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 األسبوع األول

 (6-7)األربعاء  (6-6)الثالثاء  (6-5)االثنيــن  )6-4) األحــد الساعة الشعبة

1 0088-00:8 
د سليم .أ (1)فسيولوجي 

 الخريشا

د سليم .أ (2)فسيولوجي 

 الخريشا
(1) Anatomy  د سليم الخريشا.أ (3)فسيولوجي 

2 00:8-11088 
د سليم .أ (1)فسيولوجي 

 الخريشا
(1) Anatomy  د سليم الخريشا.أ (3)فسيولوجي  د سليم الخريشا.أ (2)فسيولوجي 

: 11088-120:8 (1) Anatomy 
د سليم .أ (1)فسيولوجي 

 الخريشا
  Anatomy(2) د سليم الخريشا.أ (2)فسيولوجي 

 

 

 األسبوع الثاني

(6-12)االثنيــن  )6-11) األحــد الساعة الشعبة  (6-11)األربعاء  (6-:1)الثالثاء  

1 0088-00:8 
د سليم .أ (4)فسيولوجي 

 الخريشا
(2)Anatomy  د سليم الخريشا.أ (6)فسيولوجي  د سليم الخريشا.أ (5)فسيولوجي 

2 00:8-11088 (2) Anatomy 
د سليم .أ (4)فسيولوجي 

 الخريشا
 Anatomy(3) د سليم الخريشا.أ (5)فسيولوجي 

: 11088-120:8 
د سليم .أ (3)فسيولوجي 

 يشاالخر

د سليم .أ (4)فسيولوجي 

 الخريشا
(3) Anatomy  د سليم الخريشا.أ (5)فسيولوجي 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع الثالث

(6-10)االثنيــن  )6-10) األحــد الساعة الشعبة  (6-21)األربعاء  (6-28)الثالثاء  

1 0088-00:8 (3) Anatomy 
د سليم .أ (7)فسيولوجي 

 الخريشا
 Anatomy (4) اد سليم الخريش.أ (8)فسيولوجي 

2 00:8-11088 
د سليم .أ (6)فسيولوجي 

 الخريشا

د سليم .أ (7)فسيولوجي 

 الخريشا

(4) Anatomy 

 
 د سليم الخريشا.أ (8)فسيولوجي 

: 11088-120:8 
د سليم .أ (6)فسيولوجي 

 الخريشا
(4) Anatomy 

 د سليم الخريشا.أ (7)فسيولوجي  .

 
 د سليم الخريشا.أ (8)فسيولوجي 
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 الرابعاألسبوع 

 (20-6)األربعاء  (27-6)الثالثاء  (26-6)االثنيــن  )6-25) األحــد الساعة الشعبة

1 0088-00:8 

 عطلة عيد الفطر السعيد

 

2 00:8-11088  

: 11088-120:8  

 الخامساألسبوع 

(:-7)االثنيــن  )7-2) األحــد الساعة الشعبة  (5-7)األربعاء  (1-7)الثالثاء  

1 0088-00:8 

(1)  Biochemistry, 

Transmembrane, Helix 

Receptors, G-proteins  نافذ . د

 أبوطربوش

(2)  Biochemistry, IP3 

Cascade, Calcium, نافذ . د

 أبوطربوش

(3)  Biochemistry, Hormone 

Synthesis, Degradation, نافذ . د

 أبوطربوش

(1) 

Pharmacology 
 

2 00:8-11088 

(1)  Biochemistry, 

Transmembrane, Helix 

Receptors, G-proteins  نافذ . د

 أبوطربوش

(2)  Biochemistry, IP3 

Cascade, Calcium, نافذ . د

 أبوطربوش

(3)  Biochemistry, Hormone 

Synthesis, Degradation, نافذ . د

 أبوطربوش

(1) Pathology 
 

: 11088-120:8 

(1)  Biochemistry, 

Transmembrane, Helix 

Receptors, G-proteins  نافذ . د

 أبوطربوش

(2)  Biochemistry, IP3 

Cascade, Calcium, نافذ . د

 أبوطربوش

(3)  Biochemistry, Hormone 

Synthesis, Degradation, نافذ . د

 أبوطربوش

(1) Pathology 
 



 الغدد الصم - ية طبالسنة الثان - 6102-6102 صيفيالجدول الدراسي للفصل ال -الجامعة األردنية /كلية الطب

 

 

 

 السادساألسبوع 

 امتحان منتصف الفصل 7-0السبت 

 (7-:1)الخميس (12-7)األربعاء  (11-7)الثالثاء  (18-7)االثنيــن  )7-0) األحــد الساعة الشعبة

1 0088-00:8 
(1 )Pathology 

 

 (2 )Pathology 
 

  (2) Pharmacology 
 

   (3) Pharmacology 
 

3) Pathology) 

2 00:8-11088 
   (1) Pharmacology 

 

 2) )Pathology 
 

  2) Pharmacology 
 

(3 )Pathology 
 

4) Pathology) 

 

: 11088-120:8 
(2 )Pathology 

 

  (1) Pharmacology 
 

(3 )Pathology 
 

  (2) Pharmacology 
 

(4) Pathology 

 

 السابعاألسبوع  

 (7-10)األربعاء  (11-10)الثالثاء  (18-17)االثنيــن  )7-16) األحــد الساعة الشعبة

1 8088-0038 
(4 )Pathology 

 

 (5 )Pathology 
 

  (4) Pharmacology 
 

   (5) Pharmacology 
 

2 00:8-11088 
(3 )Pharmacology 

 

 (4 )Pharmacology 
 

(5 )Pathology 
 

5) Pharmacology 
 

: 11088-120:8 
 (3 )Pharmacology 

 

(5 )Pathology 
 

(4 )Pharmacology 
 

5) Pharmacology 
 

 الثامناألسبوع 

 (26-7)األربعاء  (25-7)الثالثاء  (21-7)االثنيــن  )7-:2) األحــد الساعة الشعبة

1 0088-00:8 
 مقدمة للعلوم السريرية (1

(PBL Style) عوني أبو سنينة.د 

(6 )Pathology 
 

(6) Pharmacology 
 

(7) Pharmacology 
 

2 00:8-11088 
(6) Pharmacology 

 

 (1)مقدمة للعلوم السريرية

(PBL Style) ينةعوني أبو سن.د  
(6 )Pathology 

 

(7) Pharmacology 
 

: 

11088-120:8 

 
 

(6 )Pathology 
 

6) Pharmacology 
 

  (1)مقدمة للعلوم السريرية

 (PBL Style), عوني أبو .د

 سنينة
 

(7) Pharmacology 
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