
 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم العالي 

 جامعة أم القرى

 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية 
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 

 هـ 1439/1440الفصل الدراسي األول للعام الجامعي جدول 

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

 3 مبادئ بنك الدم الحديثة  3-1701453
  (6القاعة )ق 4-3    ن

     6-5 ع

 د.سامح باز ــ د.أحمد اربعين  مدرس المقرر 

    (6القاعة )ق 6-5  ن 2 العلوم الطبية التطبيقية في القران والسنة  2-1701422

 د.عمار عطار مدرس المقرر 

    (6القاعة )ق 2-1  ن 3 اساسيات االحصاء الطبي الحيوي 3-1701471

 د.ابراهيم ندا    -د.حمزة السقاف  مدرس المقرر

 3 الوراثة الجزيئية  3-1701733
   (G4القاعة) 4-3   ن

  5-6    ع

 د. ايمن الصايغ     مدرس المقرر 

 6 علم األدوية والسموم التشخيصية  6-1701434
     (G4القاعة) 4-3 ن

       4-3  ع

 د. عادل الشيمي مدرس المقرر 

 مشروع البحث لطب المختبرات  10-1701481
10 

   (6القاعة)ق 2-1   ن

       ع  

 د. أحمد حسنين قاسم ــ د. احمد اربعين مدرس المقرر

   (G4القاعة) 6-5   ن 2 (3القران الكريم ) 2-605301

 1-2  االحد اختبار(ــ  6قG4) 

 1-2  األربعاء اختبار قاعة(ــ  6قG4) 
 

 (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

 

 هـ 1439/1440الفصل الدراسي األول للعام الجامعي جدول 

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

 3 مبادئ بنك الدم الحديثة  3-1701453
  (6القاعة )ق 4-3    ن

  6-5    ع

 د.سامح باز ــ د.أحمد اربعين مدرس المقرر 

    (6القاعة )ق 6-5  ن 2 العلوم الطبية التطبيقية في القران والسنة  2-1701422

 د.عمار عطار مدرس المقرر 

    (6القاعة )ق 2-1  ن 3 اساسيات االحصاء الطبي الحيوي 3-1701471

 د.ابراهيم ندا    -د.حمزة السقاف  مدرس المقرر

 3 الوراثة الجزيئية  3-1701733
   (G4القاعة)  4-3   ن

 4-3     ع

 ناصر الهواريد. ايمن الصايغ    د.  مدرس المقرر 

 6 علم األدوية والسموم التشخيصية  6-1701434
     (G4) القاعة 4-3 ن

 6-5        ع

 د. عادل الشيمي مدرس المقرر 

 مشروع البحث لطب المختبرات  10-1701481
10 

   (6قالقاعة) 2-1   ن

       ع  

 حمد حسنين قاسم ــ د. أحمد اربعيند.ا مدرس المقرر

   (G4القاعة ) 6-5   ن 2 (3الكريم )القران  2-605301

 1-2 ( ــ  6قاالحد اختبارG4) 

 1-2 ( ــ  6قاألربعاء 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


