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 اليوم 

 االحد

 المادة

 (1عملى كيمياء حيوية )@

 (4، 3# عملى فارما )

 (5* عملى بيولوجيا الفم )

 (6@عملى ميكروبيولوجى )

 محاضرة فارماكولوجى
 (6، 5)عملى مواد حيوية 

 

 (5*عملى استعاضة )

  

 القاعة

 302# مدرج 

 * معمل خواص المواد بالكلية

 مل القسم بطب بشريا@ مع

 ( بالدور الثالث علوى302مدرج ) 

 بمبنى الكلية الجديد
 *معمل االستعاضة بالكلية

   *معمل خواص المواد بالكلية 

 االثنين

 المادة

 

 (3،4، 2# عملى باثولوجيا عامة )

 
 محاضرة كيمياء حيوية

 (4عملى بيولوجيا الفم )#

 (2# عملى فارما )

 (3@عملى كيمياء حيوية )

 (1)*عملى استعاضة 

 (3*عملى استعاضة )

 (4، 2عملى ميكروبيولوجى )

 
 (2عملى كيمياء حيوية )

 

 القاعة

 302# مدرج 

 

 ( بالدور الثالث علوى302مدرج ) 

 بمبنى الكلية الجديد 

 *معمل خواص المواد بالكلية

 302# مدرج 

 @ معمل القسم بطب بشري

 *معمل االستعاضة بالكلية

 بشريمعمل القسم بطب 

 الثالثاء

 المادة

 (4عملى كيمياء حيوية )@

 (5، 1@عملى ميكروبيولوجى )

 (6#عملى باثولوجيا عامة)

 محاضرة بيولوجيا الفم
محاضرة 

 استعاضة

محاضرة 

 ميكروبيولوجى

 (5عملى كيمياء حيوية )@

 (4، 3#عملى مواد حيوية )

 (6*عملى بيولوجيا الفم )

 (6# عملى فارما )

 القاعة
 القسم بطب بشريمل ا@ مع

 302# مدرج 

 ( بالدور الثالث علوى302مدرج ) 

 بمبنى الكلية الجديد 

 معمل القسم بطب بشري  @

 302# مدرج 

 معمل خواص المواد بالكلية*

 302# مدرج 

 االربعاء

 المادة

 (1#عملى فارما )

 (2*عملى بيولوجيا الفم )

 (3@عملى ميكروبيولوجى )

 محاضرة مواد حيوية

 

 (2، 1مواد حيوية )#عملى 

 

 (1# عملى باثولوجيا عامة )

 (3*عملى بيولوجيا الفم )

 (1*عملى بيولوجيا الفم )

 

 (2*عملى استعاضة )

 القاعه

 302# مدرج 

 *معمل خواص المواد بالكلية

 @ معمل القسم بطب بشري

 ( بالدور الثالث علوى302مدرج ) 

 بمبنى الكلية الجديد 

 

 302#مدرج 

 

 302 # مدرج

 *معمل خواص المواد بالكلية

 

 *معمل خواص المواد بالكلية

 

 *معمل االستعاضة بالكلية

 الخميس

 محاضرة باثولوجيا عامة (5# عملى باثولوجيا عامة ) المادة
 (5# عملى فارما )

 (6@عملى كيمياء حيوية )

 (4*عملى استعاضة )

 (6*عملى استعاضة )

 
 القضايا المجتمعية

 متطلب تخرج

 القاعة

 

 302# مدرج 

 

 

 ( بالدور الثالث علوى302مدرج ) 

 

 بمبنى الكلية الجديد 

 302# مدرج 

 @ معمل القسم بطب بشري

 *معملى االستعاضة بالكلية

 

متطلب تخرج تعليم ذاتى من خالل 

منصة المقررات على بوابة الكلية 

 االلكترونية

 عملى نظرى المادة

 2 2 مواد حيوية لطب االسنان

 2 2 الفمبيولوجيا 

 2 2 باثولوجيا عامة

 2 2 كيمياء حيوية

 2 2 القربازينا

 2 1 ميكروبيولوجى

 4 1 ستعاضة صناعيةالاتكنولوجيا

 16 12 االجمالى
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