كلية الطب/الجامعة األردنية
الجدول الدراسي للفصل الثاني 1024-1023
السنة الثانية طب

الجهاز الحركي والجلد
األسبوع األول
 20محاضرة

األحــد ()1/21

1–1
القاعة
()104

فسيولوجي ()1
Action Potential In
Excitable Cells
د .محمد خطاطبة
تشريح ()1
Anterior compartment
of thigh
د .امجد الشطرات

20 – 1
القاعة
()104
22 -20
21 – 22
القاعة
()103
األسبوع األول
1–1
القاعة
()103
20 – 1
القاعة
()103
22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103

FM/YS

الثالثاء ()1/21

االثنيــن ()1/21

األربعاء ()1/21

الخميس ()1/10

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

فسيولوجي ()2
Excitation Contraction
Coupling
د .محمد خطاطبة
تشريح ()3
Gluteal region
& Back of the thigh
د .امجد الشطرات

Clinical-1
PBL-1 Style
د.جهاد العجلوني
تشريح ()2
Medial Compartment
of thigh
د .امجد الشطرات

تشريح ()Extra-1

تشريح ()Extra-2

د .امجد الشطرات

د .امجد الشطرات

فسيولوجي ()3
Sliding Filament Theory
د .محمد خطاطبة
تشريح ()4
Hip Joint
& Popliteal Fossa
د .امجد الشطرات

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تشريح ()1
Anterior compartment
of thigh
د .امجد الشطرات
فسيولوجي ()1
Action Potential In
Excitable Cells
د .محمد خطاطبة

تشريح ()3
Gluteal region
& Back of the thigh
د .امجد الشطرات
فسيولوجي ()2
Excitation Contraction
Coupling
د .محمد خطاطبة

تشريح ()2
Medial Compartment
of thigh
د .امجد الشطرات
Clinical-1
PBL-1 Style
د.جهاد العجلوني

تشريح ()4
Hip Joint
& Popliteal Fossa
د .امجد الشطرات
فسيولوجي ()3
Sliding Filament Theory
د .محمد خطاطبة

تشريح ()Extra-1

تشريح ()Extra-2

د .امجد الشطرات

د .امجد الشطرات

1

كلية الطب/الجامعة األردنية
الجدول الدراسي للفصل الثاني 1024-1023
السنة الثانية طب

الجهاز الحركي والجلد
األسبوع الثاني

األحــد((1/13

 1محاضرة

1–1
القاعة
()104
20 – 1
القاعة
()104
22 -20
21 – 22
القاعة
()103

ميكروبيولوجي ()1
Papilloma …. Etc.
أ.د .عزمي محافظة
تشريح ()5
Leg-1
د .امجد الشطرات
فسيولوجي ()4
Muscle Mechanics
د .محمد خطاطبة
 2-12الب 3

األسبوع الثاني
1–1
القاعة
()103
20 – 1
القاعة
()103
22 -20
2 – 21
القاعة
()103

األربعاء ()1/11
الثالثاء ()1/12
االثنيــن ()1/14
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
ميكروبيولوجي ()3
ميكروبيولوجي ()2
Viral Exanthemata
Viral Infections
أ.د .عزمي محافظة
أ.د .عزمي محافظة
تشريح ()7
تشريح ()6
Knee and Ankle Joints
Leg-2
د.أمجد الشطرات
د .امجد الشطرات
 12-11الب فسيو 4

ميكروبيولوجي ()4
Nocardia …. Etc.
أ .د .عاصم الشهابي
تشريح ()8
Sole & Arches of foot
د.أمجد الشطرات

 12-11الب 4
 3-1الب 3

 2-12الب 4
 2-12الب فسيو 3
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تشريح ()5
Leg-1
د .امجد الشطرات
ميكروبيولوجي ()1
Papilloma …. Etc.
أ.د .عزمي محافظة
فسيولوجي ()4
Muscle Mechanics
د .محمد خطاطبة
 4-2الب 5

تشريح ()7
Knee and Ankle Joints
د.أمجد الشطرات
ميكروبيولوجي ()3
Viral Exanthemata
أ.د .عزمي محافظة

تشريح ()6
Leg-2
د .امجد الشطرات
ميكروبيولوجي ()2
Viral Infections
أ.د .عزمي محافظة
 12-11الب 6

كلية الطب/الجامعة األردنية
FM/YS

الخميس ()1/11

2

تشريح ()8
Sole & Arches of foot
د.أمجد الشطرات
ميكروبيولوجي ()4
Nocardia …. Etc.
أ .د .عاصم الشهابي

 12-11الب فسيو 6

 1-11الب 5

 2-12الب 6

 3-1الب فسيو 5

السنة الثانية طب الجهاز الحركي والجلد
األسبوع الثالث

األحــد ((3/ 1

 20محاضرة

1–1
القاعة
()104
20 – 1
القاعة
()104

ميكروبيولوجي ()5
Staph. Aureus Etc….
أ .د .عاصم الشهابي
تشريح ()9
Norma Verticalis and
scalp
د.أمجد الشطرات

22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103

االثنيــن ()3/3

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
ميكروبيولوجي ()7
ميكروبيولوجي ()6
Skin Infections
Leishmania. Etc….
د .حسان أبو الراغب
د .حسان أبو الراغب
تشريح ()11
تشريح ()11
Norma Basalis
Norma frontalis and
Face
د.أمجد الشطرات
د.أمجد الشطرات
 12-11الب 3

20 – 1
القاعة
()103
22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103

باثولوجي ()2
Osteomyelitis
د .نسرين أبو شاهين
 2-12الب 3

باثولوجي ()1
Diseases With
Abnormal Matrix
د .نسرين أبو شاهين
 4-2الب 4

األسبوع الثالث
1–1
القاعة
(()103

الثالثاء ()3/4

باثولوجي ()3
Bone Tumors
د .نسرين أبو شاهين
تشريح ()12
Cranial cavity and Dura
د.أمجد الشطرات

 1-11الب 4

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تشريح ()9
Norma Verticalis and
scalp
د.أمجد الشطرات
ميكروبيولوجي ()5
Staph. Aureus Etc….
أ .د .عاصم الشهابي

تشريح ()11
Norma frontalis and
Face
د.أمجد الشطرات
ميكروبيولوجي ()6
Leishmania. Etc….
د .حسان أبو الراغب

باثولوجي ()1
Diseases With
Abnormal Matrix
د .نسرين أبو شاهين
 2-12الب 6

تشريح ()11
Norma Basalis

تشريح ()12
Cranial cavity and Dura

د.أمجد الشطرات
ميكروبيولوجي ()7
Skin Infections
د .حسان أبو الراغب

د.أمجد الشطرات
باثولوجي ()3
Bone Tumors
د .نسرين أبو شاهين

 12-11الب 5
 3-1الب 6

باثولوجي ()2
Osteomyelitis
د .نسرين أبو شاهين

 2-12الب 5

كلية الطب/الجامعة األردنية
FM/YS

األربعاء ()3/2

الخميس ()3/1

3

الجدول الدراسي للفصل الثاني 1024-1023
السنة الثانية طب /الجهاز الحركي والجلد
األسبوع الرابع

األحــد ((3/1

 1محاضرات

1–1
القاعة
()104
20 – 1
القاعة
()104
22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103
األسبوع الرابع
1–1
القاعة
(()103
20 – 1
القاعة
()103
22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103

األربعاء ()3/21
الثالثاء ()3/22
االثنيــن ()3/20
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

أدوية ()1
Drugs For Skin Disease
د.علياء شطناوي

أدوية ()2
Drugs For Skin Disease
د.علياء شطناوي

تشريح ()13
Muscles of Mastications and
TMJ
د.أمجد الشطرات

تشريح) )14
Temporal and Infratemporal
fossae
د.أمجد الشطرات

أدوية ()3
Skeletal Muscle Relaxant
د.علياء شطناوي
تشريح ()15
Orbit and Eye Ball-1
د.أمجد الشطرات

باثولوجي ()5
Skeletal Muscle Disorders
د .نسرين أبو شاهين
باثولوجي ()6
Skin Pathology
د .نسرين أبو شاهين

باثولوجي ()4
Arthritis
د .نسرين أبو شاهين

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
تشريح ()13
Muscles of Mastications and
TMJ
د.أمجد الشطرات
أدوية ()1
Drugs For Skin Disease
د.علياء شطناوي

تشريح ()15
Orbit and Eye Ball-1

تشريح) )14
Temporal and Infratemporal
fossae
د.أمجد الشطرات
أدوية ()2
Drugs For Skin Disease
د.علياء شطناوي

د.أمجد الشطرات
أدوية ()3
Skeletal Muscle Relaxant
د.علياء شطناوي
باثولوجي ()6
Skin Pathology
د .نسرين أبو شاهين

باثولوجي ()4
Arthritis
د .نسرين أبو شاهين
باثولوجي ()5
Skeletal Muscle Disorders
د .نسرين أبو شاهين

كلية الطب/الجامعة األردنية
الجدول الدراسي للفصل الثاني 1024-1023
السنة الثانية طب
FM/YS

4

الخميس ()3/23
EXAM
HOLIDAY
M/S system
37/52 (71%) of the
lectures
1. Anatomy 17
2. Physiology 4
3. Micro 7
4. Pathology 6
5. Pharma 3

الجهاز الحركي والجلد
األسبوع الخامس

األحــد ((3/21

20 – 1
القاعة
()104
22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103

أدوية ((4
Antiinflammatory
)Drugs-(1
د.علياء شطناوي
تشريح ()16

Orbit and Eye Ball-2
د.أمجد الشطرات

22 -20
21 – 22
القاعة
(()103
2 – 21
القاعة
()103

أدوية ()6
Drug For Gout

أدوية ((5
Anti-Inflammatory
)Drugs-(2
د.علياء شطناوي
تشريح ()17
Neck and Anterior Triangle
د.أمجد الشطرات

د.علياء شطناوي
تشريح ()18
Neck and Posterior Triangle
د.أمجد الشطرات

PBL-1 Style
Conclusion
د.فادي الحديدي
 2-12الب 3

 2-12الب 4

كيمياء حيوية ()1
Hormones, Cascade System
د .فبصل الخطيب
 4-2الب 3

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
تشريح ()16

Orbit and Eye Ball-2
د.أمجد الشطرات
أدوية ((4
Antiinflammatory
)Drugs-(1
د.علياء شطناوي

تشريح ()17
Neck and Anterior Triangle
د.أمجد الشطرات
أدوية ((5
Anti-Inflammatory
)Drugs-(2
د.علياء شطناوي

تشريح ()18
Neck and Posterior Triangle
د.أمجد الشطرات
أدوية ()6
Drug For Gout
د.علياء شطناوي

 12-11الب 6

تشريح ()19
Vertebral Column
د.أمجد الشطرات
أدوية ((7
Drugs For Leprosy And
Leishmania
د.علياء شطناوي
كيمياء حيوية ()1
Hormones, Cascade System
د .فبصل الخطيب

 2-12الب 6

Clinical-2

PBL-1 Style
Conclusion
د.فادي الحديدي
 4-2الب 5

كلية الطب/الجامعة األردنية
الجدول الدراسي للفصل الثاني 1024-1023
FM/YS

أدوية ((7
Drugs For Leprosy And
Leishmania
د.علياء شطناوي
تشريح ()19
Vertebral Column
د.أمجد الشطرات

 12-11الب 4

Clinical-2

األسبوع الخامس
1–1
القاعة
(()103
20 – 1
القاعة
(()103

الثالثاء ()3/21

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 20محاضرات

1–1
القاعة
()104

االثنيــن ()3/21

األربعاء ()3/21

الخميس ()3/10

5

 2-12الب 5

السنة الثانية طب

الغدد الصم

األسبوع السادس

األحــد ((3/13

 21محاضرات

1–1
القاعة
()104
20 – 1
القاعة
()104
22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103
األسبوع السادس
1–1
القاعة
()103
20 – 1
القاعة
()103
22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103

FM/YS

تشريح-غدد ()1
Gross Anatomy
د.درويش بدران
تشريح ()21
Back
د.أمجد الشطرات

األربعاء ()3/11
الثالثاء ()3/12
االثنيــن ()3/14
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
تشريح-غدد ()2
أنسجة-غدد ()1
Gross Anatomy
Histology
د.درويش بدران
د.درويش بدران
تشريح ()21
تشريح ()22
Ear
Development of Vertebral
د.أمجد الشطرات
 Columnد.أمجد الشطرات

كيمياء حيوية ()2
Transmembrane, Helix
Receptors, G-proteins
د .فبصل الخطيب

 12-11الب 3

باثولوجي ()1
Pathology Of Pituitary
Gland
د .د .فاطمة عبيدات

 2-12الب 4

كيمياء حيوية ()3
IP3 Cascade, Calcium
د.فيصل الخطيب

 2-12الب 3

تشريح ()21
Back
د.أمجد الشطرات
تشريح-غدد ()1
Gross Anatomy
د.درويش بدران

كيمياء حيوية ()2
Transmembrane, Helix
Receptors, G-proteins
د .فبصل الخطيب
 4-2الب 6

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
تشريح ()21
تشريح ()22
Ear
Development of Vertebral
د.أمجد الشطرات
 Columnد.أمجد الشطرات
تشريح-غدد ()2
أنسجة-غدد ()1
Gross Anatomy
Histology
د.درويش بدران
د.درويش بدران
كيمياء حيوية ()3
IP3 Cascade, Calcium
د.فيصل الخطيب

 12-11الب 5

 2-12الب 5

باثولوجي ()1
Pathology Of Pituitary
Gland
د .د .فاطمة عبيدات

6

الخميس ()3/11
أنسجة-غدد ()2
Histology
د.درويش بدران
تشريح ()23
Development of the Face
د.أمجد الشطرات

فسيولوجي ()1
General Endocrino-1
أ.د سليم الخريشا
 4-2الب 4
تشريح ()23
Development of the Face
د.أمجد الشطرات
أنسجة-غدد ()2
Histology
د.درويش بدران
فسيولوجي ()1
General Endocrino-1
أ.د سليم الخريشا
 2-12الب 6

كلية الطب/الجامعة األردنية
السنة الثانية طب /الغدد الصم
األسبوع السابع

األحــد ((3/30

 21محاضرة

األربعاء ()4/1
الثالثاء ()4/2
االثنيــن ()3/32
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

الخميس ()4/3

فسيولوجي ()2
Hypothalamic Pituitary
Axis
أ.د سليم الخريشا
تشريح ()24
Development of
Branchial System
د.أمجد الشطرات

فسيولوجي ()3
Neural Integration Of Endocrine
Functions, Pineal Gland
أ.د سليم الخريشا
تشريح ()25
Diaphragm and intercostal
muscles
د.أمجد الشطرات

21 – 22
القاعة
()104

باثولوجي ()2
Pathology Of The
Parathyroid Gland
د .فاطمة عبيدات

 12-11الب 4

مقدمة للعلوم السريرية1-
Diabetes Mellitus-1
PBL-Style
د.منذر المومني

2 – 21
القاعة
()103

 2-12الب 3

كيمياء حيوية ()4
Hormone Synthesis,
Degradation
د.فيصل الخطيب

 2-12الب 4

باثولوجي ()3
Pathology Of The Thyroid
Gland-1
د .فاطمة عبيدات
 4-2الب 3

فسيولوجي ()4
GH, Developmental And
Metabolic Functions
أ.د سليم الخريشا
أجنة-غدد ()1
Embryology

فسيولوجي ()5
Posterior Pituitary
أ.د سليم الخريشا
أجنة-غدد ()2
Embryology

د.درويش بدران

د.درويش بدران

كيمياء حيوية ()4
Hormone Synthesis, Degradation
د.فيصل الخطيب

 12-11الب 6

 2-12الب 6

مقدمة للعلوم السريرية1-
Diabetes Mellitus-1
PBL-Style
د.منذر المومني

باثولوجي ()3
Pathology Of The Thyroid
Gland-1
د .فاطمة عبيدات
 2-12الب 5

1–1
القاعة
()104
20 – 1
القاعة
()104

أجنة-غدد ()1
Embryology

أجنة-غدد ()2
Embryology

د.درويش بدران
فسيولوجي ()4
GH, Developmental And
Metabolic Functions
أ.د سليم الخريشا

د.درويش بدران

فسيولوجي ()5
Posterior Pituitary
أ.د سليم الخريشا

22 -20

األسبوع السابع
1–1
القاعة
()103

20 – 1
القاعة
()103

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
تشريح ()24
Development of
Branchial System
د.أمجد الشطرات
فسيولوجي ()2
Hypothalamic Pituitary
Axis
أ.د سليم الخريشا

22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103

FM/YS

باثولوجي ()2
Pathology Of The
Parathyroid Gland
د .فاطمة عبيدات
 4-2الب 5

تشريح ()25
Diaphragm and intercostal
muscles
د.أمجد الشطرات
فسيولوجي ()3
Neural Integration Of Endocrine
Functions, Pineal Gland
أ.د سليم الخريشا

7

كلية الطب/الجامعة األردنية
السنة الثانية طب

الغدد الصم

األسبوع الثامن

األحــد ((4/1

 1محاضرات

1–1
القاعة
()104
20 – 1
القاعة
()104
22 -20
21 – 22
القاعة
()103

فسيولوجي ()6
Thyroid, Iodine Economy,
Thyroid Regulation
أ.د سليم الخريشا
باثولوجي ()4
Pathology Of The Thyroid
)Gland (II
د .فاطمة عبيدات

22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103

فسيولوجي ()7
TRH/TSH
Thyroxin Function
أ.د سليم الخريشا
باثولوجي ()5
Pathology Of The Endocrine
Pancreas
د .فاطمة عبيدات

أ.د .سهيل الزميلى
باثولوجي ()6
Pathology Of The Adrenal Gland
)(1
د .فاطمة عبيدات

أ.د .سهيل الزميلى
أدوية ()2
Autacoids-2
أ.د .سهيل الزميلى

األسبوع الثامن

20 – 1
القاعة
()103

فسيولوجي ()8
Calcium Homeostasis,
Parathyroid Functions
أ.د سليم الخريشا
أدوية ()3
Hormones Receptors

أدوية ()1
Autacoids-1

2 – 21
( )103القاعة
1–1
القاعة
()103

األربعاء ()4/1
الثالثاء ()4/1
االثنيــن ()4/1
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
باثولوجي ()4
Pathology Of The Thyroid
)Gland (II
د .فاطمة عبيدات
فسيولوجي ()6
Thyroid, Iodine Economy,
Thyroid Regulation
أ.د سليم الخريشا

أدوية ()3
Hormones Receptors

باثولوجي ()5
Pathology Of The Endocrine
Pancreas
د .فاطمة عبيدات
فسيولوجي ()7
TRH/TSH
Thyroxin Function
أ.د سليم الخريشا

أ.د .سهيل الزميلى
فسيولوجي ()8
Calcium Homeostasis,
Parathyroid Functions
أ.د سليم الخريشا

أدوية ()2
Autacoids-2
أ.د .سهيل الزميلى
باثولوجي ()6
Pathology Of The Adrenal Gland
)(1
د .فاطمة عبيدات

أدوية ()1
Autacoids-1
أ.د .سهيل الزميلى

كلية الطب/الجامعة األردنية
الجدول الدراسي للفصل الثاني 1024-1023
السنة الثانية طب
FM/YS

8

الخميس ()4 /20
EXAM
HOLIDAY
Endocrine system
)(40%
27/43 (63%) of the
lectures
1. Anatomy +
Histology 6
2. Physiology 8
3. Biochemistry 4
4. Pharma 3
5. Patho 6

الغدد الصم
األسبوع التاسع

األحــد ((4/23

 21محاضرات

1–1
القاعة
()104
20 – 1
القاعة
()104
22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103

فسيولوجي ()9
Vit. D Synthesis, Role
In Ca++ Homeostasis
أ.د سليم الخريشا
باثولوجي ()7
Pathology Of The
)Adrenal Gland (II
د .فاطمة عبيدات

فسيولوجي ()11
Glucose Homeostasis, Fuel
Flow
أ.د سليم الخريشا
باثولوجي ()8
Pathology Of The Adrenal
)Gland (III
د .فاطمة عبيدات

فسيولوجي ()11
Role Of Pancreatic Hormone Id
Fuel Flow
أ.د سليم الخريشا
أدوية ()6
Parathyroid And Calcium
Metabolism
أ.د .سهيل الزميلى

أ.د سليم الخريشا
أدوية ()7
Insulin And Oral
Hypoglycemic Drugs
أ.د .سهيل الزميلى

أدوية ()4
Hypothalamic And
Pituitary Hormones
أ.د .سهيل الزميلى
 2-12الب 4

 12-11الب 3

مقدمة للعلوم السريرية2-
Diabetes Mellitus-1
PBL-Style Conclusion
د.منذر المومني
 2 -12الب 3

مقدمة للعلوم السريرية1-

األسبوع التاسع
1–1
القاعة
()103
20 – 1
القاعة
()103
22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103

FM/YS

األربعاء ()4/21
الثالثاء ()4/22
االثنيــن ()4/24
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

الخميس ()4/21

أدوية ()5
Anti Thyroid Drugs
أ.د .سهيل الزميلى

فسيولوجي ()12
Adrenal Gland

)Jaundice (PBL Style

د.عوني أبو سنينة
 4-2الب 4

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
باثولوجي ()7
Pathology Of The
)Adrenal Gland (II
د .فاطمة عبيدات
فسيولوجي ()9
Vit. D Synthesis, Role
In Ca++ Homeostasis
أ.د سليم الخريشا

أدوية ()4
Hypothalamic And
Pituitary Hormones
أ.د .سهيل الزميلى
 4-2الب 6

أدوية ()7
Insulin And Oral
Hypoglycemic Drugs
أ.د .سهيل الزميلى
فسيولوجي ()12
Adrenal Gland

باثولوجي ()8
Pathology Of The Adrenal
)Gland (III
د .فاطمة عبيدات
فسيولوجي ()11
Glucose Homeostasis, Fuel
Flow
أ.د سليم الخريشا

أدوية ()6
Parathyroid And Calcium
Metabolism
أ.د .سهيل الزميلى
فسيولوجي ()11
Role Of Pancreatic Hormone Id
Fuel Flow
أ.د سليم الخريشا

أ.د سليم الخريشا

أدوية ()5
Anti Thyroid Drugs
أ.د .سهيل الزميلى
 2-12الب 5

 12-11الب 5

مقدمة للعلوم السريرية1-
)Jaundice (PBL Style

مقدمة للعلوم السريرية2-
Diabetes Mellitus-1
PBL-Style Conclusion
د.منذر المومني

9

د.عوني أبو سنينة
 2-12الب 6

كلية الطب/الجامعة األردنية
الجدول الدراسي للفصل الثاني 1024-1023
السنة الثانية طب

الجهاز الهضمي

األسبوع العاشر
 21محاضرة

1–1
القاعة
()104
20 – 1
القاعة
()104
22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103
األسبوع العاشر
1–1
القاعة
()103
20 – 1
القاعة
()103

األحــد ((4/10
أنسجة ()1
Tongue, Salivary Glands
أ.د.محمد هشام المحتسب
أدوية ()8
Insulin And Oral
Hypoglycemic Drugs
أ.د .سهيل الزميلى

FM/YS

تشريح ()1
Oral Cavity & Salivary
Secretion
أ.د.محمد هشام المحتسب
أدوية ()9
Corticosteroids
أ.د .سهيل الزميلى

ميكروبيولوجي ()1
Viral Infection Of G.I.T
أ.د .عزمي محافظة

أدوية ()8
Insulin And Oral
Hypoglycemic Drugs
أ.د .سهيل الزميلى
أنسجة ()1
Tongue, Salivary Glands
أ.د.محمد هشام المحتسب

22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103

األربعاء ()4/13
الثالثاء ()4/11
االثنيــن ()4/12
الشــــــ ـــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

الخميس ()4/14

تشريح ()2
Pharynx

تشريح ()3
Rectus Sheath

أ.د.محمد هشام المحتسب
أدوية ()11
Androgens And Anti
Androgens
أ.د .سهيل الزميلى

أ.د.محمد هشام المحتسب
أدوية ()11
Drugs For Osteoporosis
أ.د .سهيل الزميلى

ميكروبيولوجي ()3
Viral Hepatitis-1
أ.د .عزمي محافظة
ميكروبيولوجي ()2
Viral Hepatitis
أ.د .عزمي محافظة
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
أدوية ()11
أدوية ()9
Androgens And Anti
Corticosteroids
Androgens
أ.د .سهيل الزميلى
أ.د .سهيل الزميلى
تشريح ()2
تشريح ()1
Pharynx
Oral Cavity & Salivary
Secretion
أ.د.محمد هشام المحتسب
أ.د.محمد هشام المحتسب
ميكروبيولوجي ()2
Viral Hepatitis
أ.د .عزمي محافظة

ميكروبيولوجي ()4
Viral Hepatitis-2
أ.د .عزمي محافظة
أدوية ()11
Drugs For Osteoporosis
أ.د .سهيل الزميلى
تشريح ()3
Rectus Sheath
أ.د.محمد هشام المحتسب
ميكروبيولوجي ()4
Viral Hepatitis-2
أ.د .عزمي محافظة

ميكروبيولوجي ()3
Viral Hepatitis-1
أ.د .عزمي محافظة

أ ميكروبيولوجي ()1
Viral Infection Of G.I.T
أ.د .عزمي محافظة

10

كلية الطب/الجامعة األردنية
الجدول الدراسي للفصل الثاني 1024-1023
السنة الثانية طب

الجهاز الهضمي

األسبوع الحادي
عشر
 21محاضرة

1–1
القاعة
()104
20 – 1
القاعة
()104
22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103
األسبوع الحادي
عشر
1–1
القاعة
()103
20 – 1
القاعة
()103
22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103

FM/YS

األحــد ((4/11
أنسجة ()2
& Esophagus, Stomach
Intestines
أ.د.محمد هشام المحتسب
فسيولوجي ()1
Introduction To GI Phys.
د .محمد خطاطبة

األربعاء ()4/30
الثالثاء ()4/11
االثنيــن ()4/11
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
تشريح ()5
Peritoneum

تشريح ()4
Inguinal Canal, Spermatic
Cord
أ.د.محمد هشام المحتسب
ميكروبيولوجي ()6
Bacterial Infections GIT-1
أ.د .عاصم الشهابي

أ.د.محمد هشام المحتسب
ميكروبيولوجي ()7
Bacterial Infection-1
أ.د .عاصم الشهابي
فسيولوجي ()3
GI Motility-2
د .محمد خطاطبة

ميكروبيولوجي ()5
Viral Hepatitis-3
أ.د .عزمي محافظة

فسيولوجي ()2
GI Motility-1
د .محمد خطاطبة
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
فسيولوجي ()1
Introduction To GI Phys.
د .محمد خطاطبة
أنسجة ()2
& Esophagus, Stomach
Intestines
أ.د.محمد هشام المحتسب

ميكروبيولوجي ()7
Bacterial Infection-1
أ.د .عاصم الشهابي
تشريح ()5
Peritoneum

ميكروبيولوجي ()6
Bacterial Infections GIT-1
أ.د .عاصم الشهابي
تشريح ()4
Inguinal Canal, Spermatic
Cord
أ.د.محمد هشام المحتسب

أ.د.محمد هشام المحتسب

فسيولوجي ()2
GI Motility-1
د .محمد خطاطبة
فسيولوجي ()3
GI Motility-2
د .محمد خطاطبة

ميكروبيولوجي ()5
Viral Hepatitis-3
أ.د .عزمي محافظة

11

الخميس ()2/2

كلية الطب/الجامعة األردنية
الجدول الدراسي للفصل الثاني 1024-1023
السنة الثانية طب
األسبوع الثاني
عشر

الجهاز الهضمي

األحــد ((2/4

 1محاضرات

1–1
القاعة
()104
20 – 1
القاعة
()104
22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103

أنسجة ()3
Glands & Pancreas

فسيولوجي ()5
GI Secretion-2

فسيولوجي ()6
GI Secretion-3

أ.د.محمد هشام المحتسب
فسيولوجي ()4
GI Secretions-1
د .محمد خطاطبة

د .محمد خطاطبة
تشريح ()6
Esophagus & Stomach
أ.د.محمد هشام المحتسب

د .محمد خطاطبة
تشريح ()7
Small Intestine
أ.د.محمد هشام المحتسب

ميكروبيولوجي ()8
Bacterial Infection-2
أ.د .عاصم الشهابي

باثولوجي ()1
Esophogeal Diseases

باثولوجي ()3
Peptic Ulcer & Gastric
Carcinoma

د .مها شوماف

د .مها شوماف

د .مها شوماف

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
فسيولوجي ()4
GI Secretions-1
د .محمد خطاطبة
أنسجة ()3
Glands & Pancreas

تشريح ()7
Small Intestine
أ.د.محمد هشام المحتسب
فسيولوجي ()6
GI Secretion-3
د .محمد خطاطبة

تشريح ()6
Esophagus & Stomach
أ.د.محمد هشام المحتسب
فسيولوجي ()5
GI Secretion-2
د .محمد خطاطبة

أ.د.محمد هشام المحتسب
22 -20
21 – 22
القاعة
()103

ميكروبيولوجي ()8
Bacterial Infection-2
أ.د .عاصم الشهابي

باثولوجي ()1
Esophogeal Diseases

تشريح ()8
Large Intestine
أ.د.محمد هشام المحتسب
فسيولوجي ()7
& Digestion
Absorption-1
د .محمد خطاطبة
باثولوجي ()3
Peptic Ulcer & Gastric
Carcinoma

د .مها شوماف

د .مها شوماف

باثولوجي ()2
Acute & Chronic Gastritis

2 – 21
القاعة
()103
FM/YS

فسيولوجي ()7
& Digestion
Absorption-1
د .محمد خطاطبة
تشريح ()8
Large Intestine
أ.د.محمد هشام المحتسب

باثولوجي ()2
Acute & Chronic Gastritis

األسبوع الثاني
عشر
1–1
القاعة
()103
20 – 1
القاعة
()103

األربعاء ()2/1
الثالثاء ()2/1
االثنيــن ()2/2
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

الخميس ()2/1

د .مها شوماف
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األسبوع الثالث
عشر

كلية الطب/الجامعة األردنية
الجدول الدراسي للفصل الثاني 1024-1023
السنة الثانية طب /الجهاز الهضمي
األحــد ((2/22

 1محاضرات

1–1
القاعة
()104
20 – 1
القاعة
()104
22 -20
21 – 22
القاعة
()103

األربعاء ()2/24
الثالثاء ()2/23
االثنيــن ()2/21
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

تشريح ()9
Liver

تشريح ()11
Gall Bladder & Pancreas

أ.د.محمد هشام المحتسب
فسيولوجي ()8
Digestion & Absorption-2
د .محمد خطاطبة

أ.د.محمد هشام المحتسب
فسيولوجي ()9
Body Energetics
د .محمد خطاطبة

تشريح ()11
Vessels Of Posterior
Abdominal Wall
أ.د.محمد هشام المحتسب
ميكروبيولوجي ()9
Parasitic Infections Of GIT-1
د .حسان ابو الراغب

باثولوجي ()4
Inflammatory Bowel
Disease-1

باثولوجي ()6
Tumors Of Bowel

د .مها شوماف

د .مها شوماف

باثولوجي ()5
Inflammatory Bowel
Disease-2

2 – 21
القاعة
()103

د .مها شوماف
األسبوع الثالث عشر

1–1
القاعة
()103
20 – 1
القاعة
()103

فسيولوجي ()8
Digestion & Absorption-2
د .محمد خطاطبة
تشريح ()9
Liver
أ.د.محمد هشام المحتسب

22 -20
21 – 22
القاعة
()103

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ميكروبيولوجي ()9
فسيولوجي ()9
Parasitic Infections Of GIT-1
Body Energetics
د .حسان ابو الراغب
د .محمد خطاطبة
تشريح ()11
تشريح ()11
Vessels Of Posterior
Gall Bladder & Pancreas
Abdominal Wall
أ.د.محمد هشام المحتسب
أ.د.محمد هشام المحتسب
باثولوجي ()5
Inflammatory Bowel
Disease-2
د .مها شوماف

2 – 21
القاعة
()103

FM/YS

باثولوجي ()4
Inflammatory Bowel
Disease-1

باثولوجي ()6
Tumors Of Bowel

د .مها شوماف

د .مها شوماف
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الخميس ()2/22
HOLIDAY FOR G.I.
EXAM
38/61 (62%) lectures
1. Histology 3
2. Anatomy 11
3. Physiology 9
5. Microbiology 9
6. Pathology 6

األسبوع
الرابع عشر
 21محاضرة
1–1
القاعة
()104
20 – 1
القاعة
()104

كلية الطب/الجامعة األردنية
الجدول الدراسي للفصل الثاني 1024-1023
السنة الثانية طب /الجهاز الهضمي
األحــد ((2/21
تشريح ()12
Nerves Of Posterior
Abdominal Wall
أ.د.محمد هشام المحتسب
باثولوجي ()7
Alcoholic Liver
د .مها شوماف

22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103

20 – 1
القاعة
()103

22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103

FM/YS

تشريح ()13
Rectum & Anal Canal

أجنة ()1
GIT Development-1

أجنة ()2
GIT Development-2

أ.د.محمد هشام المحتسب
باثولوجي ()8
Autoimmune & Drug
Induced Hepatitis
د .مها شوماف

أ.د.محمد هشام المحتسب
باثولوجي ()9
Viral Hepatitis

أ.د.محمد هشام المحتسب
باثولوجي ()11
Metabolic Liver Disease

د .مها شوماف

د .مها شوماف

أدوية ()1
Drug In Peptic Ulcer
أ.د.حمزة عليان
ميكروبيولوجي ()11
Parasitic Infections Of
GIT-2
د .حسان ابو الراغب

األسبوع
الرابع عشر
1–1
القاعة
()103

األربعاء ()2/12
الثالثاء ()2/10
االثنيــن ()2/21
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

باثولوجي ()7
Alcoholic Liver
د .مها شوماف
تشريح ()12
Nerves Of Posterior
Abdominal Wall
أ.د.محمد هشام المحتسب

الخميس ()2/11

أدوية ()3
Emetics And Antiemetics
أ.د.حمزة عليان
أدوية ()2
Antidiarrheal, Laxative Drugs

أ.د.حمزة عليان
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
باثولوجي ()8
Autoimmune & Drug
Induced Hepatitis
د .مها شوماف
تشريح ()13
Rectum & Anal Canal

باثولوجي ()9
Viral Hepatitis

باثولوجي ()11
Metabolic Liver Disease

د .مها شوماف
أجنة ()1
GIT Development-1

د .مها شوماف
أجنة ()2
GIT Development-2

أ.د.محمد هشام المحتسب

أ.د.محمد هشام المحتسب

أ.د.محمد هشام المحتسب

أدوية ()2
Antidiarrheal, Laxative Drugs

ميكروبيولوجي ()11
Parasitic Infections Of
GIT-2
د .حسان ابو الراغب

أ.د.حمزة عليان
أدوية ()3
Emetics And Antiemetics
أ.د.حمزة عليان

أدوية ()1
Drug In Peptic Ulcer
أ.د.حمزة عليان
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كلية الطب/الجامعة األردنية
الجدول الدراسي للفصل الثاني 1024-1023
السنة الثانية طب

الجهاز الهضمي

األسبوع
الخامس عشر

األحــد ((2/12

 1محاضرات
1–1
القاعة
()104

عيد االستقالل

20 – 1
القاعة
()104

الثالثاء ()2/11
االثنيــن ()2/11
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
مقدمة للعلوم السريرية2-
)Conclusions (PBL Style

د.عوني أبو سنينة
باثولوجي ()11
Liver Tumors
د .مها شوماف

22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103

األسبوع
الخامس عشر
1–1
القاعة
()103
20 – 1
القاعة
()103

22 -20
21 – 22
القاعة
()103
2 – 21
القاعة
()103
FM/YS

أدوية ()5
Drugs For Ameba And Giardia
أ.د.حمزة عليان
باثولوجي ()12
Pancreatitis & Pancreatic
Tumors
د .مها شوماف

األربعاء ()2/11

أدوية ()6
Anthelminitics
أ.د.حمزة عليان
باثولوجي ()13
& Gall Bladder Stones
Tumors
د .مها شوماف

ميكروبيولوجي ()11
Parasitic Infection Of GIT-3
د .حسان ابو الراغب
أدوية ()4
Drugs In GIT Inflammatory
Conditions
أ.د.حمزة عليان
الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
باثولوجي ()11
Liver Tumors
د .مها شوماف
مقدمة للعلوم السريرية2-
)Conclusions (PBL Style

د.عوني أبو سنينة

باثولوجي ()12
Pancreatitis & Pancreatic
Tumors
د .مها شوماف
أدوية ()5
Drugs For Ameba And Giardia
أ.د.حمزة عليان

أدوية ()4
Drugs In GIT Inflammatory
Conditions
أ.د.حمزة عليان

ميكروبيولوجي ()12
Parasitic Infection
د .حسان ابو الراغب

باثولوجي ()13
& Gall Bladder Stones
Tumors
د .مها شوماف
أدوية ()6
Anthelminitics
أ.د.حمزة عليان
ميكروبيولوجي ()12
Parasitic Infection
د .حسان ابو الراغب

ميكروبيولوجي ()11
Parasitic Infection Of GIT-3
د .حسان ابو الراغب
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الخميس ()2/11
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