
 2020-2019 ةالدراسي للسنة -االول الفصل  –جدول دروس المستوى االول -كلية الطب

 (9،10)المكتبة  اتقاعفي  (A,B,C)للمجاميع 

                                                                     )B(بالتناوب مع مجموعة  )10(في قاعة المكتبة  )C(: يكون دوام المجموعة مالحظة
                                                                                                                                                   

 وسيم فاضل التميمي االستاذ الدكتور                                                                                                                                                   

 للشؤون العلمية والطلبة   معاون العميد                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                  /   /2019 

 2-12 11,50-11 10,50-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة

 
 األحـــــــد

 (Aعملي ) بشري تشريح (A)اللغة العربية  (A)الفيزياء الطبية   (Aحاسبات ) A)البايولوجي الطبي )

 B)البايولوجي الطبي ) B)حاسبات )
10-12   12-12,50 1-2 

 (B)االرشاد التربوي  (B)الفيزياء الطبية  (Bعملي ) بشري تشريح

 2-12 (10)قاعة  11،50-11 (10)قاعة  10-10,50 8-10

 (Cكيمياء طبية وحياتية عملي ) (C)كيمياء طبية وحياتية  (C)اللغة العربية  (Cعملي ) بشري تشريح

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

 االثنـــــين

 (A)التربية الرياضية +  ساعات طالبية حرة   (A)اللغة االنكليزية  (A)البايولوجي الطبي عملي  (A)كيمياء طبية وحياتية  (Aالبايولوجي الطبي )

8-10  10-10،50 11-11،50 12-2 
 

 (B)كيمياء طبية وحياتية عملي  (B)كيمياء طبية وحياتية (B)اللغة االنكليزية  (Bاللغة االنكليزية عملي )

 (10)قاعة  12،50-12 12-10 (10)قاعة   9،50-9 (10)قاعة   8-8،50
 

 (C)تشريح بشري  (Cاللغة االنكليزية عملي ) (C)حاسبات  (C)كيمياء طبية وحياتية 

 1-11 11-9 8،50-8 اليوم/الساعة
 

 الـــــثالثاء

 (Aكيمياء طبية وحياتية عملي ) (A)اللغة االنكليزية عملي  (Aالتشريح البشري )

8-10 10-10،50  11-1 1-2  

 (B)ساعة طالبية حرة  (B)البايولوجي الطبي عملي  (B) تشريح بشري (Bفيزياء طبية عملي )

 (10قاعة ) 1,50-1 (10)قاعة  12،50-12 12-10 (10)قاعة  9،50-9 (10)قاعة  8-8،50

 (C)حاسبات    (C)اللغة االنكليزية  (Cحاسبات عملي ) (C)كيمياء طبية وحياتية  (C)البايولوجي الطبي 

  12،50-12 11،50-11 10،50-10 10-8 اليوم/الساعة

 األربعاء

 (A)االرشاد التربوي  (A)التشريح البشري  (Aكيمياء طبية وحياتية )   (Aحاسبات عملي )

8-8-8،50  9-9،50 10-12 12-12،50 

 (B)البايولوجي الطبي  (B)حاسبات عملي  (Bكيمياء طبية وحياتية ) (B)تشريح بشري 

 2-12 (10)قاعة  11،50-11 (10)قاعة   10-10،50 8-10
 

 (C) ساعات طالبية حرة (C)فيزياء طبية  (C)تشريح بشري  (C)فيزياء طبية عملي 

  12,50-12 12-10 9,50-9 8,50-8 اليوم/الساعة

 

 الخميـــس

 (A)كيمياء طبية وحياتية  (Aفيزياء طبية عملي ) (A)حاسبات  (A)تشريح بشري 

8-8،50 9-9،50 10-10,50 11-11,50 12-12،50 1-1،50 

 
 (Bكيمياء طبية وحياتية ) (B)ساعة طالبية حرة   (B) اللغة العربية  (B)الرياضيةالتربية  (B)تشريح بشري (B) حاسبات

 2-1 (10)قاعة  12,50-12 (10)قاعة   11,50-11 (10)قاعة  10-1,50 8-10

 (C)االرشاد التربوي  (C)البايولوجي الطبي  (C)التربية الرياضية  (C)تشريح بشري  (Cبايولوجي طبي عملي )


