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عملي 2-

االربعاء ( )3 /11

وبائيات وإحصاء ()11

القاعة ()8

الخميس ( )3 /12

ا

القاعة ()8

فسيولوجي ()6
Hearing -2
د .لؤي الزغول

القاعة ()8
2- 1
3- 2
األسبوع السادس
9- 8
القاعة ( )8

طب مجتمع/عملي (- 1ب)

طب مجتمع/عملي (- 2ب)

عملي 1-

عملي 2-

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تشريح ()8
Blood Supply of CNS
أ.د .فرج البسطامي

باثولوجي ()2
Hydrocephalus &brain
herniation
د .فاطمة عبيدات

األدوية ()7
Antidepressant Drugs
د.مالك الزحلف

األدوية ()8
Antipsychotics
د.مالك الزحلف

تشريح ()9
Higher brain
functions
أ.د .فرج البسطامي

األدوية ()5
Opioid Analgesics

األدوية ()6
Sedatives & hypnotics

بااثولوجي ()3
Cerebrovascular diseases-1

باثولوجي ()4
Cerebrovascular

باثولوجي ()5
Brain trauma

10- 9
القاعة ( )8

FO

9

د.مالك الزحلف
11- 10
12- 11

عملي 3-

القاعة ( )8
1- 12

وبائيات وإحصاء ()10

القاعة ( )8
2- 1
3- 2

عملي 4-

األسبوع السابع

األحــد ( )3 /15

9- 8
قاعة ( )7

األدوية)9(-
Anticonvulsant
د.مالك الزحلف

د.مالك الزحلف

د .فاطمة عبيدات

diseases-2
د .فاطمة عبيدات

طب مجتمع/عملي (- 3أ)
فسيولوجي ()4
Vision-2
د .لؤي الزغول

عملي 4-

طب مجتمع/عملي (- 4أ)
فسيولوجي ()5
Hearing -1
د .لؤي الزغول

وبائيات وإحصاء ()11
طب مجتمع/عملي (- 3ب)

عملي 3-

د .فاطمة عبيدات

فسيولوجي ()6
Hearing -1
د .لؤي الزغول
طب مجتمع/عملي (- 4ب)

كلية الطب/الجامعة األردنية
الجدول الدراسي للفصل الثاني 2015/2014
السنة الثالثة طب /الجهاز العصبي 2
االربعاء ( )3 /18

الخميس ( )3 /19

الثالثاء ( )3 /17
االثنين ( )3 /16
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
باثولوجي ()6
Brain
tumors--1
باثولوجي ()7
د .فاطمة عبيدات
Brain tumors-2
د .فاطمة عبيدات

باثولوجي ()8
Demyelnating
disease
د .فاطمة عبيدات

باثولوجي ()9
Degenerative
Diseases-1
د .فاطمة عبيدات

تشريح ()10
Embryology of CNS-2
أ.د .فرج البسطامي

تشريح ()11
Embryology of CNS -1
أ.د .فرج البسطامي

األدوية)10(-
Anti Parkinson drugs
د.مالك الزحلف

األدوية)11(-
Drug Abuse
د.مالك الزحلف

كيمياء حيوية ()2
Stem Cells And
Neurological
Disorders
د .سعيد اسماعيل

طب مجتمع/عملي (- 1أ)
فسيولوجي ()7
Taste & Smell
د .لؤي الزغول

عملي 2-

طب مجتمع/عملي (- 2أ)
كيمياء حيوية ()1
Molecular Genetice of
Noeurological Disorders

عملي 1-

10- 9
قاعة ( )7

11- 10
12- 11

FO

10

د .سعيد إسماعيل

القاعة ()8
1- 12

القاعة ()8
وبائيات وإحصاء ()12

وبائيات وإحصاء ()13

القاعة ()8

القاعة ()8

قاعة ( )7
2- 1
3- 2

طب مجتمع/عملي (- 1ب)

طب مجتمع/عملي (- 2ب)

عملي 1-

باثولوجي ()10
Degenerative
Diseases--2
القاعة ( )8

عملي 2-

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

9- 8
القاعة ( )8

10- 9
القاعة ( )8

11- 10
12- 11

تشريح ()10
Embryology of CNS-2
أ.د .فرج البسطامي

تشريح ()11
Embryology of CNS -1
أ.د .فرج البسطامي

األدوية)10(-
Anti Parkinson drugs
د.مالك الزحلف

األدوية)11(-
Drug Abuse
د.مالك الزحلف

كيمياء حيوية ()2
Stem Cells And
Neurological
Disorders
د .سعيد اسماعيل

األدوية)9(-
Anticonvulsant
د.مالك الزحلف

باثولوجي ()6
Brain tumors--1
د .فاطمة عبيدات

باثولوجي ()7
Brain tumors-2
د .فاطمة عبيدات

باثولوجي ()8
Demyelnating
disease
د .فاطمة عبيدات

باثولوجي ()9
Degenerative
Diseases-1
د .فاطمة عبيدات

عملي 3-

طب مجتمع/عملي (- 3أ)
فسيولوجي ()7
Taste & Smell
د .لؤي الزغول

عملي 4-

طب مجتمع/عملي (- 4أ)

القاعة ( )8

FO

1- 12

وبائيات وإحصاء ()12

القاعة ( )8
2- 1
3- 2

عملي 4-

كيمياء حيوية ()1
Molecular Genetice
of
Noeurological
Disorders
د .سعيد إسماعيل
وبائيات وإحصاء ()13

طب مجتمع/عملي (- 3ب)

11

عملي 3-

طب مجتمع/عملي (- 4ب)

باثولوجي ()10
Degenerative
Diseases--2
د .فاطمة عبيدات

كلية الطب/الجامعة األردنية
الجدول الدراسي للفصل الثاني 2015/2014
السنة الثالثة طب /الجهاز العصبي 2
األسبوع الثامن
9- 8
قاعة ( )7

10- 9
قاعة ( )7

االثنين ( )3 /16

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

عطلة االمتحان وله
 40عالمة

باثولوجي ()11
Diseases of skeletal
muscles and nerve
tumors
د.فاطمة عبيدات
كيمياء حيوية ()3
Oxidative stress
د .نافذ ابو طربوش

11- 10
12- 11

عملي 2-

1- 12
قاعة ( )7

وبائيات وإحصاء ()14

2- 1
3- 2
األسبوع الثامن
9- 8
القاعة ( )8
10- 9
القاعة ( )8

FO

األحــد ( )3 /15

الثالثاء ( )3 /17

االربعاء ( )3 / 18

الخميس ( )3 /19

أ

قاعة 8

عملي 1-
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
كيمياء حيوية ()3
Oxidative stress
د .نافذ ابو طربوش
باثولوجي ()11
Diseases of skeletal
muscles and nerve
tumors
د.فاطمة عبيدات

12

11- 10
12- 11
القاعة ( )8
1- 12

عملي 4-
وبائيات وإحصاء (14

القاعة ( )8
2- 1
3- 2

FO

عملي 3-

13

كلية الطب/الجامعة األردنية
الجدول الدراسي للفصل الثاني 2015/2014
السنة الثالثة طب /الجهاز البولي التناسلي
األسبوع التاسع

األحــد ()3/29

9- 8

Clinical-1
PBL Style
Renal

قاعة ( )7

تشريح ()3
Ureter &UBladder
أ.د ,فرج البسطامي
ميكروبيولوجي ()3
Parasitic
Infections
د .حسان أبو الراغب
القاعة ( )8

أنسجة ()2
Kidney

الثالثاء ()3/31
االثنين ()3/30
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
فسيولوجي ()1
Functional Anatomy
Of Kidney
د .ينال شفاقوج

فسيولوجي ()2
Assessment/Renal
Function
د .ينال شفاقوج

انسجة ()1
Kidney
أ.د .فرج البسطامي

أ.د .فرج البسطامي

عملي 1-

تشريح ()2
Kidney
أ.د .فرج البسطامي

عملي 2-

ميكروبيولوجي ()2
Parasitic Infections
د.حسان أبو الراغب

القاعة ()8

تشريح ()3
Ureter &UBladder
أ.د ,فرج البسطامي
فسيولوجي ()4
Tubular
Function II
د .ينال شفاقوج

أنسجة ()2
Kidney

طب مجتمع/عملي (- 4أ)

FO

عملي 1-

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
تشريح ()2
انسجة ()1
Kidney
Kidney

.
فسيولوجي ()3
Tubular Function I
د .ينال شفاقوج

تشريح ()1
Kidney
أ.د .فرج البسطامي

ميكروبيولوجي ()1
U.T.I Infection
أ.د ,عاصم الشهابي

وبائيات وإحصاء ()15
القاعة ( )8
طب مجتمع/عملي (- 2ب)

أ.د .فرج البسطامي

.فسيولوجي ()3
Tubular Function I
د .ينال شفاقوج

فسيولوجي ()4
Tubular
Function II
د .ينال شفاقوج
10- 9
قاعة ( )7
11- 10
12- 11

القاعة ()8

وبائيات وإحصاء ()16
القاعة ( )8

عملي 2-

االربعاء ()4/1

الخميس ()4/2

1- 12
طب مجتمع/عملي (- 1ب)

األسبوع التاسع
تشريح ()1
Kidney
أ.د .فرج البسطامي

أ.د .فرج البسطامي

أ.د .فرج البسطامي

فسيولوجي ()2
Assessment/Renal
Function
د .ينال شفاقوج

فسيولوجي ()1
Functional Anatomy
Of Kidney
د .ينال شفاقوج

Clinical-1
PBL Style

طب مجتمع/عملي (- 3أ)

عملي 4-

عملي 3-
14

قاعة ( )7
2- 1
3- 2
9- 8
القاعة ( )8
10- 9
القاعة ( )8
11- 10

ميكروبيولوجي ()2
Parasitic Infections
د.حسان أبو الراغب

ميكروبيولوجي ()1
U.T.I Infection
أ.د ,عاصم الشهابي

وبائيات وإحصاء ()16

ميكروبيولوجي ()3
Parasitic
Infections
د .حسان أبو الراغب

القاعة ( )8

وبائيات وإحصاء ()15

1- 12
القاعة ( )8

طب مجتمع/عملي (- 4ب)

طب مجتمع/عملي (- 3ب)

عملي 4-

كلية الطب/الجامعة األردنية
FO

12- 11

15

عملي 3-

2- 1
3- 2

الجدول الدراسي للفصل الثاني 2015/2014
السنة الثالثة طب /الجهاز البولي التناسلي
الخميس ()4/2
باثولوجي ()2
Glomerular
Disease-I
د .فاطمه عبيدات
تشريح ()7
Female
Reproductive
أ.د .فرج البسطامي

االثنين ()3/30
الثالثاء ()3/31
االربعاء ()4/1
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
باثولوجي ()1
Glomerular
Disease-I
د .فاطمه عبيدات

ميكروبيولوجي ()6
Virology -III U.G- Sys

ميكروبيولوجي ()5
Virology -II U.GSys

تشريح ()6
Male Reproductive

أنسجة ()3
Bladder/Breast/Ureter

تشريح ()5
Male Reproductive
أ.د .فرج البسطامي

أ.د .فرج البسطامي

عملي 1-

فسيولوجي ()7
& Concentration
Dilution of Urine
د .ينال شفاقوج
القاعة ( )8

أ.د .فرج البسطامي

عملي 2-

فسيولوجي ()6
Concen/Dilution Of
Urine
د .ينال شفاقوج

وبائيات وإحصاء ()18

ميكروبيولوجي ()4
Virology –I U-G- Sys

9- 8
قاعة ( )7

تشريح ()4
Urethra
أ.د .فرج البسطامي
فسيولوجي ()5
Tubular Function III
د .ينال شفاقوج

القاعة ()8

وبائيات وإحصاء ()17
ا لقاعة ()8

طب مجتمع/عملي (- 2ب)

تشريح ()7
Female
Reproductive
أ.د .فرج البسطامي
باثولوجي ()2
Glomerular
Disease-I
د .فاطمه عبيدات

فسيولوجي ()7
& Concentration

FO

أ.د .فرج البسطامي
باثولوجي ()1
Glomerular
Disease-I
د .فاطمه عبيدات
طب مجتمع/عملي (- 4أ)
فسيولوجي ()6
Concen/Dilution Of

قاعة ( )7
11- 10
12- 11

عملي 1-

1- 12
قاعة ( )7

طب مجتمع/عملي (- 1ب)

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
تشريح ()6
Male Reproductive

10- 9

القاعة ()8

ا لقاعة ()8

عملي 2-

األحــد ()3/29

األسبوع العاشر

تشريح ()5
Male Reproductive
أ.د .فرج البسطامي

أنسجة ()3
Bladder/Breast/Ureter
أ.د .فرج البسطامي
ميكروبيولوجي ()6
Virology -III U.G- Sys

ميكروبيولوجي ()5
Virology -II U.GSys

2- 1
3- 2

األسبوع العاشر
تشريح ()4
Urethra
أ.د .فرج البسطامي
ميكروبيولوجي ()4
Virology –I U-G- Sys

9- 8
القاعة ( )8
10- 9
القاعة ( )8

طب مجتمع/عملي (- 3أ)
فسيولوجي ()5
Tubular Function

عملي 3-
16

عملي 4-

11- 10
12- 11

Dilution of Urine
د .ينال شفاقوج

Urine
د .ينال شفاقوج

III
د .ينال شفاقوج

وبائيات وإحصاء ()18
طب مجتمع/عملي (- 4ب)

طب مجتمع/عملي (- 3ب)

عملي 4-

كلية الطب/الجامعة األردنية
FO

القاعة ( )8

17

وبائيات وإحصاء ()17

1- 12

عملي 3-

القاعة ( )8
2- 1
3- 2

الجدول الدراسي للفصل الثاني 2015/2014
السنة الثالثة طب /الجهاز البولي التناسلي
الخميس ()4/16

االثنين ()4/13
الثالثاء ()4/14
االربعاء ()4/15
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

باثولوجي ()7
Renal Tumours
د.فاطمه عبيدات

باثولوجي ()5
Tubulointerstitial
Disease
د .فاطمه عبيدات

باثولوجي ()4
Acute tubular
necrosis
د .فاطمه عبيدات

باثولوجي ()3
Glomerular Diseas
د .فاطمه عبيدات

أنسجة ()6
Female Reproductive
أ.د .فرج البسطامي

أنسجة ()5
Male Reproductive
أ.د .فرج البسطامي

تشريح ()8
Female Reproductive
أ.د .فرج البسطامي

تشريح ()9
Renal Embryology
أ.د .فرج البسطامي
فسيولوجي ()10
Acid-Base
Balance III
د .ينال شفاقوج

القاعة ()8

باثولوجي ()6
Cystic Renal
Diseases & Renal
Stones
د.فاطمه عبيدات
أنسجة ()7
Female
Reproductive
أ.د .فرج البسطامي

عملي 1-

عملي 2-

فسيولوجي ()9
Acid – Base Balance II
د .ينال شفاقوج

القاعة ()8

فسيولوجي ()8
Acid – Base Balance I
د .ينال شفاقوج

باثولوجي ()7
Renal Tumours
د.فاطمه عبيدات

طب مجتمع/عملي (- 4أ)
فسيولوجي ()9
Acid – Base
Balance II
د .ينال شفاقوج

FO

10- 9
قاعة ( )7
12- 11

1- 12

ا لقاعة ()8

عملي 1-

قاعة ( )7

طب مجتمع/عملي (- 1ب)

أنسجة ()6
Female Reproductive

أنسجة ()5
Male Reproductive
أ.د .فرج البسطامي

تشريح ()8
Female Reproductive
أ.د .فرج البسطامي

باثولوجي ()5
Tubulointerstitial
Disease
د.فاطمه عبيدات

باثولوجي ()4
Acute tubular
necrosis
د .فاطمه عبيدات

باثولوجي ()3
Glomerular Diseas
د .فاطمه عبيدات

طب مجتمع/عملي (- 3أ)
فسيولوجي ()8
Acid – Base
Balance I
د .ينال شفاقوج

عملي 3-

18

2- 1
3- 2

األسبوع الحادي عشر

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تشريح ()9
Renal Embryology
أ.د .فرج البسطامي

قاعة ( )7

11- 10

وبائيات وإحصاء ()19

طب مجتمع/عملي (- 2ب)

أنسجة ()7
Female
Reproductiv
أ.د .فرج البسطامي
باثولوجي ()6
Cystic Renal
Diseases & Renal
Stones
د.فاطمه عبيدات

9- 8

القاعة ()8

وبائيات وإحصاء ()20
ا لقاعة ( )8

عملي 2-

األحــد ()4/12

األسبوع الحادي عشر

9- 8
القاعة ( )8
10- 9
القاعة ( )8

عملي 4-

11- 10
12- 11
القاعة ( )8

فسيولوجي ()10
Acid-Base Balance
III
د .ينال شفاقوج
القاعة ( )8

وبائيات وإحصاء (1

وبائيات وإحصاء ()18

القاعة ( )8

طب مجتمع/عملي (- 4ب)

طب مجتمع/عملي (- 3ب)

عملي 4-

كلية الطب/الجامعة األردنية
الجدول الدراسي للفصل الثاني 2015/2014
FO

1- 12

19

عملي 3-

2- 1
3- 2

السنة الثالثة طب /الجهاز البولي التناسلي
الخميس ( )4 /23

االربعاء ( )4 /22

االثنين ( )4 /20
الثالثاء ( )4 /21
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
أدوية ()2
Diuretics -1
تشريح ()11
Reprod M
Embryology
أ.د .فرج البسطامي

عملي 1-

األحــد ( )4 /19
أدوية ()1
Diuretics -1

األسبوع الثاني عشر
9- 8
قاعة ( )7

تشريح ()10
Renal Embryology
أ.د .فرج البسطامي
باثولوجي ()8
Female Genital Tract
)(Vulva & vagina
د .نسرين أبو شاهين

10- 9
قاعة ( )7
11- 10
12- 11

القاعة ()8
وبائيات وإحصاء ()21
القاعة ( )8

1- 12

عملي 2-
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
تشريح ()11
Reprod M
Embryology
أ.د .فرج البسطامي
أدوية ()2
Diuretics -1
باثولوجي ()8
Female Genital
& Tract (Vulva
)vagina
د .نسرين أبو شاهين

تشريح ()10
Renal Embryology
أ.د .فرج البسطامي
أدوية ()1
Diuretics -1

عملي 3-

10- 9

11- 10
12- 11
القاعة ( )8

عملي 4-
FO

القاعة ( )8

القاعة ( )8

وبائيات وإحصاء ()21

20

قاعة ( )7
2- 1
3- 2
األسبوع الثاني عشر
9- 8

1- 12
القاعة ( )8
2- 1

3- 2

كلية الطب/الجامعة األردنية
الجدول الدراسي للفصل الثاني 2015/2014
السنة الثالثة طب /الجهاز البولي التناسلي
الخميس ()4/30

FO

االثنين ()4/27
الثالثاء ()4/28
االربعاء ()4/29
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
21

األحــد ()4/26

األسبوع الثالث عشر

باثولوجي ()14
Ovarian tumors
د .نسرين أبو شاهين

باثولوجي ()13
Diseases Of ovaries
د .نسرين أبو شاهين

باثولوجي ()11
Endometrium
د .نسرين أبو شاهين

فسيولوجي ()4
Androgens
أ.د سليم الخريشا

فسيولوجي ()3
Ovulation
أ.د سليم الخريشا

فسيولوجي ()2
Oogenesis
أ.د سليم الخريشا

باثولوجي ()10
Uterine Cervix
د .نسرين أبو شاهين
فسيولوجي ()1
Spermatogenesis
أ.د سليم الخريشا

أدوية ()3
Diuretics -3
أ.د.منير غرايبة
تشريح ()12
Reprod Embryology F
أ.د .فرج البسطامي

عملي 2-
باثولوجي ()15
Male genital tract
د.هيام عوض

القاعة ()8

باثولوجي ()12
Breast tumors
د.هيام عوض

باثولوجي ()9
Disease of the breast
د.هيام عوض

القاعة ()8

القاعة ()8

وبائيات وإحصاء ()23

وبائيات وإحصاء ()22

القاعة ()8

القاعة ()8
طب مجتمع/عملي (- 2ب)

عملي 1-

عملي 2-

فسيولوجي ()4
Androgens
أ.د سليم الخريشا
باثولوجي ()14
Ovarian tumors
د .نسرين أبو شاهين

فسيولوجي ()3
Ovulation
أ.د سليم الخريشا
باثولوجي ()13
Diseases Of ovaries
د .نسرين أبو شاهين

فسيولوجي ()2
Oogenesis
أ.د سليم الخريشا
باثولوجي ()11
Endometrium
د .نسرين أبو شاهين

طب مجتمع/عملي (- 4أ)
باثولوجي ()12
Breast tumors
د.هيام عوض

عملي 4-

طب مجتمع/عملي (- 3أ)
باثولوجي ()9
Disease of the breast
د.هيام عوض

وبائيات وإحصاء ()23

طب مجتمع/عملي (- 1ب)

10- 9
قاعة ( )7
11- 10
12- 11

قاعة ( )7
2- 1
3- 2
األسبوع الثالث عشر

تشريح ()12
Reprod Embryology F
أ.د .فرج البسطامي
أدوية ()3
Diuretics -3
أ.د.منير غرايبة

9- 8
القاعة ( )8
10- 9

عملي 3-

القاعة ( )8
11- 10
12- 11

وبائيات وإحصاء ()22

القاعة ( )8
1- 12

باثولوجي ()15
Male genital tract
د.هيام عوض

القاعة (
طب مجتمع/عملي (- 4ب)

FO

قاعة ( )7

1- 12

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

فسيولوجي ()1
Spermatogenesis
أ.د سليم الخريشا
باثولوجي ()10
Uterine Cervix
د .نسرين أبو شاهين

9- 8

عملي 3-

طب مجتمع/عملي (- 3ب)

22

عملي 4-

2- 1
3- 2

كلية الطب/الجامعة األردنية
الجدول الدراسي للفصل الثاني 2015/2014
السنة الثالثة طب /الجهاز البولي التناسلي
الخميس ( )5 /7

االربعاء ( )5 /6

االثنين ( )5 /4

الثالثاء ( )5 /5

األحــد ( )5 / 3

األسبوع الرابع عشر

فسيولوجي ()5
Female Hormones
أ.د سليم الخريشا

9- 8

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
فسيولوجي ()7
Puberty, Menopause
أ.د سليم الخريشا
أدوية ()8
Oestrogens-Progestins

باثولوجي ()16
Gestaional
trophoblastic
ddisease
د .نسرين أبو شاهين
ة أدوية ()6
Drugs Acting/
Uterus

فسيولوجي ()6
Embryo
Development
أ.د سليم الخريشا
أدوية ()7
GnRH, LH, FSH

عملي 1-

أدوية ()5
Antifungal Agents-2

وبائيات وإحصاء ()25

11- 10

ميكروبيولوجي ()7
Sexual Dis
أ.د .عاصم الشهابي
وبائيات وإحصاء ()24

القاعة ()8

1- 12

القاعة ()8
طب مجتمع/عملي (- 2ب)

عملي 2-

عملي 1-

t

طب مجتمع/عملي (- 1ب)

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
أدوية ()8
Oestrogens-Progestins

FO

12- 11

القاعة ()8

القاعة ()8
أ

10- 9
قاعة ( )7

عملي 2-
ميكروبيولوجي ()8
Candida III ( Sexual
)Dis.
أ.د ,عاصم الشهابي

قاعة ( )7

ة أدوية ()6
Drugs Acting/
Uterus

أدوية ()7
GnRH, LH, FSH

23

أدوية ()5
Antifungal Agents-2

قاعة ( )7
2- 1
3- 2
األسبوع الرابع عشر
9- 8
القاعة ( )8

فسيولوجي ()7
Puberty, Menopause
أ.د سليم الخريشا

فسيولوجي ()6
Embryo
Development
أ.د سليم الخريشا

باثولوجي ()16
Gestaional
trophoblastic diseases
د .نسرين أبو شاهين

طب مجتمع/عملي (- 4أ)
).

عملي 3-

طب مجتمع/عملي (- 3أ)
ميكروبيولوجي ()7
Sexual Dis
أ.د .عاصم الشهابي

ميكروبيولوجي ()8
)Candida III ( Sexual Dis.
أ.د ,عاصم الشهابي

وبائيات وإحصاء ()25
طب مجتمع/عملي (- 4ب)

عملي 4-

طب مجتمع/عملي (- 3ب)

GOOD LUCK
Fatima Obeidat, MD

FO

24

10- 9

فسيولوجي ()5
Female Hormones
أ.د سليم الخريشا

عملي 4-

القاعة ( )8
11- 10
12- 11
القاعة ( )8

وبائيات وإحصاء ()24

1- 12

عملي 3-

القاعة ( )10 4
2- 1
3- 2

