
 

 ة األردنيهالجامع

 4102/4102جدول الدراسي للفصل  الثاني ال

 الجهاز البولي التناسلي/ طب لثةالسنة الثا

   

 الثاني عشراألسبوع  21/4األحد  22/4اإلثنين  22/4الثالثاء  22/4األربعاء  42/2الخميس 

 الشعبة األولى
 24فسيولوجي 

Androgens 
 د سليم الخريشا.ا

 21فسيولوجي 
Female hormones 

 د سليم الخريشا.ا

 22فسيولوجي 
Oogenesis 

 د سليم الخريشا.ا

 22فسيولوجي 

Spermatogenesis 

 د سليم الخريشا.ا

 1باثولوجي 

Diseases of vulva and 

vagina 

 فاطمه عبيدات. د

 

 

8-9  

(7)قاعة   

 (22)تشريح 
F Reprod 

Embryology  
فرج البسطامي. د.أ  

 
 22باثولوجي 

Diseases of ovary 

 فاطمه عبيدات. د

 (22)تشريح 
M Reprod 

Embryology  
 فرج البسطامي. د.أ

 (22)تشريح 
Renal Embryology 

فرج البسطامي. د.أ  

 (1)تشريح 
Renal Embryology 

فرج البسطامي. د.أ  

9-01  

 

(7)قاعة    

  

  2-عملي

 تشريح

 

2عملي   

 باثولوجي

(أ-2)عملي /طب مجتمع 2عملي    

 تشريح

 01-00  
 4ادويه  

Antifungal 
Agents 

 سهيل الزميلي. د. ا
 (8)القاعة 

22باثولوجي   

Diseases of pregnancy 

فاطمه عبيدات.د  

8القاعة    
 

 2ادويه 

Diuretics-2 

 دسهيل الزميلي.ا

 8القاعة 

(8)القاعة 00-04  

 

 

 
 1ادويه 

Diuretics-3 

 د سهيل الزميلي.ا

(7)القاعه   

واحصاءوبائيات   

(7)القاعه   

 22باثولوجي 
Diseases of 

cervix 
 فاطمه عبيدات.د

 (7)القاعه 
 

 وباءيات واحصاء
(7)القاعه   

04-0  

 

(7القاعه   

2عملي  تشريح ------ (ب-2)عملي /طب مجتمع  تشريح 2ي عمل ---- 4-0  (ب-2)عملي /طب مجتمع----   
   4-2  



باثولوجي 2عملي    

  الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 (22)تشريح 
F Reprod 

Embryology  
فرج البسطامي. د.أ  

 
 22باثولوجي 

Diseases of ovary 

 فاطمه عبيدات. د

 (22)تشريح 
M Reprod 

Embryology  
 فرج البسطامي. د.أ

 (22)تشريح 
Renal Embryology 

فرج البسطامي. د.أ  

 (1)تشريح 
Renal Embryology 

فرج البسطامي. د.أ  

8-9  

 

(8)القاعة   

 24فسيولوجي 
Androgens 

 د سليم الخريشا.ا

 21فسيولوجي 
Female 

hormones 
 د سليم الخريشا.ا

 22فسيولوجي 
Oogenesis 

 د سليم الخريشا.ا

 22فسيولوجي 

Spermatogenesis 

 الخريشاد سليم .ا

 1باثولوجي 

Diseases of vulva and 

vagina 

 فاطمه عبيدات. د

 

 

9-01  

 

(8)القاعة   

-4)عملي /طب مجتمع  

(أ -- 
4عملي   

 تشريح

1عملي   

 باثولوجي

(أ-1)عملي /طب مجتمع  1عملي  ---

 تشريح

01-00  

 1ادويه  

Diuretics-3 

 د سهيل الزميلي.ا

 

 22باثولوجي 
Diseases of cervix 

 فاطمه عبيدات.د

00-04  

 

(8)القاعة   

 4ادويه  
Antifungal 

Agents 
 سهيل الزميلي. د. ا

 (8)القاعة 

 

 وبائيات واحصاء

(8)القاعة   

 

22باثولوجي   

Diseases of pregnancy 

 فاطمه عبيدات.د

 (8)القاعة 

 وبائيات واحصاء

 (8)القاعة  

 

 2ادويه 

Diuretics-2 

 دسهيل الزميلي.ا

 (8)القاعة  

 

04-0  

 

(8)القاعة   

-4)عملي /طب مجتمع 

(ب  

 تشريح 1-عملي

 باثولوجي 4عملي 

 

(ب-1)عملي /طب مجتمع تشريح 4عملي    

 

 0-4  

   4-2  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الجامعة األردنية

 /4102الجدول الدراسي للفصل  الثاني 

 ألجهاز البولي التناسلي/ طب لثةالسنة الثا 4102
  

 الثالث عشر األسبوع  2-42األحد  2-47األثنين  2-48الثالثاء  2-49األربعاء  2-21الخميس 

محاضره 27محاضره من اصل  21ويشمل عطله لالمتحان   

محاضره 08د فرج البسطامي .ا  

محاضرات2 سليم الخريشا . ا  

محاضرات 2د سهيل الزميلي .ا  

محاضرات 01ينال شفاقوج . د  

محاضره ميكرو 0محاضره باثولوجي  04فاطمه عبيدات . د  

محاضره 0حسان ابو الراغب . د  

محاضره 0مازن الصالحي .د  

محاضره 0   PBL 

 األمتحان العملي
مختبرات 8د فرج البسطامي .ا  

مختبر 0د عاصم الشهابي .ا  

مختبر 4فاطمه عبيدات .د  

 

 

 

 



 4102/4102الجدول الدراسي للفصل  الثاني 

 التناسليالبولي لجهاز اا/ طب لثةالسنة الثا

   

 الرابع عشراألسبوع  2-2األحــد  2-2 االثنين 2-2الثالثاء  2-2االربعاء  2-7الخميس 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
 21فسيولوجي  

Puberty and menapase 
 د سليم الخريشا.أ

 

27فسيولوجي   

Breast development 
د سليم الخريشا.أ  

  21فسيولوجي 
Embryo 

development 
د سليم الخريشا.أ  

 1 5فسيولوجي
Female Hormones 

 د سليم الخريشا.أ
 

8-9  

(7)قاعة   

 (1)أدوية  
estrogens-Progestins  

د سهيل الزميلي.ا  

 (7)أدوية 
GnRH, LH, FSH 

د سهيل الزميلي.ا  

 (1)أدوية 
Drugs Acting/ 

Uterus 
 د سهيل الزميلي.ا

 

 

 

 5ادويه 
Antifungal Agents- 2 

 د سهيل الزميلي.ا

9-01  

 
(7)قاعة    

24باثولوجي    

Breast tumors 

فاطمه عبيدات.د  

 مدرج التلهوني

-------------------------- 

25باثولوجي   

Male genital tract 

نسرين ابوشاهين.د  
مدرج التلهوني   

 
 

(أ-2)عملي /طب مجتمع  

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------

21باثواوجي   

Breast diseases 

فاطمه عبيدات. د  

 مدرج التلهوني

 

(أ-2)عملي /طب مجتمع  01-00  

7ميكروبيولوجي    
Sexual disease 

د عاصم الشهابي.ا  

1القاعه   

 5ميكروبيولوجي 
UTI 

 د عاصم الشهابي.ا
 1القاعه 

00-04  

(8)القاعة   

 

21باثولوجي    

Diseases of 

endometrium 

نسرين ابوشاهين. د  

7القاعه   

 وبائيات واحصاء
(7)القاعه   

 1ميكروبيولوجي 
Candidal infection 

د عاصم الشهابي.ا  
7القاعه   

 وبائيات واحصاء
(7)القاعه   

(7)القاعه   

22-2  

(ب-2)عملي /طب مجتمع  ------ 4-0 ب-2طب مجتمع   ----  



   4-2  

  الثانيهالشعبة 

 (1)أدوية  
estrogens-

Progestins  
د سهيل الزميلي.ا  

 (7)أدوية 
GnRH, LH, FSH 

د سهيل الزميلي.ا  

 (1)أدوية 
Drugs Acting/ Uterus 

 د سهيل الزميلي.ا
 

 

 

 5ادويه 
Antifungal Agents- 2 

 د سهيل الزميلي.ا

8-9  

8القاعه   

 21فسيولوجي  
Puberty and 

menapase 
 الخريشاد سليم .أ

 

27فسيولوجي   

Breast development 
د سليم الخريشا.أ  

  21فسيولوجي 
Embryo development 

د سليم الخريشا.أ  

 1 5فسيولوجي 
Female Hormones 

 د سليم الخريشا.أ
 

9-01  

8القاعه   

-4)عملي /طب مجتمع  
(أ -- 

24باثولوجي   

Breast tumors 

فاطمه عبيدات.د  

 مدرج التلهوني

-------------------------- 

25باثولوجي   

Male genital tract 

نسرين ابو شاهين.د  

7القاعه    

 

 
(أ-1)عملي /طب مجتمع  

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------- 

 21باثولوجي 

Breast diseases 

 فاطمه عبيدات. د

 7القاعه 

01-00  

21باثولوجي    

Diseases of 

endometrium 

شاهيننسرين ابو . د  

1القاعه   

 (1)أدوية 
Drugs Acting/ Uterus 

 د سهيل الزميلي.ا
 1القاعه 

00-04  

 

 

 وبائيات واحصاء 
1القاعه   

7ميكروبيولوجي   

Sexual disease 

دعاصم الشهابي.ا  
1القاعه    

 

  وبائيات واحصاء
 1القاعه 

 

 5ميكروبيولوجي 
UTI 

  د عاصم الشهابي.ا
 1القاعه 

04-0  

 

(8)لقاعة ا  

-4)عملي /طب مجتمع 
(ب  

(ب-1)عملي /طب مجتمع     0-4  

   4-2  

 


