
 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم العالي 

 جامعة أم القرى

 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية 
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

  
 

 هـ1439/1440الفصل الدراسي األول للعام الجامعي جدول 

 1 المجموعة  الثانية  السنة الدراسية طب المختبرات  القسم 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد و. د المقرراسم  رقم المقرر

 4 التشريح التركيبي والظاهري 4-1701211
 ن

 
 

    (6قاعة )ق 3-4

   2-1   ع

 د. عبد الغني حسن  مدرس المقرر

   ن 1 مهارات المختبرات  1-1701221
 
 

  (6القاعة)ق 7-8

 اسلم محمدد. ــ د. سعد الغامدي  مدرس المقرر

 5 أساسيات الكيمياء الحيوية  5-1701231
 (6القاعة )ق 4-3     ن

  4-3    ع

 أنمار خان د. حسنين قاسم ــ د. مازن غيث دأ.د. محمد البوشي ــ د. أحم مدرس المقرر

 6 أساسيات علم وظائف األعضاء  6-1701241
    (6قاعة )ق 6-5  ن

  6-5     ع

 رفعت مــ د. باس احمد دد. إرشا مدرس المقرر

   (6قاعة )ق 4-3   ن 2 (1القران الكريم ) 2-6050101

     (6القاعة )ق 6-5 ن 2 (1الثقافة االسالمية ) 2-601101

   (6)ق 6-5   ن 2 السيرة النبوية  2-102101

     (6القاعة )ق 4-3 ن 2 اللغة العربية  2-501101

 

 1-2 (6ق) قاعة اختبار االحد 

 1-2 (6األربعاء اختبار قاعة )ق 
 

 (6المحاضرة ) (5المحاضرة ) (4المحاضرة ) (3المحاضرة ) (2المحاضرة ) (1المحاضرة )

8.00 – 8.50  9.00 – 9.50 10.00 – 10.50 11.00 – 11.50 01.00 – 01.50 02.00 – 02.50  

                                                                                هـ                                                                                                                           18/12/1439



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم العالي 

 جامعة أم القرى

 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية 
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

  
 

 هـ1439/1440الفصل الدراسي األول للعام الجامعي جدول 

 2 المجموعة  الثانية  السنة الدراسية طب المختبرات  القسم 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد و. د اسم المقرر رقم المقرر

 4 التشريح التركيبي والظاهري 4-1701211
 ن

 
 

    (6قاعة )ق 3-4

    2-1  ع

 د. عبد الغني حسن  مدرس المقرر

   ن 1 مهارات المختبرات  1-1701221
 
 

  (6القاعة)ق 7-8

 اسلم محمدد.  –د. سعد الغامدي  مدرس المقرر

 5 أساسيات الكيمياء الحيوية  5-1701231
 (6القاعة )ق 4-3     ن

  6-5    ع

 خان رــ د. أنما حسنين قاسم ــ د. مازن غيث دأ.د. محمد البوشي ــ د. أحم مدرس المقرر

 6 أساسيات علم وظائف األعضاء  6-1701241
    (6قاعة )ق 6-5  ن

   2-1    ع

 رفعت ماحمد ــ د. باس دد. إرشا مدرس المقرر

   (6قاعة )ق 4-3   ن 2 (1القران الكريم ) 2-6050101

     (6القاعة)ق 6-5 ن 2 (1الثقافة االسالمية ) 2-601101

   (6)ق 6-5   ن 2 السيرة النبوية  2-102101

     (6القاعة )ق 4-3 ن 2 اللغة العربية  2-501101

 

 1-2 (6ق)قاعة  اختبار االحد 

 1-2 ( 6قاألربعاء اختبار قاعة) 
 هـ1439/1440جدول الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 (6المحاضرة ) (5المحاضرة ) (4المحاضرة ) (3المحاضرة ) (2المحاضرة ) (1المحاضرة )

8.00 – 8.50  9.00 – 9.50 10.00 – 10.50 11.00 – 11.50 01.00 – 01.50 02.00 – 02.50  

                                                                                هـ                                                                                                                           18/12/1439


