
                                   
                                   

  
  

  األولجدول محاضرات الفصل الدراسي                                       
                                                           )1435/1436ھـ(  

  حممود لطفي طه خليل د.                                                     
     

 

  وساعات مكتبیة إرشاد اكادیمي وطالبى  ساعھ 12 +  فعلیة ساعات  6عدد الساعات المعتمدة =        

 3:00 –1:00 1:00 –12:00 12:00 –11:00 11:00 –10:00 10:00  – 9:00 9:00 – 8:00  الیوم

  مكتبیة ساعة    مكتبیة ساعة    األحد








  CHSE 241 

  23ج2القاعة: 

      إرشاد أكادیمي وطالبى    االثنني

 CHSE 241  الثالثاء
  ساعة مكتبیة  مكتبیة اتساع    23ج4القاعة: 

CHSE 241 عملي
  23ج2 القاعة:

  عصرا) 4- 2(

 عملي CHSE 241  األربعاء
   إرشاد أكادیمي وطالبى  23ج4القاعة: 

  

    اخلميس
إرشاد أكادیمي 

  وطالبى
     ساعة مكتبیة

  

   اتأستاذ المقرر
  . د

  المشرف على القسم 
 د.

 الكلیة المشرف على
 ذياب بن مقبل الشرارى د.

 التوقیع : التوقیع : التوقیع :

 

الجوفجــامـعـة       
 ة بالقریاتالتطبیقی ةكلیة العلوم الطبی              

 لمختبرات الطبیةقسم ا
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                                                         )1435/1436ھـ(  

  إيهاب حممد املدينة .أ                                                         
     

 

  وساعات مكتبیة  وطالبى إرشاد اكادیمي ساعات 12+  ساعات 6عدد الساعات المعتمدة =             

 3:00 –1:00 1:00 –12:00 12:00 –11:0011:00 –10:00 10:00  – 9:00 9:00 – 8:00  الیوم

  إرشاد أكادیمي وطالبى    األحد










    مكتبیة ساعة

 CLSE 232  مكتبیة ساعة    االثنني
  23ج3قاعة: 

CLS 241  

  12أ4قاعة:
  عصرا) 5- 3(

  مكتبیة اتساع    الثالثاء
    

 CLSE 232  مكتبیة ساعة    األربعاء
  معمل كلن

CLS 241   
  معمل كلن

 عصرا) 5- 3(
 
  

   وطالبى أكادیمي إرشاد    اخلميس

  

  أستاذ المقررات
 أ. 

  المشرف على القسم 
 د. 

 الكلیةالمشرف على 
 ذياب بن مقبل الشرارى د.

 التوقیع : التوقیع : التوقیع :

 

 

الجوفجــامـعـة         
 بالقریات كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة     

 لمختبرات الطبیةقسم ا
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  هيثم عثمان حممد .أ                                        
     

 

  وساعات مكتبیة إرشاد اكادیمي وطالبى  ةساع 12 +  اتساع 7عدد الساعات المعتمدة =                
  

  3:00 –1:00 1:00 –12:00 12:00 –11:00 11:00 –10:0010:00  – 9:00 9:00 – 8:00  الیوم

    CLS 232  CLS 232   األحد
  معمل كلن









  

  وطالبيإرشاد أكادیمي      االثنني
CLS 231   

  23ج2قاعة 

  مكتبیة ساعة  ساعات مكتبیة  CLS 232    الثالثاء

  وطالبيإرشاد أكادیمي      األربعاء
CLS 231   

  معمل كلن
 

    ساعات مكتبیة  CLS 232    اخلميس

  
  

   اتأستاذ المقرر
 أ. 

  المشرف على القسم 
 د. 

 الكلیةالمشرف على 
 ذياب بن مقبل الشرارى د.

 التوقیع : التوقیع : التوقیع :

  

 

 

الجوفجــامـعـة         
 بالقریات كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة     

 لمختبرات الطبیةقسم ا
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  هانى كمال عبد السميع  د.                                                     
     

 

  وساعات مكتبیة إرشاد اكادیمي وطالبى  ساعھ 12 +  ساعات 8   عدد الساعات المعتمدة =        

 3:00 –1:00 1:00 –12:00 12:00 –11:00 11:00 –10:00 10:00  – 9:00 9:00 – 8:00  الیوم

 Phys101  األحد
  مكتبیة اتساع    شاشة









إرشاد أكادیمي 

     وطالبى

 Phys101  ساعة مكتبیة    االثنني
  23ج2قاعة: 

إرشاد أكادیمي 
    وطالبى

 Phys101  الثالثاء
  شاشة 

إرشاد أكادیمي  
 Phys101  مكتبیة ساعات  وطالبى

  معمل فیزالقاعة: 

إرشاد أكادیمي     األربعاء
  وطالبى

Phys101 
  23ج2قاعة: 

إرشاد أكادیمي 
    وطالبى

 Phys101  اخلميس
    شاشة       

إرشاد أكادیمي  
 Phys101  ساعة مكتبیة  وطالبى

 )4-2( معمل فیزالقاعة: 
  

   اتأستاذ المقرر
  . د

  المشرف على القسم 
 د.

 الكلیة المشرف على
 ذياب بن مقبل الشرارى د.

 التوقیع : التوقیع : التوقیع :

  

 

الجوفجــامـعـة       
 ة بالقریاتالتطبیقی ةكلیة العلوم الطبی              

 لمختبرات الطبیةقسم ا
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