
 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم العالي 

 جامعة أم القرى

 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية 
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 هـ1439/1440جدول الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 1 المجموعة  الثالثة  السنة الدراسية طب المختبرات  القسم 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد و. د المقرراسم  رقم المقرر

 8 علم األمراض وتقنية االنسجة والخاليا 8-1701312
  (G4) 2-1    ن

     4-3 6-5 ع

 المصموم ــ د.شاهد اقبال  ند. حسيد.محمد باسالمه ــ  مدرس المقرر

 4 الكيمياء التشخيصية التطبيقية  4-1701332
   (G4)6-5   ن

     4-3 ع

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

 6 علم الكائنات الدقيقة التشخيصية  6-1701362
 (G4)4-3     ن

  6-5    ع

 أ.د احمد عشى ــ أ.د مبشر خان ــ د.ماهر االنديجاني ــ د.راضي الصافي مدرس المقرر

 5 علم امراض الدم التشخيصية  5-1701352
 (G4)6-5     ن

    6-5  ع

 اربعين دد. سامح باز ــ د. أحم مدرس المقرر

 6 علم الطفيليات التشخيصية  6-1701363
  (G4) 4-3    ن

   4-3   ع

 ــ د. محمد الكربي ا.د رافت حسنين ــ أ.د عمرو عبدالفتاح  مدرس المقرر

   (G4قاعة ) 2-1   ن 2 (3القران الكريم ) 2-605301

 

 1-2 قاعةاختبار ثنين اال (G4) 

 1-2 الخميس ( اختبار قاعةG4) 
 

 (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  

 هـ18/12/1439
 



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم العالي 

 جامعة أم القرى

 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية 
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 هـ1439/1440جدول الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 2 المجموعة  الثالثة  السنة الدراسية طب المختبرات  القسم 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد و. د اسم المقرر رقم المقرر

 8 علم األمراض وتقنية االنسجة والخاليا 8-1701312
  (G4) 2-1    ن

     6-5 4-3 ع

 د.محمد باسالمه ــ د.حسين المصموم ــ د.شاهد اقبال مدرس المقرر

 4 الكيمياء التشخيصية التطبيقية  4-1701332
   (G4)6-5  2-1 ن

      ع

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

 6 علم الكائنات الدقيقة التشخيصية  6-1701362
 (G4)4-3     ن

   4-3   ع

 د.راضي الصافيأ.د احمد عشى ــ أ.د مبشر خان ــ د.ماهر االنديجاني ــ  مدرس المقرر

 5 علم امراض الدم التشخيصية  5-1701352
 (G4)6-5     ن

    4-3  ع

 اربعين دد. سامح باز ــ د. أحم مدرس المقرر

 6 علم الطفيليات التشخيصية  6-1701363
  (G4) 4-3    ن

     6-5 ع

 عمرو عبدالفتاح ــ د. محمد الكربي ا.د رافت حسنين ــ أ.د مدرس المقرر

   (G4قاعة ) 2-1   ن 2 (3القران الكريم ) 2-605301

 

 1-2 قاعةاختبار ثنين اال (G4) 

 1-2 الخميس ( اختبار قاعةG4) 
 

 (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  

 هـ18/12/1439
 


