
 

  الجامعة كلية المعارف  - التعليم العالي والبحث العلمي وزارة
 للدراستين الجدول األسبوعي النضري للمرحلة األولى قسم التمريض :قسم التمريض

 الدراسة الصباحية

 الوقت المادة الدراسية  اسم التدريسي  رمز الصف
 10:30 – 0 8:3  تشريح   جهاد د. رجاء 2p5jjte االحد

4npqs3e 11:30 - 10:30 الحاسوب   د. احمد عبد الجبار 
djptm2x  10:30 - 8:30  أسس التمريض   د. سرهنك قادر 

 االثنين 
sejyb2e  1:30 - 12:30  أخالقيات التمريض   د. محاسن طالب 
krpn73a  الثالثاء   11:00 - 9:00  الكيمياء الحياتية     د. مهنى عويد  

  

 الدراسة المسائية  

 الوقت المادة الدراسية  اسم التدريسي  رمز الصف
 2:30  - 1:30   الحاسوب   د. احمد عبد الجبار 4npqs3e االحد

2p5jjte  9:00 - 7:00 التشريح     د. رجاء جهاد 
qovxxms  9:00 - 7:00  أسس التمريض   د. عالء خلف 

 االثنين 
sejyb2e  1:30 - 12:30  مريض أخالقيات الت  د. محاسن طالب 
krpn73a  الثالثاء   3:30 - 1:30  الكيمياء الحياتية   د. مهن عويد  

  

  

  

  

  

  



 

  الجامعة كلية المعارف  - التعليم العالي والبحث العلمي وزارة
 الجدول األسبوعي العملي للمرحلة األولى قسم التمريض للدراستين  

 الدراسة الصباحية

 الوقت المادة الدراسية  اسم التدريسي  رمز الصف
 10:30 – 0 8:3  تشريح   د. رجاء جهاد 2p5jjte االحد

4npqs3e 11:30 - 10:30 الحاسوب   د. احمد عبد الجبار 

djptm2x  10:30 - 8:30  التمريض أسس   د. سرهنك قادر 
 االثنين 

sejyb2e  1:30 - 12:30  أخالقيات التمريض   د. محاسن طالب 

krpn73a  الثالثاء   11:00 - 9:00  الكيمياء الحياتية     د. مهنى عويد  
  

 الدراسة المسائية  

 الوقت المادة الدراسية  اسم التدريسي  الصفرمز 
 2:30  - 1:30   الحاسوب   د. احمد عبد الجبار 4npqs3e االحد

2p5jjte  9:00 - 7:00 التشريح     د. رجاء جهاد 
qovxxms  9:00 - 7:00  أسس التمريض   د. عالء خلف 

 االثنين 
sejyb2e  1:30 - 12:30  أخالقيات التمريض   د. محاسن طالب 
krpn73a  الثالثاء   3:30 - 1:30  الكيمياء الحياتية   د. مهن عويد  

  

  

  

  

  

  



 

  الجامعة كلية المعارف  - التعليم العالي والبحث العلمي وزارة
  

 الجدول األسبوعي العملي للمرحلة األولى قسم التمريض للدراستين  
 الدراسة الصباحية

 الوقت المادة الدراسية رمز الصف

 األربعاء 
mffps6m  10:0 – 9:00   أسس التمريض 
sgwnbqi 11:3 – 10:30 التشريح 

wg3yzt7  1:0- 12:00  الكيمياء الحياتية 

  

    الدراسة المسائية

 الوقت المادة الدراسية الصفرمز 

 األربعاء 
qxdbpxn   4:00 – 3:00   أسس التمريض 

e4qsynh  5:30 – 4:30 التشريح 

sk6cbev   7:00- 6:00  الكيمياء الحياتية 

  


