
                                   
                                   

  
  

 األولجدول محاضرات الفصل الدراسي                         
 ) ھـ 1436 / 1435(                                                               

   حسن سيد أمحد عالء د.                                                              
    

 وساعات مكتبیة إرشاد اكادیمي وطالبى  ةساع 12  + فعلیة اتساع 5عدد الساعات المعتمدة =            
  

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

 أكادیمي إرشاد    األحد
     وطالبى

CLS221 
 مل التشریحمع
 )ظھراً  1- 11(

ھـر
ظـ

 الـ
الة

صـــ
  
  مكتبیة اتساع

 أكادیمي إرشاد    االثنني
  وطالبى

CLS221  
  23ج4القاعة: 

 أكادیمي إرشاد
  وطالبى

  

إرشاد أكادیمي      الثالثاء
 أكادیمي إرشاد    وطالبى

    وطالبى

  ساعة مكتبیة    األربعاء
CLS221 

  23ج4 :القاعة
إرشاد أكادیمي 

    مكتبیة ساعة  وطالبى

    مكتبیة ساعة    ساعة مكتبیة    اخلميس

  

   اتأستاذ المقرر
 عالء حسن سید أحمدد. 

  المشرف على القسم 
 عالء حسن سید أحمدد. 

 الكلیةالمشرف على 
 ذياب بن مقبل الشرارى د.

 التوقیع : التوقیع : التوقیع :

 

 

       الجوفجــامـعـة  
    بیقیة بالقـریاتكلیة العلوم الطبیة التط    

 العالج الطبیعي والتأھیل الصحيقسم             



                                   
                                   

  
  

  األولجدول محاضرات الفصل الدراسي                                    
  ) ھـ 1436 / 1435(                                                          

  يدالس حممد يسري .د                        
   

  

  وساعات مكتبیة إرشاد اكادیمي وطالبى  ةساع 12 +  ةساع 10عدد الساعات المعتمدة =                      

-1:00 11:00-12:00 10:00-11:00 9:00-10:00 8:00-9:00  الیوم
12:00 2:00-1:00 3:00-2:00 4:00-3:00 

  CHEM 101  ساعة مكتبیة    األحد
  12أ5قاعة 

  ساعة مكتبیة

الةا
صـــ

ھـر
ظـ

لـ
  
  وطالبيإرشاد أكادیمي 

CHEM 420  
  23ج3

  CHEM 101  االثنني
  معمل كلن

 وطالبيإرشاد أكادیمي 
  

  CHEM 321  
    23ج3

  CHEM 101  ساعة مكتبیة    الثالثاء
  12أ5قاعة 

  CHEM 420    ساعة مكتبیة
  23ج3

 CHEM 250  األربعاء
  وطالبيإرشاد أكادیمي   معمل كلن

ساعة 
  مكتبیة

CHEM 321  
    23ج3

 CHEM 250  اخلميس
  معمل كلن

CHEM 101  
  12أ5قاعة 

    ساعة مكتبیة

  

  أستاذ المقررات
 د. محمد یسرى السید

  المشرف على القسم 
 عالء حسن سید أحمدد. 

 الكلیة المشرف على
 ذياب بن مقبل الشرارى د.

 التوقیع : التوقیع : التوقیع :

  

 

 

الجوفجــامـعـة       
 بالقـریات یة التطبیقیةالعلوم الطبكلیة         

العالج الطبیعي والتأھیل الصحيقسم



                                   
                                   

  
  

 األولجدول محاضرات الفصل الدراسي                         
 ) ھـ 1436 / 1435(                                                               

   جابر سيد أمني سليمان د.                                                        
    

 وساعات مكتبیة إرشاد اكادیمي وطالبى  ةساع 12  + اتساع 4عدد الساعات المعتمدة =            
  

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

 أكادیمي إرشاد    األحد
  وطالبى

RHS221 
   23ج4 :القاعة

 أكادیمي إرشاد
  وطالبى

ھـر
ظـ

 الـ
الة

صـــ
  
    ساعة مكتبیة

    ساعة مكتبیة  وطالبى أكادیمي إرشاد    االثنني

 RHS221     الثالثاء
 معمل العالج الطبیعي

إرشاد أكادیمي 
  وطالبى

RHS 333 
  عصرا) 4-2(معمل العالج الطبیعي 

  ساعة مكتبیة    األربعاء
  

  
RHS221 

معمل العالج 
  )1-11( الطبیعي

     

إرشاد أكادیمي   مكتبیة ساعات    اخلميس
    مكتبیة ساعة  وطالبى

  

   اتأستاذ المقرر
 جابر سید أمین سلیماند. 

  المشرف على القسم 
 عالء حسن سید أحمدد. 

 الكلیةالمشرف على 
 ذياب بن مقبل الشرارى د.

 التوقیع : التوقیع : التوقیع :

  

 

 

       الجوفجــامـعـة  
    لیة العلوم الطبیة التطبیقیة بالقـریاتك    

 العالج الطبیعي والتأھیل الصحيقسم             


	د. علاء حسن
	د. محمد يسرى
	د.جابر أمين

