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 كلية الطب/الجامعة األردنية

  /2014الجدول الدراسي للفصل  الثاني 
 1طب/ الجهاز العصبي  لثةالسنة الثا2015

 

ــد ) (2/2االثنين ) (3/2الثالثاء ) (4/2االربعاء  ) (5/2الخميس )  األسبوع األول (1/2األح

ــعبة   ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــىالش ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األول  

 (5فسيولوجي )

Somatic Sensation  

 د. لؤي الزغول

 (4فسيولوجي )

Sensory Receptor  Technology 

 د. لؤي الزغول

 (3فسيولوجي )

Synaptic Function 

 د. لؤي الزغول

 (2فسيولوجي )

Synaptic Function 

 د. لؤي الزغول

 (1فسيولوجي )

CNS Organization 

 د. لؤي الزغول

8-9  

 

(7قاعة )  

  (5تشريح )

Sensory Pathways-2 

 أ.د فرج البسطامي

  (4تشريح )

Sensory pathways 1 

 أ.د. فرج البسطامي

  (3تشريح )

Motor pathways2  

 أ.د. فرج البسطامي

  (2تشريح )

Motor pathways 1 

 أ.د. فرج البسطامي

  (1تشريح )

Introduction  

 أ. د. فرج البسطامي 

9-10  

 

(7قاعة )   

2-عملي  أ(-2طب مجتمع/عملي ) ---- 1-عملي  أ(-1طب مجتمع/عملي ) --------  10-11  

 1-مقدمة للعلوم السريرية 

PBL Style-1 

 د. عبد الرحمن شديفات
 (8القاعة )                  

 

 --------- 11-12  

8 

 

 
 

(2وبائيات وإحصاء )  
 (8القاعة )                     

 (1كيمياء حيوية )
Neurotransmitters  

د. مأمون أهرا م                    

(7قاعة )                           

(1وبائيات وإحصاء )  
(8القاعة )  

 
 

12-1  
 

 

1-عملي  ب(-2طب مجتمع/عملي )  2-عملي  2-1  ب(-1طب مجتمع/عملي )   

   2-3  

 األسبوع األول الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  (5تشريح )

Sensory Pathways2 

 أ.د فرج البسطامي

  (4تشريح )

Sensory pathways 1 

 أ.د. فرج البسطامي

  (3تشريح )

Motor pathways2  

 أ.د. فرج البسطامي

  (2تشريح )

Motor pathways 1 

 أ.د. فرج البسطامي

  (1تشريح )

Introduction  

 أ. د. فرج البسطامي 

8-9  

 

(8القاعة )  

 (5فسيولوجي )

Somatic Sensation  

 د. لؤي الزغول 

 (4فسيولوجي )

Sensory Receptor  Technology 

 د. لؤي الزغول 

 (3فسيولوجي )

Synaptic Function 

 د. لؤي الزغول

 (2فسيولوجي )

Synaptic Function 

 د. لؤي الزغول 

 (1فسيولوجي )

CNS Organization 

 د. لؤي الزغول 

9-10  

 

(8القاعة )  

أ(-4طب مجتمع/عملي )   4-عملي  أ(-3طب مجتمع/عملي )    3-عملي 

 

 
 

 

10-11  

 (1كيمياء حيوية )  

Neurotransmitters  

 د. مأمون أهرام

11-12  

 

(8القاعة )  

 1-السريريةمقدمة للعلوم 
PBL Style-1 

 د. عبد الرحمن شديفات

 

(2وبائيات وإحصاء )   
 

  
(1وبائيات وإحصاء )  

 

 

 

 

12-1  
 

(8القاعة )  

ب(-4طب مجتمع/عملي )  ب(-3طب مجتمع/عملي ) 3-عملي  4-عملي    1-2  

   2-3  
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  1طب/ الجهاز العصبي  لثةالسنة الثا2014/201كلية الطب/الجامعة األردنية الجدول الدراسي للفصل  الثاني  

ــد ) (9/2االثنين ) (10/2الثالثاء ) (11/2االربعاء  ) (12/2الخميس )  األسبوع الثاني  (8/2األح

ــى ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعبة األول ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الش

 (5ميكروبيولوجي )

Viral Infections 
 د. فارس البكري

 (4ميكروبيولوجي )

Viral Infections 
 د. فارس البكري

 (3ميكروبيولوجي )

Viral Infections 
 د. فارس البكري

 

 (2ميكروبيولوجي )

Viral Infections 
 د. فارس البكري 

 

  

 

 (1ميكروبيولوجي )

Viral Infections 
 د. فارس البكري
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(7قاعة )  

  (10تشريح )

Basal ganglia-2 

 البسطاميأ.د. فرج 

  (9تشريح )

Basal gangla-1 

 

 أ.د. فرج البسطامي

  (8تشريح )

Cerebellum -2 

 أ.د. فرج البسطامي

  (7تشريح )

Cerebellum 1 

 أ.د. فرج البسطامي

 (6تشريح )

 Applied anatomy 

 أ.د. فرج البسطامي
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(7قاعة )   

1-عملي   

 

2-عملي أ(-2طب مجتمع/عملي ) أ(-1طب مجتمع/عملي )   10-11  

 (8فسيولوجي )

 Brain stem 
 د. لؤي الزغول

 8 قاعة 

 (7فسيولوجي )

Spinal cord reflexes  
 د. لؤي الزغول

 8 قاعة 

 

 (6فسيولوجي )

Pain &Temperature  
 د. لؤي الزغول.

 8 قاعة  

 

11-12  

 8 قاعة 
 

 (4وبائيات وإحصاء )   

                     8 قاعة     

 

 

 (3) وبائيات وإحصاء

8 قاعة     

 12-1  
 

(7قاعة )  

2-عملي  ب(-2طب مجتمع/عملي )  1-عملي  2-1  ب(-1طب مجتمع/عملي )   

   2-3  

ــة ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثاني ــعبة اـل ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  األسبوع الثاني   لش

  (10تشريح )
Basal ganglia-2 

 أ.د. فرج البسطامي

  (9تشريح )
Basal gangla-1 

 أ.د. فرج البسطامي

  (8تشريح ) 
Cerebellum 2 

 أ.د. فرج البسطامي

  (7تشريح )
Cerebellum 1 

 أ.د. فرج البسطامي

  (6تشريح )
Applied anatomy 

 أ.د. فرج البسطامي

8-9  
 

(8القاعة )  

 (6ميكروبيولوجي )
Viral Infections 

 د. فارس البكري

 (5ميكروبيولوجي )
Viral Infections 

 د. فارس البكري

 (4ميكروبيولوجي )
Viral Infections 

 د. فارس البكري

 

 (3ميكروبيولوجي )
Viral Infections 

 د. فارس البكري 

 

  

 

 (2ميكروبيولوجي )
Viral Infections 

 د. فارس البكري
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(8القاعة )  

أ(-4طب مجتمع/عملي )   3-عملي   

 

أ(-3طب مجتمع/عملي )  4-عملي 

 

 
 

 

10-11  

 (7فسيولوجي )  

Spinal cord reflexes  

 د. لؤي الزغول

 (6فسيولوجي )

Pain &Temperature  

 د. لؤي الزغول

11-12  

 

(8القاعة )  

 (8فسيولوجي )
 Brain stem 

 د. لؤي الزغول 

 

               
 4وبائيات وإحصاء )

  

 (3وبائيات وإحصاء ) 
 

12-1  
(8قاعة )1  

ب(-4)طب مجتمع/عملي   ب(-3طب مجتمع/عملي ) 4-عملي  3-عملي    1-2  

   2-3  



YS/FM 3 

 

 

 1لجهاز العصبي اطب/  لثةالسنة الثا2014/2015الجدول الدراسي للفصل  الثاني كلية الطب/الجامعة األردنية
 

 (19/2الخميس )

 

ــد ) (16/2االثنين ) (17/2الثالثاء ) (18/2االربعاء  )  (15/2األح

 

 األسبوع الثالث

ــى ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعبة األول ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الش

 (4األدوية )

Antineoplastic Drugs -4 

 د. مالك الزحلف

 (12فسيولوجي )

Diencephalon 

 د. لؤي الزغول ل

 (11فسيولوجي ) 

Motor cortex                      

 د. لؤي الزغول

 (10فسيولوجي ) 

Basal ganglia 

 د. لؤي الزغول

 (9فسيولوجي) 

Cerebellum 

 د. لؤي الزغول

8-9  

 

(7قاعة )  

 (CNS-2()1تشريح )

Brain stem & cranial nerves-1 

 أ.د. فرج البسطامي

 (3األدوية  )

Antineoplastic Drugs -3 

 د. مالك الزحلف

  

 (2األدوية  )

Antineoplastic Drug-2 

 د. مالك الزحلف

  (11)تشريح 

Thalamus 

 أ.د. فرج البسطامي

 (1األدوية  )

Antineoplastic Drugs –1 

 د. مالك الزحلف

9-10  

 

(7قاعة )   

2-عملي  أ(-2طب مجتمع/عملي )  1-عملي          أ(-1طب مجتمع/عملي )   10-11  

 
 (13فسيولوجي )

Limbic system 

 د. لؤي الزغول             

 

 8 قاعة 
 

  
 (7)كروبيولوجي مي

Parasitic infection 

 د.حسان ابو الراغب

 8 قاعة 

 

 
 (2كيمياء حيوية )

Signal transduction in 

Photoreceptors 

 د.مأمون أهرام

 8 قاعة 
 

11-12  
 8 قاعة 

 

 

 

(6وبائيات وإحصاء )  

 
 8 قاعة  

 

 

(5وبائيات وإحصاء )   

 8 قاعة 
 

 

 (6ميكروبيولوجي )
Bacterial Infection 

الشهابي أ.د. عاصم  

(7قاعة )  

12-1  
 

(7قاعة )  

1-عملي  ب(-2طب مجتمع/عملي )  2-عملي  2-1  ب(-1طب مجتمع/عملي )   

  

 

 2-3  

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثانـي ــعبة اـل ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األسبوع الثالث ا الشـ  

 (CNS-2()1تشريح )
Brain stem & cranial nerves-1 

 أ.د. فرج البسطامي

 (3األدوية  )
Antineoplastic Drugs -3 

 د. مالك الزحلف

 (2األدوية  ) 
Antineoplastic Drug-2 

 د. مالك الزحلف

  (11تشريح )
Thalamus 

 أ.د. فرج البسطامي

 (1األدوية  )
Antineoplastic Drugs –1 

 د. مالك الزحلف

8-9  
 

(8القاعة )  

 (4األدوية )
Antineoplastic Drugs -4 

 د. مالك الزحلف 

 (12فسيولوجي )
Diencephalon 

 د. لؤي الزغول ل

 (11فسيولوجي ) 
   ’Motor cortex                                       

 د. لؤي الزغول

 (10فسيولوجي ) 
Basal ganglia 

 د. لؤي الزغول

 (9فسيولوجي) 
Cerebellum 

 د. لؤي الزغول

9-10  
 

(8القاعة )  

  أ(-4مجتمع/عملي )طب  

 4-عملي

 

11-10 3-عملي  أ(-3طب مجتمع/عملي )  

 (2كيمياء حيوية )  

Signal transduction in 
Photoreceptors 

 د.مأمون أهرام

11-12  

 
(8القاعة )  

 (13فسيولوجي ) -
Limbic system 

 د. لؤي الزغول                

           

  
(6وبائيات وإحصاء )  

 

 (6ميكروبيولوجي )
Bacterial Infection 

 أ.د. عاصم الشهابي

 
(5وبائيات وإحصاء )  

 

12-1  
 

(8القاعة )  

ب(-4طب مجتمع/عملي )  ب(-3طب مجتمع/عملي ) 3-عملي  4-عملي    1-2  

   2-3  



YS/FM 4 

 

 

 
 

 كلية الطب/الجامعة األردنية

 

 1 طب/ الجهاز العصبي لثةالسنة الثا2014/2015الجدول الدراسي للفصل  الثاني 

ــد ) (23/2االثنين ) (24/2الثالثاء ) (25/2االربعاء  ) (26/2الخميس )  األسبوع الرابع (22/2األح
ــى محاضرة  14 ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعبة األول ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الش

  

 

 عطلة لالمتحان      

CNS1           

  32 يشمل

 41من اصل 

 محاضره 

 11تشريح 

 10 فسيولوجي

  6  ميكروبيولوجي

 3ادويه 

 2كيمياء حيويه

 (15فسيولوجي )   
Cerebral cortex -2 

 د. لؤي الزغول

 (14فسيولوجي)
Cerebral cortex-1 

 د. لؤي الزغول

8-9  

 

(7قاعة )  

 (5األدوية )  

Antiviral Drugs  

 د. مالك الزحلف            

  

  (CNS-2)(2تشريح ) 

Brain stem & cranial nerves-2 

 أ.د. فرج البسطامي

9-10  

 

(7قاعة )   

  
2-عملي           10-11  

   11-12  

(               8قاعة )

    

 (7وبائيات وإحصاء )   

(8قاعة )  

  

 

12-1  

 

(7قاعة )  

1-عملي       1-2  

   2-3  

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثانـي ــعبة اـل ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  األسبوع الرابع الشـ

 (5األدوية )   

Antiviral Drugs  

 د. مالك الزحلف            

  

  (CNS-2)(2تشريح ) 

Brain stem & cranial nerves-2 

 أ.د. فرج البسطامي

8-9  

 

(8القاعة )  

 (15)فسيولوجي     
Cerebral cortex -2 

 د. لؤي الزغول

 (14فسيولوجي)
Cerebral cortex-1 

 د. لؤي الزغول

9-10  
 

 

(8القاعة )  

11-10 4-عملي       

   11-12  

 

(8القاعة )  

 (7وبائيات وإحصاء )    

Biostatistics 

 

12-1  

 

(8القاعة )  

3-عملي      
  

 

 1-2  

   2-3  
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