
 2020 - 2019للعام الدراسي   -الفصل االول  -جدول دروس الصف الثالث 

 (Aشعبة )

 4-1 12،50-12 12-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة تشغيل المولدة

 
 الطب الباطني والفطريات بكتيرياال األحـــــــد

 االرشاد التربوي (Bالطب الباطني / سريري )
 التربية الرياضية + ساعات

 حرةطالبية 
10-1 

 (C،Dعلم اإلمراض عملي )

  8-8,50 9-9,50 10-10,50 11-1 1-3 
 

1-3 
 (C،Dعملي ) علم األدوية (A،Bعملي ) علم األدوية علم األمراض علم األدوية علم األدوية االثنـــــين

 (Cالطب الباطني / سريري )
  

 1-11 10,50-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة 

 1-3 (Aالطب الباطني / سريري ) علم األمراض مناعة مناعة  الـــــثالثاء 1-3
 

(A،B) (C،Dمناعة عملي ) مناعة عملي    

  3-1 1-11 10,50-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة 

 

 

1-3  

 علم األمراض علم األدوية والفطريات بكترياال األربــــعاء )مولد الرنين(

مناقشات في الطب الباطني  (Dالباطني / سريري )الطب 

(A،B،C،D) 

 ( قاعة المكتبة)

 

 (A،Bبكتريا عملي )

 3-1 1-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة 

 
 

 علم اإلمراض الطب الباطني الخميـــس

 (A،Bعلم األمراض عملي )

 12-10 االنكليزي)القاعة الرئيسية(
 

(C،D) بكتريا عملي     

 

      

                     

                                                                                                                                                                      

    الدكتور وسيم فاضل التميمياألستاذ                                    

 معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة                                                                     

                                                                                                                                                                /   /2019 



 

 2020 - 2019للعام الدراسي   -الفصل االول  -جدول دروس الصف الثالث 

 (Bشعبة )

 3-12 12-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة تشغيل المولدة

 
 والفطريات بكتيرياال الطب الباطني  األحـــــــد

 ساعات طالبية حرة + التربية الرياضية (Bالطب الباطني / سريري )

10-1 
 

 ((C،D)علم اإلمراض عملي )

  8-8,50 9-9,50 10-10,50 11-1 1-3 

1-3 
 (C،Dعملي ) علم األدوية (A،Bعملي ) علم األدوية مناعة  مناعة  علم األمراض  االثنـــــين

 (Cالطب الباطني / سريري )
 

 1-11 10,50-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة 

 1-3 (Aالطب الباطني / سريري ) علم األدوية علم األمراض  علم األدوية الـــــثالثاء 1-3

 (A,B)مناعة عملي (C،Dمناعة عملي )

 3-1 1-11 10,50-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة 

 

 األدويةعلم   و الفطريات بكترياال علم األمراض األربــــعاء

مناقشات في الطب الباطني  (Dالطب الباطني / سريري )

(A،B،C،D) 

 (مولد الرنين -  قاعة المكتبة)

 

 (A،Bبكتريا عملي )

 3-1 1-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة 

 

 الطب الباطني علم اإلمراض  الخميـــس

 (A،Bعلم األمراض عملي )

 12،50-12 12-10 االنكليزي)القاعة الرئيسية(

 االرشاد التربوي (C،Dبكتريا عملي )

 

                                                                                                                                                                                                

    األستاذ الدكتور وسيم فاضل التميمي                                                                                                                                      

 ؤون العلمية والطلبةمعاون العميد للش                                                                     

                                                                                                                                                                /   /2019                         

        


