدهللا

منسقة قسم التمريض
د/أماني عبد القادر

221تمرض5-
أساسيات التمريض (( )1عملي) شعبة (أ)
د/منال بالل
221تمرض5-
أساسيات التمريض (( )1عملي) شعبة(ب)
د/جينفر تام

عميدة الكلية الجامعية :
د .زكرية أحمد غلفان زكري

جدول حماضرات قسم التمريض النظري والعملي للمستوى الرابع السمسرت االول 2018 – 2017
8:50-8:00
االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

9:50-9:00

216تمرض3-
علم االحياء الدقيقة الطبية (عملي)
د/إيمان خليفه

10:50-10:00
216تمرض3-
علم االحياء الدقيقة
الطبية (نظري)
د/إيمان خليفه

222تمرض6-
أساسيات التمريض (( )2عملي) شعبة(أ)
د /أماني عبدالقادر
222تمرض6-
أساسيات التمريض (( )2عملي) شعبة(ب)
م/مها عبدهللا
222تمرض6-
أساسيات التمريض (( )2عملي) شعبة(أ)
د /أماني عبدالقادر
222تمرض6-
أساسيات التمريض (( )2عملي) شعبة(ب)
م/مها عبدهللا
223تمرض2-
222تمرض6-
التقييم الصحي
أساسيات التمريض (( )2نظري)
(نظري)
د /مديحة علي
د /مديحة علي
216تمرض3-
علم االحياء الدقيقة
242تمرض2-
الطبية (نظري)
أخالقيات المهن الصحية د/جينفر تام
د/إيمان خليفه

منسقة قسم التمريض
د/أماني عبد القادر

11:50-11:00

12:50-12:00

1:50-1:00

2:50-2:00

215تمرض2-
علم االمراض د/هند
عبدهللا
222تمرض6-
أساسيات التمريض (( )2عملي) شعبة(أ)
د /أماني عبدالقادر
222تمرض6-
أساسيات التمريض (( )2عملي) شعبة(ب)
م/مها عبدهللا
214تمرض2-
التغذية
م/مها عبدهللا

214تمرض2-
التغذية
م/مها عبدهللا

223تمرض2-
التقييم الصحي (عملي)
د /مديحة علي

222تمرض6-
أساسيات التمريض
(( )2نظري)
د /مديحة علي
102سلم2-
ثقافة إسالمية ()2

204نجل1-
مهارات االتصال االنجليزية المتوسطة

عميدة الكلية الجامعية :
د .زكرية أحمد غلفان زكري

جدول حماضرات قسم التمريض النظري والعملي للمستوى اخلامس السمسرت االول 2018 – 2017
8:50-8:00

9:50-9:00

10:50-10:00

االحد

317تمرض2-
علم االدوية د/هند
عبدهللا

371تمرض2-
مقدمة في المعلوماتية الصحية(عملي) شعبة(أ)
د/هند عبدهللا

االثنين

371تمرض2-
مقدمة في المعلوماتية
الصحية(نظري)
د/منال بالل

371تمرض2-
مقدمة في المعلوماتية الصحية(عملي)
د/منال بالل

الثالثاء

االربعاء

الخميس

11:50-11:00

352تمرض6-
تمريض النساء والتوليد (نظري)
د /أماني عبدالقادر
317تمرض2-
علم االدوية د/هند
عبدهللا

331تمرض6-
تمريض رعاية البالغين االساسي (نظري)
د /مديحة علي
352تمرض6-
تمريض النساء والتوليد (عملي) شعبة (أ)
د/منال الحسين
331تمرض6-
تمريض رعاية البالغين االساسي (عملي) شعبة (أ)
د/منال بالل
352تمرض6-
تمريض النساء والتوليد (عملي) شعبة (ب)
د/أماني عبدالقادر
331تمرض6-
تمريض رعاية البالغين االساسي (عملي) شعبة (ب)
د /مديحة علي

منسقة قسم التمريض
د/أماني عبد القادر

12:50-12:00

1:50-1:00

2:50-2:00

103سلم2-
ثقافة إسالمية()3
301نجل1-
اللغة االنجليزية للعلوم الصحية المساعدة (( )1عملي)
352تمرض6-
تمريض النساء والتوليد (عملي) شعبة (أ)
د/منال الحسين
331تمرض6-
تمريض رعاية البالغين االساسي (عملي) شعبة (أ)
د/منال بالل
352تمرض6-
تمريض النساء والتوليد (عملي) شعبة (ب)
د/أماني عبدالقادر
331تمرض6-
تمريض رعاية البالغين االساسي (عملي) شعبة (ب)
د /مديحة علي

عميدة الكلية الجامعية :
د .زكرية أحمد غلفان زكري

جدول حماضرات قسم التمريض النظري والعملي للمستوى السادس السمسرت االول 2018 – 2017
8:50-8:00

353تمرض6-
تمريض األطفال(نظري)
م /مها عبدهللا

االحد
االثنين
الثالثاء

االربعاء

الخميس

9:50-9:00

10:50-10:00

11:50-11:00

12:50-12:00

1:50-1:00

2:50-2:00

102عرب2-
تحــــرير عــــربي

332تمرض6-
تمريض رعاية البالغين المتقدم(نظري)
د/منال بالل
302نجل1-
104سلم2-
372تمرض2-
اللغة االنجليزية للعلوم الصحية المساعدة ()2
ثقافة إسالمية ()4
علم الوبائيات د /أميرة الحوفي
(عملي)
332تمرض6-
332تمرض6-
تمريض رعاية البالغين المتقدم (عملي) شعبة (أ)
تمريض رعاية البالغين المتقدم (عملي) شعبة (أ)
د/جينفر تام
د/جينفر تام
353تمرض6-
353تمرض6-
تمريض األطفال(عملي) شعبة (أ)
تمريض األطفال(عملي) شعبة (أ)
د/أميره الحوفي
د/أميره الحوفي
332تمرض6-
332تمرض6-
تمريض رعاية البالغين المتقدم (عملي) شعبة (ب)
تمريض رعاية البالغين المتقدم (عملي) شعبة (ب)
د/منال بالل
د/منال بالل
353تمرض6-
353تمرض6-
تمريض األطفال(عملي) شعبة (ب)
تمريض األطفال(عملي) شعبة (ب)
م /مها عبدهللا
م /مها عبدهللا

منسقة قسم التمريض
د/أماني عبد القادر

عميدة الكلية الجامعية :
د .زكرية أحمد غلفان زكري

جدول حماضرات قسم التمريض النظري والعملي للمستوى السابع السمسرت االول 2018 – 2017
8:50-8:00
االحد
االثنين

الثالثاء

9:50-9:00

10:50-10:00

11:50-11:00

454تمرض5-
تمريض صحة المجتمع (عملي)
د/أميره الحوفي -د /مديحة علي
433تمرض6-
تمريض الطوارئ والحاالت الحرجة (عملي)
د /مديحة علي – د/جينفر تام
433تمرض6-
تمريض الطوارئ والحاالت الحرجة (نظري)
د/جينفر تام

12:50-12:00

1:50-1:00

2:50-2:00

433تمرض6-
تمريض الطوارئ والحاالت الحرجة (عملي)
د /مديحة علي – د/جينفر تام
473تمرض1-
التمريض المبني
على البراهين
د /مديحة علي

456تمرض2-
االمراض المعدية
د/هند عبدهللا

االربعاء
الخميس

منسقة قسم التمريض
د/أماني عبد القادر

454تمرض5-
تمريض صحة المجتمع (نظري)
د/أميره الحوفي

455تمرض1-
التثقيف الصحي
د/أميره الحوفي

عميدة الكلية الجامعية :
د .زكرية أحمد غلفان زكري

