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 جامعة المنيا  -كلية التمريض

 

 االربعاء( -االثنين –ايام )السبت  (A, B, C, Dالفرقة االولي مجموعات ) 0202/0202العام الجامعي 

 الساعة اليوم

مجموعات 
 النظري

A  B C D 

مجموعات 
 عملي 

A1  A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

 السبت
 

االسبوع 
 الفردي
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 فسيولوجى فسيولوجى ميكروبيولوجي ميكروبيولوجي المقرر
المبني  –مدرج )أ( ملحق  القاعة 

 القديم

( الدور الثاني 1قاعة درس )

 مبني القديم

المبني  -مدرج )ب( ملحق 

 القديم

الثاني ( الدور 2قاعة درس )

 مبني القديم

22-20 

 طفيليات طفيليات تشريح تشريح مقرر

المبني  –مدرج )أ( ملحق  القاعة 

 القديم

( الدور الثاني 1قاعة درس )

 مبني القديم

المبني  –مدرج )ب( ملحق 

 القديم

( الدور الثاني 2قاعة درس )

 مبني القديم

20-0 

 أساسيات التمريض أساسيات التمريض أساسيات التمريض أساسيات التمريض مقرر
المبني  –مدرج )أ( ملحق  القاعة 

 القديم

دور ال( 1قاعة درس )

ثاني مبني القديمال  

 –مدرج )ب( ملحق 

 المبني القديم

ثاني الدور ال( 2قاعة درس )

 مبني القديم

0- 4 

   نظري حاسب الي نظري حاسب الي مقرر

المبني  –مدرج )أ( ملحق  القاعة 

 القديم

دور ال( 1قاعة درس )

ثاني مبني القديمال  
  

4- 6  
 عملي ميكروبيولوجي عملي ميكروبيولوجي عملي ميكروبيولوجي عملي ميكروبيولوجي مقرر

 كلية الطب معامل ميكروبيولوجي معامل ميكروبيولوجي كلية الطب معامل ميكروبيولوجي كلية الطب معامل ميكروبيولوجي كلية الطب القاعة 

6- 7  
 عملي حاسب الي  عملي حاسب الي  عملي حاسب الي  عملي حاسب الي  مقرر

 معامل الحاسب االلي كلية العلوم  معامل الحاسب االلي كلية العلوم  معامل الحاسب االلي كلية العلوم  معامل الحاسب االلي كلية العلوم  القاعة 

7- 8 
 عملي طفيليات عملي طفيليات طفيلياتعملي  عملي طفيليات مقرر

 معامل الطفيليات بكلية الطب معامل الطفيليات بكلية الطب معامل الطفيليات بكلية الطب معامل الطفيليات بكلية الطب القاعة 

 السبت
 

االسبوع 
 الزوجي
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 ميكروبيولوجي ميكروبيولوجي فسيولوجى فسيولوجى مقرر

المبني  –مدرج )أ( ملحق  القاعة 

 القديم

دور ال( 1قاعة درس )

ثاني مبني القديمال  

 –مدرج )ب( ملحق 

 المبني القديم

ثاني الدور ال( 2قاعة درس )

 مبني القديم

22-20 

 تشريح تشريح طفيليات طفيليات مقرر
المبني  –مدرج )أ( ملحق  القاعة 

 القديم

دور ال( 1قاعة درس )

ثاني مبني القديمال  

 –مدرج )ب( ملحق 

 المبني القديم

ثاني الدور ال( 2قاعة درس )

 مبني القديم

20-0 

 أساسيات التمريض أساسيات التمريض أساسيات التمريض أساسيات التمريض مقرر
المبني  –مدرج )أ( ملحق  القاعة 

 القديم

دور ال( 1قاعة درس )

ثاني مبني القديمال  

 –مدرج )ب( ملحق 

 المبني القديم

ثاني الدور ال( 2قاعة درس )

 مبني القديم

0- 4 

 نظري حاسب الي نظري حاسب الي   مقرر

 القاعة 
  

 –مدرج )ب( ملحق 

 المبني القديم

ثاني الدور ال( 2قاعة درس )

 مبني القديم

4- 6  
 عملي ميكروبيولوجي عملي ميكروبيولوجي عملي ميكروبيولوجي عملي ميكروبيولوجي مقرر

 معامل ميكروبيولوجي كلية الطب معامل ميكروبيولوجي كلية الطب معامل ميكروبيولوجي كلية الطب معامل ميكروبيولوجي كلية الطب القاعة 

6- 7  
 عملي حاسب الي  عملي حاسب الي  عملي حاسب الي  عملي حاسب الي  مقرر

 معامل الحاسب االلي كلية العلوم  معامل الحاسب االلي كلية العلوم  معامل الحاسب االلي كلية العلوم  معامل الحاسب االلي كلية العلوم  القاعة 

7- 8 
 عملي طفيليات عملي طفيليات عملي طفيليات عملي طفيليات مقرر

 معامل الطفيليات بكلية الطب معامل الطفيليات بكلية الطب معامل الطفيليات بكلية الطب معامل الطفيليات بكلية الطب القاعة 

 A1  A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 مجموعات العملي 

 6-8 االثنين

 أساسيات التمريضعملي  مقرر

( 1معمل ) القاعة 

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 2معمل )

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 1) قاعة

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 2) قاعة

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 8مدرج )

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 9مدرج )

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

 (5قاعة )
الدور 

 االرضي
 القديمالمبني 

الدور  (6قاعة )

المبني  االرضي
 القديم

 6-8 االربعاء

 أساسيات التمريضعملي  مقرر

( 1معمل ) القاعة 

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 2معمل )

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 1) قاعة

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 2) قاعة

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 8مدرج )

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 9مدرج )

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

 (5قاعة )
الدور 

 االرضي
 القديمالمبني 

الدور  (6قاعة )

المبني  االرضي
 القديم

 ملحوظة: يتم تبادل المحاضرات اسبوعيا ما بين محاضرات وجها لوجه ومحاضرات عبر االنترنت 
 A1 نظري A مجموعة 

 عملي
A2 

 عملي
B نظري B1 

 عملي
B2  

  عملي
C نظري C1 

 عملي
C2 

 عملي
D 

 نظري
D1 

 عملي
D2 

 عملي

 38 37 75 38 37 75 38 37 75 38 37 75 العدد
 

 اعداد الجداول الدراسية
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 

 عميد الكلية
 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
 

 أ.د/ عصام الدين فرحات أ.د/ عزة محمد محمد أ.د/ صفاء محمد عبدالرحمن د/مني ثابت



  )الفصل الدراسي الثاني(   توزيع المحاضرات والدروس العمليةجدول                             

 جامعة المنيا  -كلية التمريض

 (الخميس -الثالثاء– االحد( ايام )E, F, G, Hمجموعات ) الفرقة االولي 0202/0202العام الجامعي 

 الساعة اليوم

مجموعات 
 النظري

E  F G H 

مجموعات 
 عملي 

E 1  E 2 F 1 F 2 E 1  E 2 F 1 F 2 

 االحد
 

االسبوع 
 الفردي
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 فسيولوجى فسيولوجى ميكروبيولوجي ميكروبيولوجي المقرر
المبني  –مدرج )أ( ملحق  القاعة 

 القديم

دور ال( 1قاعة درس )

ثاني مبني القديمال  

 -مدرج )ب( ملحق 

 المبني القديم

ثاني الدور ال( 2قاعة درس )

 مبني القديم

22-20 

 طفيليات طفيليات تشريح تشريح مقرر

المبني  –مدرج )أ( ملحق  القاعة 

 القديم

دور ال( 1قاعة درس )

ثاني مبني القديمال  

 –مدرج )ب( ملحق 

 المبني القديم

ثاني الدور ال( 2قاعة درس )

 مبني القديم

20-0 

 أساسيات التمريض أساسيات التمريض أساسيات التمريض أساسيات التمريض مقرر
المبني  –مدرج )أ( ملحق  القاعة 

 القديم

دور ال( 1قاعة درس )

ثاني مبني القديمال  

 –مدرج )ب( ملحق 

 المبني القديم

ثاني الدور ال( 2قاعة درس )

 مبني القديم

0- 4 

   نظري اليحاسب  نظري حاسب الي مقرر

المبني  –مدرج )أ( ملحق  القاعة 

 القديم

دور ال( 1قاعة درس )

ثاني مبني القديمال  
  

4- 6  
 عملي ميكروبيولوجي عملي ميكروبيولوجي عملي ميكروبيولوجي عملي ميكروبيولوجي مقرر

 معامل ميكروبيولوجي كلية الطب ميكروبيولوجي كلية الطبمعامل  معامل ميكروبيولوجي كلية الطب معامل ميكروبيولوجي كلية الطب القاعة 

6- 7  
 عملي حاسب الي  عملي حاسب الي  عملي حاسب الي  عملي حاسب الي  مقرر

 معامل الحاسب االلي كلية العلوم  معامل الحاسب االلي كلية العلوم  معامل الحاسب االلي كلية العلوم  معامل الحاسب االلي كلية العلوم  القاعة 

7- 8 
 عملي طفيليات عملي طفيليات عملي طفيليات عملي طفيليات مقرر

 معامل الطفيليات بكلية الطب معامل الطفيليات بكلية الطب معامل الطفيليات بكلية الطب معامل الطفيليات بكلية الطب القاعة 

 االحد
 

االسبوع 
 الزوجي
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 ميكروبيولوجي ميكروبيولوجي فسيولوجى فسيولوجى مقرر

المبني  –مدرج )أ( ملحق  القاعة 

 القديم

دور ال( 1قاعة درس )

ثاني مبني القديمال  

 –مدرج )ب( ملحق 

 المبني القديم

ثاني الدور ال( 2قاعة درس )

 مبني القديم

22-20 

 تشريح تشريح طفيليات طفيليات مقرر
المبني  –مدرج )أ( ملحق  القاعة 

 القديم

دور ال( 1قاعة درس )

ثاني مبني القديمال  

 –مدرج )ب( ملحق 

 المبني القديم

ثاني الدور ال( 2قاعة درس )

 مبني القديم

20-0 

 أساسيات التمريض أساسيات التمريض أساسيات التمريض أساسيات التمريض مقرر
المبني  –مدرج )أ( ملحق  القاعة 

 القديم

دور ال( 1قاعة درس )

ثاني مبني القديمال  

 –مدرج )ب( ملحق 

 المبني القديم

ثاني الدور ال( 2قاعة درس )

 مبني القديم

0- 4 

 حاسب الي  حاسب الي    مقرر

 القاعة 
  

 –مدرج )ب( ملحق 

 المبني القديم

ثاني الدور ال( 2قاعة درس )

القديممبني   

4- 6  
 عملي ميكروبيولوجي عملي ميكروبيولوجي عملي ميكروبيولوجي عملي ميكروبيولوجي مقرر

 معامل ميكروبيولوجي كلية الطب معامل ميكروبيولوجي كلية الطب معامل ميكروبيولوجي كلية الطب معامل ميكروبيولوجي كلية الطب القاعة 

6- 7  
 عملي حاسب الي  عملي حاسب الي  عملي حاسب الي  عملي حاسب الي  مقرر

 معامل الحاسب االلي كلية العلوم  معامل الحاسب االلي كلية العلوم  معامل الحاسب االلي كلية العلوم  معامل الحاسب االلي كلية العلوم  القاعة 

7- 8 
 عملي طفيليات عملي طفيليات عملي طفيليات عملي طفيليات مقرر

 معامل الطفيليات بكلية الطب معامل الطفيليات بكلية الطب معامل الطفيليات بكلية الطب معامل الطفيليات بكلية الطب القاعة 

 E 1  E 2 F 1 F 2 G 1 G 2 H 1 H 2 مجموعات العملي 

 6-8 الثالثاء

 أساسيات التمريضعملي  مقرر

( 1معمل ) القاعة 

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 2معمل )

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 1) قاعة

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 2) قاعة

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 8مدرج )

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 9مدرج )

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

 (5قاعة )
الدور 

 االرضي
 القديمالمبني 

الدور  (6قاعة )

المبني  االرضي
 القديم

 6-8 الخميس

 أساسيات التمريضعملي  مقرر

( 1معمل ) القاعة 

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 2معمل )

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 1) قاعة

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 2) قاعة

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 8مدرج )

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

( 9مدرج )

 الرابعالدور 
علوي المبني 

 الجديد

 (5قاعة )
الدور 

 االرضي
 القديمالمبني 

الدور  (6قاعة )

المبني  االرضي
 القديم

 E 1 نظري E مجموعة 
 عملي

E 2 
 عملي

F نظري F 1 
 عملي

F 2  
  عملي

G 

 نظري
G 1 

 عملي
G 2 

 عملي
H 

 نظري
H 1 

 عملي
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 اعداد الجداول الدراسية
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 

 عميد الكلية
 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
 

 أ.د/ عصام الدين فرحات أ.د/ عزة محمد محمد أ.د/ صفاء محمد عبدالرحمن د/مني ثابت

 



  )الفصل الدراسي الثاني(   توزيع المحاضرات والدروس العمليةجدول                             

 جامعة المنيا  -كلية التمريض

 

 االربعاء( -االثنين–( ايام )السبت A, B, C, Dمجموعات ) الثانيةالفرقة  0202/0202العام الجامعي 

 الساعة اليوم

مجموعات 
 A  B C D النظري

مجموعات 
 A1  A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 عملي 

 السبت
 

االسبوع 
 الفردي

 

 

 

8-11 
 طب الحاالت الحرجة طب الحاالت الحرجة ادوية تطبيقية ادوية تطبيقية المقرر
( الدور الرابع 9مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الرابع 8مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدورالثالث 6مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثالث 7مدرج )

 علوي  المبني الجديد

11-12 
 تمريض الطوارئ تمريض الطوارئ تمريض الطوارئ تمريض الطوارئ مقرر

( الدور الرابع 9مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الرابع 8مدرج )

المبني الجديدعلوي    

( الدورالثالث 6مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثالث 7مدرج )

 علوي  المبني الجديد
21-23.1 

 ,Aمج  )
B) 

 مج 21-1

(C, D) 

 التغذية في الصحة والمرض التغذية في الصحة والمرض جراحة عامة  جراحة عامة  مقرر

( الدور الرابع 9مدرج ) القاعة 

الجديدعلوي  المبني   

( الدور الرابع 8مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدورالثالث 6مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثالث 7مدرج )

 علوي  المبني الجديد

1-4  

   لغة انجليزية  لغة انجليزية  مقرر

( الدور الرابع 9مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الرابع 8مدرج )

المبني الجديدعلوي    

  

 السبت
 

االسبوع 
 الزوجي

 

 

8-11 
 ادوية تطبيقية ادوية تطبيقية طب الحاالت الحرجة طب الحاالت الحرجة مقرر

( الدور الرابع 9مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الرابع 8مدرج )

الجديدعلوي  المبني   

( الدورالثالث 6مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثالث 7مدرج )

 علوي  المبني الجديد

11-12 
 تمريض الطوارئ تمريض الطوارئ تمريض الطوارئ تمريض الطوارئ مقرر

( الدور الرابع 9مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الرابع 8مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدورالثالث 6مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثالث 7مدرج )

 علوي  المبني الجديد
21-23.1 

 ,Cمج  )
D) 

 مج 21-1

(A, B) 

 جراحة عامة  جراحة عامة  التغذية في الصحة والمرض التغذية في الصحة والمرض مقرر

( الدور الرابع 9مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الرابع 8)مدرج 

 علوي  المبني الجديد

( الدورالثالث 6مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثالث 7مدرج )

 علوي  المبني الجديد

1 -4 

 لغة انجليزية  لغة انجليزية    مقرر

( الدورالثالث 6مدرج )   القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثالث 7مدرج )

الجديدعلوي  المبني   

 A1  A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 مجموعات العملي 

 االثنين

 الطوارئعملى تمريض  مقرر 8-6

 

( 3معمل ) القاعة 

باطني 
وجراحي دور 
الثاني المبني 

 القديم 

معمل النساء 
القديم الدور 
الثالث المبني 

 القديم 

قاعة درس 
( الدور 1)

 –الثاني 
 المبني القديم

قاعة درس 
( الدور 2)

 –الثاني 
 المبني القديم

قاعة درس 
( الدور 3)

 –الثاني 
 المبني القديم

قاعة درس 
( الدور 4)

 –الثاني 
 المبني القديم

مدرج )أ( 
 – الملحق 

 المبني القديم

مدرج )ب( 
 – الملحق 

 المبني القديم

 الطوارئعملى تمريض  مقرر 8-6 

 االربعاء

 

( 3معمل ) القاعة 

باطني 
وجراحي دور 
الثاني المبني 

 القديم 

معمل النساء 
القديم الدور 
الثالث المبني 

 القديم 

قاعة درس 

( الدور 1)

 –الثاني 
 المبني القديم

قاعة درس 

( الدور 2)

 –الثاني 
 المبني القديم

قاعة درس 

( الدور 3)

 –الثاني 
 المبني القديم

قاعة درس 

( الدور 4)

 –الثاني 
 القديمالمبني 

مدرج )أ( 
 – الملحق 

 المبني القديم

مدرج )ب( 
 – الملحق 

 المبني القديم

 ملحوظة: يتم تبادل المحاضرات اسبوعيا ما بين محاضرات وجها لوجه ومحاضرات عبر االنترنت 
 A1 نظري A مجموعة 

 عملي
A2 

 عملي
B نظري B1 

 عملي
B2  

  عملي
C نظري C1 

 عملي
C2 

 عملي
D 

 نظري
D1 

 عملي
D2 

 عملي

 41 41 82 40 41 81 40 41 81 40 41 81 العدد

 اعداد الجداول الدراسية
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 

 عميد الكلية
 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
 

 أ.د/ عصام الدين فرحات أ.د/ عزة محمد محمد أ.د/ صفاء محمد عبدالرحمن د/مني ثابت

  



  )الفصل الدراسي الثاني(   توزيع المحاضرات والدروس العمليةجدول                             

 جامعة المنيا  -كلية التمريض

 (الخميس -الثالثاء– االحد( ايام )E, F, G, Hمجموعات ) الثانيةالفرقة  0202/0202العام الجامعي 

 الساعة اليوم

مجموعات 
 E  F G H النظري

مجموعات 
 E 1  E 2 F 1 F 2 E 1  E 2 F 1 F 2 عملي 

 االحد
 

االسبوع 
 الفردي

 

 

8-11 
 طب الحاالت الحرجة طب الحاالت الحرجة ادوية تطبيقية ادوية تطبيقية المقرر
( الدور الرابع 9مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الرابع 8مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدورالثالث 6مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثالث 7مدرج )

 علوي  المبني الجديد

11-12 
 تمريض الطوارئ تمريض الطوارئ تمريض الطوارئ تمريض الطوارئ مقرر

( الدور الرابع 9مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الرابع 8مدرج )

المبني الجديدعلوي    

( الدورالثالث 6مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثالث 7مدرج )

 علوي  المبني الجديد
21-23.1 

 ,Eمج  )
F) 

 مج 21-1

(G, H) 

 التغذية في الصحة والمرض التغذية في الصحة والمرض جراحة عامة  جراحة عامة  مقرر

( الدور الرابع 9مدرج ) القاعة 

الجديدعلوي  المبني   

( الدور الرابع 8مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدورالثالث 6مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثالث 7مدرج )

 علوي  المبني الجديد

1-4  
 

   لغة انجليزية  لغة انجليزية  مقرر

( الدور الرابع 9مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الرابع 8مدرج )

المبني الجديدعلوي    

  

 االحد
 

االسبوع 
 الزوجي

 
 

8-11 
 ادوية تطبيقية ادوية تطبيقية طب الحاالت الحرجة طب الحاالت الحرجة مقرر

( الدور الرابع 9مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الرابع 8مدرج )

الجديدعلوي  المبني   

( الدورالثالث 6مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثالث 7مدرج )

 علوي  المبني الجديد

11-12 
 تمريض الطوارئ تمريض الطوارئ تمريض الطوارئ تمريض الطوارئ مقرر

( الدور الرابع 9مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الرابع 8مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدورالثالث 6مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثالث 7مدرج )

 علوي  المبني الجديد
21-23.1 

 ,Hمج  )
G) 

 مج 21-1

(E, F) 

 جراحة عامة  جراحة عامة  التغذية في الصحة والمرض التغذية في الصحة والمرض مقرر

( الدور الرابع 9مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الرابع 8)مدرج 

 علوي  المبني الجديد

( الدورالثالث 6مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثالث 7مدرج )

 علوي  المبني الجديد

2-4 

 لغة انجليزية  لغة انجليزية    مقرر

( الدورالثالث 6مدرج )   القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثالث 7مدرج )

 علوي  المبني الجديد

 E 1  E 2 F 1 F 2 G 1 G 2 H 1 H 2 مجموعات العملي 

 الثالثاء

 الطوارئعملى تمريض  مقرر 8-6

 

( 3معمل ) القاعة 

باطني 
وجراحي 
دور الثاني 
 المبني القديم 

معمل النساء 
القديم الدور 
الثالث المبني 

 القديم 

قاعة درس 
( الدور 1)

 –الثاني 
 المبني القديم

قاعة درس 
( الدور 2)

 –الثاني 
 المبني القديم

قاعة درس 
( الدور 3)

 –الثاني 
 المبني القديم

قاعة درس 
( الدور 4)

 –الثاني 
 المبني القديم

مدرج )أ( 
 – الملحق 

 المبني القديم

مدرج )ب( 
 – الملحق 

 المبني القديم

 الطوارئعملى تمريض  مقرر 8-6 

 الخميس

 

( 3معمل ) القاعة 

باطني 
وجراحي 
دور الثاني 
 المبني القديم 

معمل النساء 
القديم الدور 
الثالث المبني 

 القديم 

قاعة درس 
( الدور 1)

 –الثاني 
 المبني القديم

قاعة درس 
( الدور 2)

 –الثاني 
 المبني القديم

قاعة درس 
( الدور 3)

 –الثاني 
 المبني القديم

قاعة درس 
( الدور 4)

 –الثاني 
 القديمالمبني 

مدرج )أ( 
 – الملحق 

 المبني القديم

مدرج )ب( 
 – الملحق 

 المبني القديم

 ملحوظة: يتم تبادل المحاضرات اسبوعيا ما بين محاضرات وجها لوجه ومحاضرات عبر االنترنت 
 E مجموعة 

 نظري

E 1 
 عملي

E 2 
 عملي

F نظري F 1 
 عملي

F 2  
  عملي

G 

 نظري
G 1 

 عملي
G 2 

 عملي
H 

 نظري
H 1 

 عملي
H 2 

 عملي

 41 41 82 40 41 81 40 41 81 40 41 81 العدد
 

 اعداد الجداول الدراسية
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 

 عميد الكلية
 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
 

 أ.د/ عصام الدين فرحات أ.د/ عزة محمد محمد أ.د/ صفاء محمد عبدالرحمن د/مني ثابت

 

 

  



  )الفصل الدراسي الثاني(   توزيع المحاضرات والدروس العمليةجدول                             

 جامعة المنيا  -كلية التمريض

 االربعاء( -االثنين–( ايام )السبت A, B, C, Dمجموعات ) الثالثةالفرقة  0202/0202العام الجامعي 

 الساعة اليوم

 ةمجموع
 النظري

A  B C D 

 مجموعة
 عملي 

A1  A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

 السبت
 

االسبوع 
 الفردي

 

 

8331 :

11 

   طب امراض النساء طب امراض النساء مقرر

( الدور االول علوي 1مدرج ) القاعة 

المبني الجديد   

( الدور الثاني 2مدرج )

الجديدعلوي  المبني   

  

11-

12 

 تمريض االطفال   تمريض االطفال   تمريض صحة المراة تمريض صحة المراة مقرر

( الدور االول علوي 1مدرج ) القاعة 

المبني الجديد   

( الدور الثاني 2مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني علوي 3مدرج )

المبني الجديد   

( الدور الثاني 4مدرج )

المبني الجديدعلوي    

12-2 
 صحة المجتمع  صحة المجتمع  مبادئ االدارة في التمريض مبادئ االدارة في التمريض مقرر

( الدور االول علوي 1مدرج ) القاعة 

المبني الجديد   

( الدور الثاني 2مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني علوي 3مدرج )

المبني الجديد   

الثاني ( الدور 4مدرج )

 علوي  المبني الجديد

2-3 
   حقوق االنسان حقوق االنسان مقرر

( الدور االول علوي 1مدرج ) القاعة 

المبني الجديد   

( الدور الثاني 2مدرج )

 علوي  المبني الجديد

  

 السبت
 

االسبوع 
 الزوجي

 

 

8331 :

11 

 طب امراض النساء طب امراض النساء   مقرر

( الدور الثاني علوي 3مدرج )   القاعة 

المبني الجديد   

( الدور الثاني 4مدرج )

 علوي  المبني الجديد

11-

12 

 تمريض صحة المراة تمريض صحة المراة تمريض االطفال   تمريض االطفال مقرر

( الدور االول علوي 1مدرج ) القاعة 

الجديدالمبني    

( الدور الثاني 2مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني علوي 3مدرج )

المبني الجديد   

( الدور الثاني 4مدرج )

 علوي  المبني الجديد

12-2 
 مبادئ االدارة في التمريض مبادئ االدارة في التمريض صحة المجتمع  صحة المجتمع  مقرر

علوي ( الدور االول 1مدرج ) القاعة 

المبني الجديد   

( الدور الثاني 2مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني علوي 3مدرج )

المبني الجديد   

( الدور الثاني 4مدرج )

 علوي  المبني الجديد

2-3 
 حقوق االنسان حقوق االنسان   مقرر

( الدور الثاني علوي 3مدرج )   القاعة 

المبني الجديد   

الثاني ( الدور 4مدرج )

 علوي  المبني الجديد

 A1  A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 مجموعات العملي 

 6-8 االثنين

 تمريض االطفالعملي  صحة المراةعملي تمريض  مقرر

معمل االطفال  القاعة 
الدور الثالث 
علوي المبني 

 الجديد

( 5مدرج )

الدور الثاني 
علوي  
المبني 
 الجديد

( 6مدرج )

الدور الثاني 
علوي  
المبني 
 الجديد

( 7مدرج )

الدور الثاني 
علوي  
المبني 
 الجديد

( 1معمل )

 صحة المراه
 الثانيالدور 

علوي 
المبني 
 الجديد

( 2معمل )

 صحة المراه
 الثانيالدور 

علوي المبني 
 الجديد

( 2مدرج )

الدور الثاني 
علوي  
المبني 
 الجديد

( 3مدرج )

الدور الثاني 
علوي  
المبني 
 الجديد

 6-8 االربعاء

 تمريض االطفال عملي صحة المراةعملي تمريض  مقرر

معمل االطفال  القاعة 
الدور الثالث 
علوي المبني 

 الجديد

( 5مدرج )

الدور الثاني 
علوي  
المبني 
 الجديد

( 6مدرج )

الدور الثاني 
علوي  
المبني 
 الجديد

( 7مدرج )

الدور الثاني 
علوي  
المبني 
 الجديد

( 1معمل )

 صحة المراه
 الثانيالدور 

علوي 
المبني 
 الجديد

( 2معمل )

 صحة المراه
 الثانيالدور 

علوي المبني 
 الجديد

( 2مدرج )

الدور الثاني 
علوي  
المبني 
 الجديد

( 3مدرج )

الدور الثاني 
علوي  
المبني 
 الجديد

 ملحوظة: يتم تبادل المحاضرات اسبوعيا ما بين محاضرات وجها لوجه ومحاضرات عبر االنترنت
 A1 نظري A مجموعة 

 عملي
A2 

 عملي
B نظري B1 

 عملي
B2  

  عملي
C نظري C1 

 عملي
C2 

 عملي
D 

 نظري
D1 

 عملي
D2 

 عملي

 49 49 98 49 49 98 48 48 96 48 48 96 العدد
 

 اعداد الجداول الدراسية
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 

 عميد الكلية
 

 والطالبنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 
 

 أ.د/ عصام الدين فرحات أ.د/ عزة محمد محمد أ.د/ صفاء محمد عبدالرحمن د/مني ثابت
 

 

  



  )الفصل الدراسي الثاني(   توزيع المحاضرات والدروس العمليةجدول                             

 جامعة المنيا  -كلية التمريض

 

 (الخميس -الثالثاء– االحد( ايام )A, B, C, Dمجموعات ) الرابعةالفرقة  0202/0202العام الجامعي 

 الساعة اليوم

مجموعات 
 النظري

A  B C D 

مجموعات 
 عملي 

A1  A2 B1 B2 C 1  C 2 D1 D2 

 االحد
 

االسبوع 
 الفردي
 

 

 تمريض صحة المجتمع تمريض صحة المجتمع تمريض نفسي   ادارة التمريض المقرر 

( الدور الثاني 3مدرج ) القاعة  8-11

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 4)مدرج 

 علوي  المبني الجديد

( الدور االول 1مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 2مدرج )

 علوي  المبني الجديد

11-12 
   ادارة التمريض تمريض نفسي   مقرر

( الدور الثاني 3مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 4مدرج )

 علوي  المبني الجديد

  

12-2 
 عالقات انسانية عالقات انسانية احصاء حيوي احصاء حيوي مقرر

( الدور االول 1مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 2مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 3مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 4مدرج )

 علوي  المبني الجديد

1-4 

(A, B) 

1-5 

 (C, D) 

 الطب النفسي الطب النفسي اداب المهنة  اداب المهنة  مقرر

( الدور االول 1مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 2مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 3مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 4مدرج )

 علوي  المبني الجديد

 االحد
 

االسبوع 
 الزوجي

 

 

8-11 
 تمريض صحة المجتمع تمريض صحة المجتمع ادارة التمريض تمريض نفسي مقرر

( الدور الثاني 3مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 4مدرج )

 علوي  المبني الجديد

 ( الدور االول1مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 2مدرج )

 علوي  المبني الجديد

11-12 
   تمريض نفسي يضرادارة التم مقرر

( الدور الثاني 3مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 4مدرج )

 علوي  المبني الجديد

  

12-2 
 احصاء حيوي احصاء حيوي عالقات انسانية عالقات انسانية مقرر

( الدور الثاني 3مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 4مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 3مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 4مدرج )

 علوي  المبني الجديد

1-5 

(A, B) 

1-4 

 (C, D) 

 اداب المهنة  اداب المهنة  الطب النفسي الطب النفسي مقرر

( الدور االول 1مدرج ) القاعة 

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 2مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 3مدرج )

 علوي  المبني الجديد

( الدور الثاني 4مدرج )

 علوي  المبني الجديد

 A1  A2 B1 B2 C1  C2 D1 D2 مجموعات العملي 

 الثالثاء

( مج 6: 8)

(A, B) 
 

(8 :8 )

 (C, Dمج)

 ادارة التمريضعملى  صحة المجتمععملى تمريض  مقرر

تمريض معمل  القاعة 
 صحة المجتمع
 المبني الجديد

( 1مدرج )

الدور االول 
علوي  المبني 

 الجديد

( 6مدرج )

 الثالثالدور 
علوي  المبني 

 الجديد

( 7مدرج )

 الثالثالدور 
علوي  المبني 

 الجديد

( 2مدرج )

 الثانيالدور 
علوي  المبني 

 الجديد

( 3مدرج )

 الثانيالدور 
علوي  المبني 

 الجديد

( 4مدرج )

 الثانيالدور 
علوي  المبني 

 الجديد

( 5مدرج )

 الثالثالدور 
علوي  المبني 

 الجديد

 الخميس

( مج 6: 8)

(A, B) 

 

(8 :8 )

 (C, Dمج)

 عملي التمريض النفسي صحة المجتمععملى تمريض  مقرر

تمريض معمل  القاعة 
 صحة المجتمع
 المبني الجديد

( 1مدرج )

الدور االول 
علوي  المبني 

 الجديد

( 6مدرج )

 الثالثالدور 
علوي  المبني 

 الجديد

( 7مدرج )

 الثالثالدور 
علوي  المبني 

 الجديد

( 2مدرج )

 الثانيالدور 
علوي  المبني 

 الجديد

( 3مدرج )

 الثانيالدور 
علوي  المبني 

 الجديد

( 4مدرج )

 الثانيالدور 
علوي  المبني 

 الجديد

( 5مدرج )

 الثالثالدور 
علوي  المبني 

 الجديد

 ملحوظة: يتم تبادل المحاضرات اسبوعيا ما بين محاضرات وجها لوجه ومحاضرات عبر االنترنت 
 A مجموعة 

 نظري

A1 
 عملي

A2 
 عملي

B نظري B1 
 عملي

B2  
  عملي

C نظري C1 
 عملي

C2 
 عملي

D 

 نظري
D1 

 عملي
D2 

 عملي

 51 50 101 50 50 100 50 50 100 50 50 100 العدد

 

 اعداد الجداول الدراسية
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 

 عميد الكلية
 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
 

 أ.د/ عصام الدين فرحات أ.د/ عزة محمد محمد أ.د/ صفاء محمد عبدالرحمن د/مني ثابت
 


